
PREBIVALSTVO SEVERNE AMERIKE (1. del) 

V Angloameriki je leta 2013 živelo približno 350 milijonov prebivalcev. Poselitev 

celine je neenakomerna, povprečna gostota poselitve je 18 prebivalcev na km2; 

med posameznimi deli celine so velike razlike. Zaradi neugodnih podnebnih in 

reliefnih razmer sta redko poseljena večji del Kanade, polotok Aljaska in gorati zahod 

ZDA. Gosteje naseljena so območja prvotne evropske kolonizacije na severovzhodu 

ZDA in jugovzhodu Kanade (obale Atlantika, območje Velikih jezer in Reke Svetega 

Lovrenca), Kalifornija in obale Mehiškega zaliva. 

 

Prva stoletja po odkritju so se priseljevali večinoma le evropski priseljenci, zato ima 

Severna Amerika močan evropski pečat. Na začetku so prevladovali angleški 

(angloskaški) priseljenci. Angleščina je še danes uradni jezik v Severni Ameriki. 

Posebnost je v Kanadi v provinci Quebec, kjer se je obdržala francoščina zaradi 



močnega priseljevanja iz Francije. Zato je Kanada še danes dvojezična država. V 

Kanadi francoščino uporablja okoli 30% prebivalcev.  

Prvi večji val priseljevanja se je zgodil v 17. stoletju, po ustanovitvi prvih 13 kolonij v 

Severni Ameriki. Priseljevali so se predvsem poljedelci in pustolovci, ki so izkrčevali 

gozdove in osvajali nova ozemlja. Od tod se je poselitev in kolonizacija začela širiti 

proti zahodu.  

 

Slika 1: Prvih 13 kolonij je označeno z belo barvo. 

 



Skoraj do konca 19. stoletja je največji delež priseljencev prihajal iz današnje Irske, 

Velike Britanije in  Nemčije, nato so začeli prevladovati priseljenci iz južne in 

vzhodne Evrope. Po 2. svetovni vojni se je začelo večati število priseljencev iz 

neevropskih držav. Okoli 50% jih pride iz Latinske (Južne) Amerike in okoli 30% iz 

Azije (v Kanadi več kot 50%). Zaradi tega se etnična podoba Severne Amerike 

konstantno spreminja.  

 

Azijci se naseljujejo predvsem ob tihooceanski obali, medtem ko priseljenci iz 

Latinske Amerike pa na jugozahodu. ZDA in Kanada spogledujeta z omejevalno 

politiko, da bi omejili število priseljencev. Priseljence iz Azije je lažje nadzirati, saj 

pridejo z letalskim prometom v državo. Največ težav imajo na južni meji zaradi 

ilegalnih prečkanj, vendar po tihem te ilegalne priseljence tolerirajo, saj opravljajo 

slabo plačana dela, ki jih kdo drugi ne bi. Zakaj jim ne ponudijo možnosti, da ostanejo 

legalno v državi in ne na ''črno''? Ker bi s tem samo še spodbudili priseljevanje, kar bi 

povzročilo naraščanje brezposelnosti. Po nekaterih ocenah je število ilegalnih 

priseljencev med 3 in 20 milijonov.  



Žal nismo v učilnici, kjer bi to temo lahko razširil in vam podal več informacij in 

globine v zvezi z ilegalnimi prečkanji meje in kaj vse doživljajo ti ljudje na svoji poti. 

V 2. delu boste izvedeli več informacij o manjšinskih etničnih skupinah (Indijancih, 

Inuitih, Afroameričanih, Špansko govoreči Američani in Azijski Američani). 


