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H I R D E T É S

A SEREGHAJTÓK KÖZÖTT ROMÁNIA AZ INTERNETHASZNÁLAT TERÉN

Tízéves netlemaradásban
Évről évre gyarapodik az 
internetfelhasználók száma 
az Európai Unióban, tavaly 
pedig a koronavírus-vi-
lágjárvány hatására még 
fokozottabbá vált a növeke-
dés. Noha Romániában is 
megfi gyelhető ez a tenden-
cia, az ország továbbra is 
a sereghajtók között szere-
pel. A legtöbben ráadásul 
főként a közösségi média 
böngészésére használják az 
online teret, aminek több 
veszélye is van.

 » ISZLAI KATALIN

A z Európai Unió 16 és 74 
év közötti lakosságának 
87 százaléka használta 

tavaly valamilyen célra az inter-
netet – derül ki az Európai Unió 
Statisztikai Hivatala, az Eurostat 
friss felméréséből. Mint rámutat-
tak, az internethasználat folya-
matosan nőtt a korábbi években, 
tavaly pedig még fokozottabbá 
vált ez az emelkedés a világjár-
vány hatására. Ezt bizonyítja az 
is, hogy tíz évvel korábban, 2010-
ben még csak 67 százalék volt 
az internetfelhasználók aránya. 
Tavaly egyébként a legmagasabb 
internethasználatot Dániában 
jegyezték 99 százalékkal, a leg-
alacsonyabbat, 70 százalékosat 
pedig Bulgáriában. Románia 
szintén a sereghajtók között ta-
lálható 78 százalékkal. Ezzel a 
második leggyengébb arányt 
érte el az ország a tagállamok kö-
zött Görögországgal, Horvátor-
szággal és Portugáliával holtver-
senyben. Viszont ez az alacsony 
érték is hatalmas előrelépésnek 
számít Románia esetében, ahol 
2010-ben még csak a lakosság 36 
százaléka használta a világhálót.

A legtöbb kategóriában 
sereghajtó
Az összesítésben azt is vizsgálta 
az Eurostat, hogy mire használ-
ták az internetet a felhasználók. 
Az Unió szintjén a legnagyobb 
arányban az elektronikus leve-
lezés (74 százalék), a termékek-
ről és szolgáltatásokról való tá-
jékozódás (69 százalék), illetve 
az üzenetváltás (68 százalék) 
voltak a legnépszerűbb online 
tevékenységek. A vizsgált 12 ka-
tegória közül Románia kilencben 
az utolsó helyen végzett, tehát 
nálunk használták a legkeve-
sebben az internetet elektroni-
kus levelezésre, termékekről és 
szolgáltatásokról való tájékozó-
dásra, üzenetváltásra, online 
hírportálok, újságok, magazinok 
olvasására, online banki ügy-
intézésre, zenehallgatásra vagy 
letöltésre, egészségügyi informá-
ciók keresésére, saját készítésű 
tartalom megosztására és on-
line tanulásra. Hang- és videó-

hívások, illetve termékek vagy 
szolgáltatások online árusítása 
szempontjából szintén a sereg-
hajtók között szerepelt az ország. 
Az egyedüli kategória, amelyben 
Románia az európai uniós átlag 
fölött teljesített, az a közösségi 
média használata, utóbbira a 
lakosság 65 százaléka használta 
tavaly az internetet.

