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H I R D E T É S

VERES VALÉR SZOCIOLÓGUS SZERINT A POLITIKAI INSTABILITÁS, A HIBÁS KOMMUNIKÁCIÓ OKOZ JELENTŐS KIÁBRÁNDULTSÁGOT

Még több bajt eredményezhet a rossz közhangulat
Az elhúzódó koronaví-
rus-járvány, és annak a ke-
zelési módja megalapozta, 
majd a kormány- és koalíci-
ós válság tovább mélyítette 
a bizonytalanságot. Mindezt 
tetézi, hogy növekedett az 
infl áció, áremelkedések 
vannak – fejtette ki a Króni-
kának Veres Valér kolozsvári 
szociológus arra reagálva, 
hogy immár a romániai la-
kosság 80 százaléka szerint 
rossz irányba tart az ország.

» BÍRÓ BLANKA

A romániai polgárok 80 
százaléka úgy véli, rossz
irányba tart az ország 

– derül ki az INSCOP-felmérés 
napokban közzétett adataiból. 
A Strategic Thinking Group 
nevű, úgynevezett think-tank 
(agytröszt) tanácsadó szervezet 
megrendelésére készült közvé-
lemény-kutatás eredményei azt 
mutatják, hogy nőtt az elégedet-
lenek tábora: júniusban a lakos-
ság 68,1 százaléka, márciusban 
pedig 70,3 százaléka vélekedett 
úgy, hogy Románia rossz irány-
ba tart. Veres Valér kolozsvári 
szociológus, a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem oktatója meg-
keresésünkre kifejtette, az intéz-
ményekbe vetett bizalom ilyen 
mérvű csökkenésének közvetett 
és közvetlen következményei is 
vannak: például kevésbé haté-
kony egy kampány, és mélyül a 
demokráciadefi cit, kevesebben 
mennek el szavazni a választáso-
kon, ami által tovább nő az elé-
gedetlenek száma.

Az INSCOP telefonos felmérése 
szeptember 15–27. között készült, 
1204 fős mintán, 2,8 százalékos 
hibaküszöbbel. Többek között 
a törvénytelen fakitermelésre, 
a menekültek befogadására is 
rákérdeztek. A válaszadók 48,8 
százaléka szerint az illegális ha-
zai fakitermelés hátterében ro-

mán vállalatok és román állam-
polgárok, 44,8 százalék szerint 
külföldi cégek állnak. A megkér-
dezettek 64,2 százaléka véli úgy, 
hogy a Romániába befogadott 
menekültek súlyos társadalmi 
problémákat okozhatnak, míg 
30 százalékuk szerint jelenlétük 
pótolhatja a munkaerőhiányt. 
Az alanyok 47,3 százaléka sze-
rint Romániának semmiképp 
nem kellene menekülteket be-
fogadnia, 38,8 százalék szerint 
csak bizonyos kategóriákat, és 
12,3 százalék mondta azt, hogy 
feltételek nélkül fogadjon be az 
ország menekülteket.

Remus Ştefureac, a Strategic 
Thinking Group elnöke a koro-
navírus-járvány, illetve a poli-
tikai és a társadalmi-gazdasági 
válság rövid idő alatt kifejtett 
együttes hatásával magyarázza 
a romániaiak pesszimizmusát. 
Szerinte „drámai” következmé-
nyekkel járhat, ha a döntésho-
zók fi gyelmen kívül hagyják, 
hogy a lakosság 80 százaléka 
szerint rossz irányba tart az or-
szág, mert ez a választók jelen-
tős részének a radikalizálódásá-
hoz vezethet.

