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Az emberek a kockázatos egészség-
ügyi helyzetben nem vállalnak gyere-
ket – többek között ez is oka annak, 
hogy száz év leforgása alatt soha nem 
született olyan kevés gyerek Romá-
niában, mint a tavaly – véli Horváth 
István szociológus. 

 » KISS JUDIT

N emcsak a járvánnyal, hanem a kül-
földön munkát vállalók arányának 
növekedésével is összefüggésbe 

hozható az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) által közölt adat, miszerint száz év 
leforgása alatt soha nem született olyan 
kevés gyerek Romániában, mint a tavaly 
– mondta el a Krónika kérdésére Horváth 
István kolozsvári szociológus, a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem (BBTE) okta-
tója. Az INS által közölt statisztikai ada-
tokból kiderült: tavaly 178 124 baba jött 
a világra, 12 százalékkal kevesebb, mint 
amennyi egy évvel korábban. Az egész-
ségügyi válság is az oka annak, hogy 
csökkent a gyerekvállalási kedv az elmúlt 
évben: ez leginkább Vaslui megyében volt 
érvényes, ahol 25 százalékkal kevesebb 
gyerek született, mint 2019-ben.

Horváth István (portrénkon) kifejtette, 
az, hogy száz év leforgása alatt nem szü-
letett olyan kevés gyerek Romániában, 
mint tavaly, tulajdonképpen nem jelent 
meglepetést, egy már régóta meglévő 
tendencia egyik „állomása”.

Kockázatos egészségügyi helyzetek
„A demográfiai csökkenés Romániában 
nem új keletű, régóta beszélünk róla. A 
2020-as évben a születő gyerekek szá-
mának csökkenésén nyilván megmutat-
kozott a járvány hatása. Az emberek a 
bizonytalan helyzetben megfontolják a 
családtervezést anyagi okokból is” – mu-
tatott rá a szociológus. Hozzátette, arról 
is szó van, hogy a járványhelyzet miatt 
1,2 millióan hazatértek külföldről Romá-
niába, de a relatív megnövekedett né-
pességszámhoz képest is kevés gyermek 
született, ez azt jelzi, hogy az emberek 
a kockázatos egészségügyi helyzetben 
nem vállalnak gyereket. „A szülés ele-
ve kockázatos egészségügyi helyzet, és 
ez beleágyazódott a pandémia még na-
gyobb kockázatába. Ilyen körülmények 
közt kevesebben terveznek családot” – 
mondta a szociológus. Arról is beszélt, 
hogy a népességfogyás is fontos tényező. 
A statisztikai hivatal adatai szerint meg-
duplázódott tavaly a természetes népes-
ségfogyás Romániában az előző évhez 
képest: míg 2019-ben az elhalálozások 
száma 57 ezerrel haladta meg a születé-
sekét, 2020-ban a koronavírus-járvány 
közepette 118 587-tel kevesebb gyermek 
született, mint ahány ember meghalt az 
országban. „A nagy mértékű népesség-
fogyásnak és a szaporulat csökkenésé-
nek közös oka a járvány” – mutatott rá 
a szociológus. Románia természetes nép-
szaporulata csaknem három évtizede, 
1992-ben került negatív tartományba, az-
óta egyre súlyosbodik a népességfogyás. 

Az állandó lakosság 2014-ben húszmillió 
alá csökkent, pedig a rendszerváltozás-
kor még több mint 22 millió volt. A demo-
gráfiai adatokat az egészségügyi válság 
mellett az is kedvezőtlenül befolyásolja, 
hogy több mint négymillió román állam-
polgár él külföldön, akiknek zöme az ak-
tív lakossághoz tartozik, vagyis közöttük 
sokan vannak olyanok, akik a gyermek-
vállalás szempontjából fontos 25–45 év 
közötti korosztályhoz tartoznak.

A külföldi munkavállalás 
mint átmeneti élethelyet
Horváth István elmondta, a járvány 
előtti években is egyre kevesebb gyere-
ket vállaltak a romániaiak, ez a tenden-
cia folyatódni látszik. „Az 1990-es évek 
elején született nemzedék tagjai nagy 
számban bekapcsolódtak a migráció-
ba, külföldön dolgoznak, és amíg nincs 
stabil egzisztenciájuk, nem vállalnak 
gyereket. A külföldi munkát nagyon so-
kan átmeneti élethelyzetnek tekintik. A 
népességcsökkenés így természetesen 
a migrációval is nagy mértékben össze-
függ. Akik kimentek, azért mentek ki, 
hogy dolgozzanak, nem hogy gyereket 
neveljenek, és csak kis hányaduk kerül 
olyan stabil anyagi helyzetbe, hogy gye-
reket vállaljon” – mondta a szociológus. 
Hozzátette, az idénymunkára külföldre 
menők esetében is érvényes ez, nem na-
gyon terveznek családot.

