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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Azoknak a nőknek csökken leg-
inkább a száma, akik a legtöbb 
gyermeket kellene hogy szüljék 
– Veres Valér szociológus sze-
rint többek között ezzel magya-
rázható a születések számának 
látványos csökkenése. Az Orszá-
gos Statisztikai Hivatal frissen 
közzétett adatai alapján tavaly 
mindössze 188 755 gyermek jött 
világra Romániában.

 » ISZLAI KATALIN

Elgondolkodtató adatokat közölt 
nemrég a születések számára 
vonatkozóan az Országos Sta-

tisztikai Hivatal: tavaly 188 755 gyer-
mek jött világra Romániában. Mint 
a statisztikai hivatal adataira alapo-
zó összeállításában az Edupedu.ro 
oktatási szakportál rámutatott, az 
újszülöttek száma az 1960-as évek 
eleje óta nem volt ilyen alacsony az 
országban. Ennek oka, hogy mivel 
Nicolae Ceaușescu megszállottan 
vágyott arra, hogy minél népesebb 
nemzet vezetője legyen, az 1966-ból 
származó, 770-es számú, abortusz- 
és fogamzásgátlás-tiltó rendelet 
bevezetésével kívánta elérni a szü-
letések számának növekedését Ro-
mániában. Elképzelése be is vált, a 
születésszabályozás következtében 
megszületett népes generációt pedig 
„dekrétgenerációként” is emlegetik. 
A rendelet életbelépésétől kezdve an-
nak 1990-es megszüntetéséig évente 
átlagosan 360 ezer gyermek született 
az országban. Még 1990-ben is 314 
746 újszülött jött világra, azóta azon-
ban folyamatos csökkenést mutat a 
születések száma.

A 2018-as összesítésből kiderült, 
hogy a tavaly 188 755 gyermek szü-
letett, ami  az utóbbi 50 évben még 
nem fordult elő az országban. Ez alól 
még a 2011-es erőteljes hanyatlás éve 
is kivétel, amelyben a szigorítások-
nak  (fi zetéscsökkentés, a tömeges 
elbocsátások, illetve a gyermekne-
velési szabadság, valamint a gyer-
meknevelési segély megcsappanása) 
köszönhetően fogyatkozott ugyan 
a szeporulat, de még így is 196 242 
gyermek született, közel 7500-zal ha-
ladva meg a tavalyi adatokat.

 Hargita megyében tavalyelőtt 
3121 újszülöttet jegyeztek, tavaly 
pedig 3093-at, így elmondható, 

hogy a különbség (28 gyermek) 
nem annyira jelentős. Maros me-
gyében azonban valamennyivel 
magasabb az eltérés, hiszen ott 
5796 gyermek jött világra 2017-
ben, tavaly pedig 5524, tehát 272-
vel csökkent a születések száma. 
Kovászna megyében még nem tel-
jes a kimutatás, a novemberi ada-
tok szerint Háromszéken tavaly ti-
zenegy hónap alatt 1949 újszülött 
jött világra.

Kevesebb nő, kevesebb gyerek
A születések számának látványos 
csökkenését azonban nem sza-
bad pusztán a számadatok szerint 
vizsgálni, legalábbis erre int Veres 
Valér szociológus, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem tanszékveze-
tője. Mint érdeklődésünkre kifej-
tette, összetett kérdésről van szó, 
illetve sok szempont befolyásolja 
az adatokat, mint például a szülő-
képes nők számának csökkenése 
vagy az elvándorlás. A szakem-
ber rámutatott, elsősorban azt 
kell megvizsgálni, kik azok, akik 
leginkább gyerekeket tudnak vál-
lalni. Létezik ugyanis két olyan 
női korcsoport, akik kiemelten 
hozzájárulnak a születésekhez, 
tulajdonképpen ők hozzák világra 
a romániai gyerekek több mint 90 
százalékát.

Az egyik a 25–29 éves, a másik 
pedig a 30–34 éves korosztály. 
Utóbbi esetében viszonylag stabi-
lan alakult az utóbbi években a nők 
száma, a 25–29 éves korosztály ese-
tében azonban több mint tíz száza-
lékkal csökkent a nők száma. Míg 
2016-ban még 853 ezer 25–29 éves 
nő élt az országban, tavaly már 
csak 757 ezer. Érdekes továbbá az 
is, hogy főként a városon élő nők 
száma csappant meg az említett 
korcsoportban, ebben a kategóri-
ában 20 százalékos csökkenést je-
gyeztek. A problémát súlyosbítja, 
hogy ők vannak többen, tehát több 
ebbe a korcsoportba tartozó nő él 
városon, mint vidéken. Összessé-
gében mindebből az vonható le a 
szociológus szerint, hogy azoknak 
a nőknek csökken leginkább a szá-
ma, akik a legtöbb gyermeket kel-
lene hogy szüljék. Ennek fényében 
pedig egyértelmű, hogy a kevesebb 
nő kevesebb gyereket tud vállalni, 
ezért csökken ennyire látványosan 
a születések száma.

Az elvándorlás is jellemző
A jelenség egyébként Hargita me-
gyére is jellemző, az itteni 25–29 
éves nők száma esetében szintén 
körülbelül 10 százalékos csökkenés 
fi gyelhető meg: míg 2016-ban még 
12 276 ilyen korú nő élt a megyében, 

AZ ELVÁNDORLÁS IS KÖZREJÁTSZOTT, HOGY FÉL ÉVSZÁZAD ELTELTÉVEL TAVALY JÖTT VILÁGRA A LEGKEVESEBB GYERMEK ROMÁNIÁBAN

Ötvenéves mélyponton a születések száma

Negatív mérleg. Az 1960-as évek eleje óta nem született 190 ezernél kevesebb gyermek Romániában, egészen tavalyig
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tavaly már csak 11 023. Kovászna 
megyében még látványosabb a 
csökkenés: 2016-ban 8700 ilyen 
korú nő élt, tavaly már csak 7480. 
Kedvező azonban, hogy a 20–24 
éves nők esetében egyelőre nem fi -
gyelhető meg ilyen mértékű csök-
kenés, tehát a következő években 
várhatóan nem fog még hangsú-
lyosabban csökkenni a születé-
sek száma, ugyanakkor azonban 
növekedni sem fog. Ennek másik 
oka az, hogy a statisztikai adatok 
szerint a romániai nők sohasem 
vállalnak annyi gyereket, hogy át-
lagosan két gyerek jusson egy szü-
lőképes nőre. Ezáltal generációról 
generációra kevesebb nő lesz, aki 
gyereket tud vállalni.

A szociológus arra is kitért, 
hogy a másik probléma a szüle-
tések számának csökkenése terén 
a migráció. A nagyon jelentős el-
vándorlás azonban elmondása 
szerint az esetek többségében 
nem végleges, tehát a külföldön 
született gyerekek nagy részét 
előbb-utóbb visszahozzák Ro-
mániába. Arról nem is beszélve, 
hogy a szülők amúgy sem szakí-
tanak meg minden kapcsolatot 
az országgal, és ennek egyik ele-
me az, hogy itthon is bejelentik a 
gyermekeiket, ezáltal ők is szere-
pelnek a statisztikákban.
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