Járvány, politikai válság, 
drágulások
Több tényező okozza, hogy az 
emberek ilyen nagy arányban 
elégedetlenek – fejtette ki la-
punknak Veres Valér. Az elhúzó-
dó koronavírus-járvány és annak 
a kezelési módja megalapozta, 
majd a kormány- és koalíciós 
válság tovább mélyítette a bi-

zonytalanságot. Erre rátevődött, 
hogy növekedett az infl áció, 
áremelkedések vannak. „Önma-
gában a világjárvány rontja a 
lakosság közérzetét, ezt fokoz-
za, hogy a többség elégedetlen 
a pandémia kezelési módjával. 
Az emberek egy része nem tartja 
elég hatékonynak és meggyőző-
nek az oltáskampányt, a másik 
része meg azzal nem ért egyet, 
hogy egyáltalán miért erőltetik a 
vakcinát. A járvány okozta visz-
szaesés után valamilyen mér-
tékben talpra állt ugyan a gaz-
daság, javultak a mutatók, de az 
emberek többsége ebből keveset 
érez. Kisebb mértékűek a korlá-
tozások, mint egy évvel ezelőtt, 
de még mindig rosszabb a hely-

zet, mint a járvány előtti idő-
szakban” – sorolta az okokat a 
szociológus. Az sem javít a hely-
zeten, hogy az emberek keve-
sebbet fogyasztanak, ritkábban 
járnak szórakozni, kevesebbszer 
ülnek be egy étterembe, sokan 
még mindig nem mernek utazni, 
az emberek egy része fél, nem 
úgy él, mint a pandémia előtt. 
Ez a cégeknek is forgalom- és 
bevételkiesést jelent, de a rossz 
hangulatot is fokozza.

Javíthatnának a helyzeten
Az intézményekbe vetett biza-
lom ilyen mértékű csökkenése, 
az úgynevezett legitimációs vál-
ság elvontabb és gyakorlati kö-
vetkezményeket von maga után 

– mutatott rá Veres Valér. Egyik 
ilyen következmény, a különbö-
ző kampányok kisebb hatékony-
sága, amint az már megmutat-
kozott az oltáskampány során. 
A nyugati országokban ez azért 
volt sokkal eredményesebb, mert 
az emberek megbíztak a hatósá-
gokban, az intézményekben. Sok 
esetben nem is kellett törvénnyel 
szabályozni az óvintézkedése-
ket, elég volt, ha ajánlásokat 
fogalmaztak meg, a polgárok el-
fogadták, és megtették azt, amit 
mondott az országuk miniszter-
elnöke vagy az egészségügyi mi-
niszter. Romániában viszont töb-
ben vannak, akik azt feltételezik, 
rossz szándék áll a háttérben, és 
éppen az ellenkezőjét cselekszik, 
mint amit mondanak nekik.

A másik súlyos következmény 
a demokráciadefi cit, hogy keve-
sebben vesznek részt a válasz-
tásokon. „Ezek a mutatók álta-
lában nem változnak rövid idő 
alatt, egy választás szokott javu-
lást hozni, de az sem lehet látvá-
nyos, mert ha eleve több mint 50 
százalék nem megy el szavazni, 
körükben kisebb az esély, hogy 
javuljon a hangulat, bizakodób-
bak legyenek. Akik pedig elmen-
nek, de olyan pártra szavaznak, 
amely nem jut kormányra, azok 
közül is sokan továbbra is elége-
detlenek” – részletezte az egye-
temi oktató. Meglátása szerint 
legalább a koalíciós válságot el 
kellett volna kerülni, másként 
menedzselni a politikai belhar-
cokat, de ezek már lefutottak. 
Így csak az maradt, hogy meg 
kell oldani minél hamarabb a 
koalíciós válságot, megalakítani 
egy stabil kormányzást, hiszen 
ha külső támogatással kell kor-
mányozni, az csak növeli a bi-
zalmatlanságot. Az emberek egy 
része nem érti részleteiben, mi 
történik, de érzékeli, hogy ez így 
nem jó. „Stabil kormánnyal, éve-
kig kitartó következetes politiká-
val, jó kommunikációval lehetne 
kimozdítani ezt a bizalmatlansá-
got, de ez egy más szint, ami ne-
künk egyelőre nem adatott meg” 
– összegzett a szociológus.

» A nyugati orszá-
gokban az oltáskam-
pány azért volt sokkal 
eredményesebb, mert 
az emberek megbíztak 
a hatóságokban, az 
intézményekben. Romá-
niában viszont többen 
vannak, akik azt feltéte-
lezik, rossz szándék áll 
a háttérben.
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Sötét kilátások. Az úgynevezett legitimációs válság súlyos
következményeket von maga után