A magyarok által is lakott megyékben 
az országos átlagnál valamivel kevésbé 
csökkent az újszülöttek száma: Maros 

megyében 4,2 százalékkal, Kovászna 
megyében 7,1 százalékkal, Hargita me-
gyében 11,1, Kolozs megyében 9,1, Bihar 
megyében 10,4, Szilágy megyében pedig 
5,2 százalékkal született kevesebb gyerek 
tavaly, mint tavalyelőtt. „Ha a székelyföl-
di megyék helyzetét a romániai átlaghoz 
viszonyítjuk, kiderül, hogy ott valame-
lyest beállt egyfajta „visszarendeződés” 
a családmodellek tekintetében. Sok eset-
ben a férfi az aktív kereső, és a nő az, aki 
ellátja a háztartást, ebben benne van a 
gyerekgondozás is” – mondta Horváth 
István. A szociológus úgy vélekedett, 
az, hogy egyes helyeken nem csökkent 
drasztikusan az újszülöttek száma, ösz-
szefügghet a nők munkaerőpiaci helyze-
tének alakulásával is.

Ahol a tradicionális 
családmodell érvényesül
„Azokban a régiókban, ahol gyakori volt 
a tradicionális családmodell, ott ez való-
színűsíthetően újra érvényes lett: a férfi-
ak aktívak a munkaerőpiacon, mondjuk 
évente 9 hónapot külföldön dolgoznak, 
a nők pedig aktivitásukat a háztartásban 
végzik – létezik egy ilyen tendencia is” 
– mondta a szociológus. Mint kifejtette, 
bár a jelenség nem általános, de létezik: 
a migráció egyik vonzata, hogy a férfiak 

idénymunkában képesek annyit keresni, 
hogy a háztartásnak elég legyen, ez le-
hetővé teszi, hogy a nők otthon gyereket 
nevelhessenek – ez pedig kedvez a gyer-
mekvállalásnak.

Kevés gyerek született. A szakember szerint az emberek a bizonytalan helyzetben megfontolják a családtervezést

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI INTÉZET SZERINT SZÁZÉVES MÉLYPONTON AZ ÚJSZÜLÖTTEK SZÁMA ROMÁNIÁBAN

„Nem meglepő, hogy kevés gyerek születik”
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 » KRÓNIKA

Rendkívül sok, összesen 81 esetben 
kérték az elmúlt 24 óra alatt turisták a 

hegyimentő szolgálat segítségét – derül 
ki az intézmény Facebook-oldalán tegnap 
közzétett bejegyzésből. A legtöbb hívás (9) 
a Hargita megyei szolgálathoz futott be, 
majd a lupényi és máramarosi szolgálat 
következik 8-8 hívással. A predeali és a 
brassói hegyimentőket 7-7 esethez riasz-
tották, az Azugán szolgálatot teljesítőket 6 
esethez. A Krassó-Szörény megyei Kis-ha-

vas térségében működő szolgálathoz, a 
Gorj megyei, illetve a Fehér megyei szolgá-
lathoz 5-5 hívás érkezett, a Szeben megyei 
hegyimentőkhöz 4, a Maros megyeiekhez 
3. Két-két esethez riasztották a Voineasa, 
Szemenik, Buşteni, Borsabánya üdülőtele-
peken szolgálatot teljesítő, illetve a Suce-
ava megyei hegyimentőket, valamint egy-
egy esethez a Kolozs, a Hunyad, a Vrancea 
megyei és a Törcsvár környéki hegyimen-
tőket. További 10 személy a turistaösvé-
nyek állapotáról és a sípályák helyzetéről 
kért információkat a szolgálattól.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Több mint 1 100 000 lej értékben róttak 
ki bírságokat a hatóságok az elmúlt 24 

órában a COVID-19 világjárvány enyhítésére 
és leküzdésére irányuló intézkedések meg-
szegése miatt – tájékoztatott tegnap a bel-
ügyminisztérium. A szaktárca közleménye 
szerint 5200-nál több céget, több mint 9000 
vendéglőt, teraszt és gyorséttermet, 250 sze-
mélyszállítást végző vállalatot, közel 70 ezer 
személyt ellenőriztek és összesen 6176 bírsá-
got róttak ki. A büntetések többségét – több 

mint 5400-at – a karantén-kötelezettség, 
maszkviselés, fi zikai távolságtartás be nem 
tartása miatt adták 800 ezer lejt meghala-
dó értékben. További 740 szankciót róttak 
ki összesen több mint 260 ezer lej értékben 
nyilvános vagy magánrendezvények szerve-
zése és azokon való részvétel, a személyek 
szállítására vagy a munkahelyi program 
megszervezésére vonatkozó előírások és az 
éjszakai kijárás megszegése miatt. Ugyan-
akkor két esetben állapított meg a rendőrség 
bűncselekményt a betegségek leküzdésére 
irányuló erőfeszítések meghiúsítása miatt.

„Izzó vonalak” a hegyimentőknél Bírság járványszabály-szegésért