Mi lehet az oka?
Több oka is lehet annak, hogy 
Romániában főként a közös-
ségi oldalak böngészésére 
használják az internetet a fel-
használók, és más haszno-
sabb funkciók háttérbe szo-
rulnak – véli Dimén-Varga 
Tünde pszichológus. A szakem-
ber érdeklődésünkre kifejtette: 
rápillantva a régebbi Eurostat-
statisztikákra, az látszik, hogy az 
internethasználat széles körű el-
terjedése mintegy tízéves lema-
radást mutat nálunk Nyugat-Eu-
rópához vagy Észak-Európához 
képest. „Ez azt jelentheti, hogy 
míg például Dániában vagy Hol-
landiában egy átlagfelhasználó 
már azelőtt megszerezte az in-
ternethasználattal kapcsolatos 
ismeretei nagy részét, mielőtt a 
közösségi médiahasználat elter-
jedt volna, nálunk ez nem így 
történt. Az internet-hozzáférés 
sok esetben az okostelefonok 
elterjedésével vált lehetségessé, 
a motiváció pedig nem annyira 
az információszerzés vagy tudás 
megszerzése volt, hanem első-
sorban a közösségimédia-hasz-
nálat” – részletezte a szakember. 
Hozzátette: nálunk az okta-
tásnak is szerepe lehet ebben, 
hiszen tudatos internethaszná-
latról még mindig viszonylag 
keveset tanulnak a gyermekek 
az iskolában, a hátrányosabb 
rétegből származó fi ataloknak 
pedig kevés esélyük van máshol 
szocializálódni ilyen téren. To-
vábbá míg egy észak-európai fi a-
tal már tíz éve is online kurzuson 
tanulhatott, nálunk erre csak az 
utóbbi években nyílt lehetőség. 
Az online vásárlás, bankolás 
szintén csak néhány éve kezdett 
nálunk elterjedni, bizonyos réte-

geknél pedig még mindig lehet 
bizalmatlanság a használatát 
illetően, illetve a használathoz 
szükséges tudás vagy készségek 
is hiányoznak. Elég csak arra 
gondolni, hogy például Románi-
ában a nyugdíjasok vagy alkalmi 
munkából élők egy része még 
nem használ bankkártyát.

Kockázatok, lehetőségek
A pszichológus továbbá arra is 
kitért, hogy milyen kockázatokat 
rejthetnek magukban az ország-
ban elterjedt internethasználati 
szokások. „Egyik veszélynek azt 
látom, hogy a társadalom egy 
része nem viszonyul kritikusan 
az interneten fellelhető informá-
ciókhoz, nem tud különbséget 
tenni hírek és álhírek, illetve té-
nyek és vélemények között. Ha 
csak a Facebookon tájékozódik, 
a felhasználó talán nem lesz 
tudatában annak, hogy legin-
kább olyan információk érik el 
őt, amelyek megerősítik a pre-
koncepcióit, így a véleménybu-
borékból nem fog tudni kitörni. 
Itt megint az oktatásra utalnék, 
Romániában a hangoztatott el-
vekkel ellentétben még mindig 
viszonylag ritkának számít a kri-
tikai gondolkodásra nevelés, a 
tudásvágy, a tanulási motiváció 
sok esetben hamar eltűnik, így 
a nem tudatos médiahasználat-
tal karöltve a felszínesebb tudás 
előrevetíthető. Ez pedig – egy 
nyugat-európai munkavállalóval 
szemben – hátrányos helyzetet 
teremt” – mutatott rá Dimén-Var-
ga Tünde. Zárásként ellenben a 
témának egy kedvező vetületére 
is rámutatott: a járványhelyzet, 
az online oktatás tavaly olyan 
rétegekhez is eljuttatta az in-
ternet bizonyos lehetőségeit, 
amelyek eddig csak a közösségi 
médiát használták. „Szülők és 
diákok kényszerültek arra az el-
múlt évben, hogy az internetet 
tanulásra, információkeresésre 
használják, remélem ez a tudás a 
járvány elmúltával is megmarad, 
sőt fejlődik, így hosszú távon po-
zitív következményei is lehetnek 
ennek az áldatlan helyzetnek” – 
húzta alá a szakember.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Közel húsz százalékkal több 
a regisztrált munkanélküli 

Hargita megyében, mint a múlt 
év azonos időszakában, a több-
letet szinte teljes mértékben az 
állástalanná vált női munkaerő 
teszi ki. Januárban nem nőtt a 
megszokottnál nagyobb mérték-
ben a munkanélküliek száma, de 
Gyergyószentmiklóst is elérte a 
könnyűipari ágazatban kialakult 
válság, ezúttal ott körvonalazódik 
egy tömeges elbocsátás.

