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Mérsékelt baby boom
TÖBB GYERMEK SZÜLETETT  I  A qyermekvállalást nem a mosolyqós kisbabás
óriásplakátok ösztönzik, hanem a qyermekvállalók iqényeire jól reaqáló családpolitika
- állítja Kapitány Balázs szociolóqus, demoqráfus.

lálozási arány, s ugyan a születésszám
csak 1,5 százalékkal emelkedett, a ter-
mészetes fiogyás 16 százakékkal mérsék-
lődött. Van ok hátradőlní?

- Demográfiai szempontból valóban az
elmúltévtizedlegjobbesztendejéthagytuk
magunkmögött,denézzükmegjobbana
számokat. Jelentősen csökkent a halandó-
ságmértékeésnőttaházasságkötésikedv,
de számomra, demográfusként a legjobb
hír mégis a látszólag csekélynek tűnő, 1,5
százalékos születésszám-emelkedés. Ezek-
ben az években lép ki a gyermekvállalási
korból egy igen nagy generáció, évről év-
recsökkentveapotenciálisszülíkszámát.
Egyesztendőalattagyermekvállalásikor-
banlévőkszámakétszázalékkalcsökken,
így a születésszám mérsékelt növekedése
mögöttvalójábananagyobbgyemekvál-
1alási kedv húzódik meg: vagyis keveseb-
ben vállaltak több gyereket. Persze ezek
az értékek még mindig messze vannak a
társadalom önreprodukciójához szüksé-

gestől, de a várhatóan  1,5 körüli termé-
kenységi mutatónk, az úgynevezett „tel-

jes termékenységi arányszám" hazai vi-
szonylatban az elmúlt két évtized legma-
gasabb értéke lesz. Ezzel európai össze-
hasonlításban az utolsó helyek egyikéről
a középmezőnybe kerülhetünk.

- Attitűdváltozás, wagy a családpo-
litikairendsz;eralakulÁsaállhatagyer-
mekvállakísi kedv növekedése mögöttp

- A 2010-ben bevezetett családi adóked-
vezményösszességébenminimálisanhatott
a termékenységre, a 2016-os CSOK hatá-
saitpedigmégnemláthatjuk.Ígyajelenle-

ginövekedésmögötta2014-esnépesedés-
politikaicsomag-gyedextra,testvérgyes
éstársaik-hatásátfeltételezhetjük.Való-
banömlikapénzacsaládtámogatásirend-
szerbe,amagyarcsaládpolitikaköltséges.
Amikor most egy viszonylagos sikerről
beszélünk, érdemes azt is szem előtt tar-
tani, hogy ezt milyen áron, milyen haté-
konysággal sikerült elémi.

- Gyermekvállalás esetén rrtindig az
anyagi ösztön@ők kerülnek szóba, mi-
közben ez értékrendi kérdés is. A min-
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denkoripolitikamiértnemtaűlrriegol-
dást erre a problémára?

- Az értékrendváltozás lassú folyamat,
amit egy demokráciában a politika -saj-
nos vagy szerencsére -csak igen korláto-
zottantudbefolyásolni.Apolitikusok-és
ez nem magyar sajátosság - szeretnék azt
hinni,hogymosolygóskisbabásplakátok-
tólvagyboldogházaspárokvidékikultúr-
házas fellépéseitől növekedni fog a gyer-
mekvállalási kedv. Miközben nagyon ke-

vésolyanvalóskutatásokonnyugvóered-
ményünk van, amely szerint ez úgy hat
az értékrendre, hogy az demográfiai ha-
tással is jár.

- Ön hol c[yatkozna bep Több pénz}
Kampányok?