 Jelenleg nagyjából 1200-zal ma-
gasabb a munkanélküliek száma 
Hargita megyében, mint egy évvel 
ezelőtt, ez közel húszszázalékos 
növekedést jelent. A 6303 állásta-
lan személy közül 3239 nő. Sokkal 
nagyobb azonban a különbség a 
nemek szerinti csoportosításban, 
ha csak a tavalyi és idei számok 
közti különböztet nézzük: a közel 
1200 munkanélküli szinte mind 
nő. Erre nagyrészt a székelyudvar-
helyi masszív könnyűipari elbo-
csátások adnak magyarázatot.

Gyergyószék következik?
Jánó Edit, a Hargita Megyei Mun-
kaerő-elhelyező Ügynökség osz-
tályvezetője ugyanakkor megke re-
sésünkre arról számolt be, hogy 
most a gyergyói térségben kör-
vonalazódik egy tömeges köny-
nyűipari elbocsátás. Ez hivata-
losan még nem kezdődött el, de 
az ügynökség az érintett vállalat 
alkalmazottai és a szakszervezet 
képviselői között lezajlott tárgya-
lások alapján úgy látja, „megtör-
ténhet, hogy a gyergyói térségben 
is a könnyűipar fog elbocsátani 
alkalmazottakat”. „Már van olyan 
cég Gyergyóban, amely azt mond-
ta, több, mint valószínű, hogy het-
ven személyt el kell hogy bocsás-
son” – közölte Jánó Edit.

Noha mindenki a turizmusról és 
a szolgáltatási szektorról beszél, 
úgy tűnik, a könnyűipar az az 
ágazat, amely a járványhelyzetet 
a legjobban megsínylette, ugyanis 
az előbbi két ágazatban élhettek a 
munkáltatók az állami bértámo-

gatásos kényszerszabadság lehe-
tőségével – véli a munkaerő-elhe-
lyező ügynökség osztályvezetője. 
A könnyűiparban nincsenek meg-
rendelések, feltételezhetően a jár-
vány kialakulása óta Európában 
és világszerte is kevesebb ruhane-
műt vásárolnak az emberek – fűz-
te hozzá.

Elzárkóznak az átképzéstől
Jelenleg megyeszerte Udvarhely-
széken a legnagyobb a munka-
nélküliségi ráta, a megye összes 
állástalanjának a 45 százalékát 
ebben a térségben regisztrálták. 
Az arány azonban egy évvel ezelőtt 
is hasonló – 42 százalék – volt, a 
térségen belül viszont nem: egy 
évvel korábban Székelykeresztúr 
térségében magasabb volt a mun-
kanélküliek száma, mint most, 
Székelyudvarhelyen és környékén 
viszont romlott a helyzet, 28-ról 
35 százalékra nőtt a megye összes 
állástalanjának a részaránya. A 
textiliparból munkanélkülivé vál-
tak elhelyezkedését egyébként az 
is nehezíti, hogy alig van érdek-
lődés a részükről a megyei mun-
kaerő-elhelyező ügynökség által 
megszervezett átképzési tanfolya-
mokra – tudtuk meg Jánó Edittől. 
Szakácstanfolyamot szerveztek, 
mert a vendéglátóipari vállalko-
zások ezt igényelték, hogy talál-
janak képzett munkaerőt, amint 
lehetőségük lesz alkalmazni, de 
az állástalanok részéről alig volt 
érdeklődés a képzés iránt. „Saj-
nos úgy gondolkodnak, főleg 45 
éves kor után, hogy mi értelme 
lenne új szakmát tanulni. Nagyon 
elzárkóznak a tanfolyamoktól” 
– fogalmazott, hozzáfűzve, hogy 
tanácsadások alkalmával próbál-
ják meggyőzni az átképzésen való 
részvétel hasznáról az érintetteket. 

Az előző évekhez képest érde-
kes különbség egyébként, hogy 
jelenleg Hargita megyében csak az 
építőiparban és a fafeldolgozó cé-
geknél vannak meghirdetett, betöl-
tetlen állások, miközben régebben 
rendszerint ezekből a szektorokból 
került ki a téli időszak munkanél-
külijeinek a jelentős része.

Sok nő munkanélküli

Romániában a legtöbben csak a közösségi felületeket böngészik
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