-Amostaninálsokkaltöbbpénzténmár
nem tennék a családtámogatási rendszer-
be, mert ez már annak hosszú távú fenn-
tarthatóságát veszélyeztetné. A gazdaság
és a politika ciklusokban működik; ha a



családtámogatásirendszermost,,túln}er.
magát, a nehéz években Óhatatlanul jön =
megvágás.Márpedigezkatasztrófalenm.
hiszen a családtámogatások akkor lehE[-
nek hatékonyak, ha az érintettek elhiszi}:
azt, hogy a rendszer évtizedeken át fem-
marad, és az valóban fenn is marad. .i iE-
lenlegi forrásokat kellene hatékon}'abb-drL
felhasználni.Amásikfeladat,arineme:-
sősorbanpénzkérdés:évtizedekalattkiali-
kult Magyarországon egy igen bonyolult
családtámogatásirendszer,amelyetszinte
senkisemlátát.Ezértnagyonfontoslenn=
akorrektinformációátadásagyermek\-ál-
laláson gondolkodó pároknak példáu] ar-
ról, hogy milyen juttatásokra jogosultak.
miként is működik a rendszer.

-Az„tgykellélni"típusúkinyíkttko=

Ptásokmafiamlabbgenerációkriagyel-
lenől_lással reagűlmk. Közéleti perpat-
var kerekedett abból, amikor politiku-
sok, kulturális véleményvezérek mond-
takerőseketarról,hogykinekholahe-
lye egy társadalomban.

-A„mitgondoljunkacsaládról"vitája
nemördögtőlvaló,illeszkedikazeurópai
trendbe. Azt viszont látjuk, hogy a „szülj
a nemzetért" szólamok hatástalanok, hi-
szenfentrőlnemlehetmegmondani,hogy
ki hogyan éljen és mit tegyen. Ráadásul
Magyarországon nagyon különbözően
gondolkodunk arról, miképpen és mi-
lyen körülmények között lenne jó gyer-
meket vállalni. Egyetlen közös pontunk
van: a magyar fiatalok szeretnének gye-
reket. Ez persze közhely, de például Né-
metországban már nem ilyen evidens. A
tervezett gyerekek megszületésére akkor
vanalegnagyobbesély,haazokésabban
a formában kapnak támogatást, akik és
ahogy potenciálisan gyemeket akamak
vállalni. 0lyan viszonyokat kell teremte-
ni, ahol mindenki megtalálja a támoga-
tást a saját életviszonyaihoz,  a presszió
csak ellenállást szül.

-_Közéletivitatá:rgyaazis,hogyagyeT-

mekv4llalás magán- vagy köz.ügy. }ii{
monderreademográfus}

-Családiügyrőlvanszó,egypárdömÉ-
séről,amelyneknagyonfontostársadalrr.:
hozadéka van, tehát ebben az értelemtt:=.
közügyis.Ezmegmagyarázzaacsaláíi=-
mogatásirendszerindokoltságátis.hisz`=.
ebben az esetben az állam se:q'ti a s}=-
meket vállalókat, szem előtt tart` a. h=.=-.
azokfelnőttéválvafenntartjákmájiíÍ-i:-
sadalmat. Vagyis valóban eg}L pár d.T.i== -
séről `.an szó, de egy állam jossl : `=.E~
heti el. hogy ez a döntés haLszm:t> = :t ='zj=`-

sécm,ek.Hasznosabb,mintml`.eTíij`;_-=
ug}.anol}-an legitim eg}'éni h.ú-T.`-z== =.`

1 gyermekvállaldsi korban élő
közel tíz s=á=aléka már külf iö

- E,-ÜHcme. hogy egy nagy generútió
finticg.€fTmekwóllalásikorból.`-Ís`=on[• s€k .fiá:d próbái küif irió;i;idiii:ii.;`i `

es Ü tir*s:sibb Üjúságkutatás s=áTin[ is
sL=iT.H:.scnT:indolkod::na,kazorsfio`elha-

g}~Üssür,. iHi-.g! les= itt baby boom+
-]_  _`. :_=.. irország jövőjéről si:\rit`_i-

:`==i==r__`..it``L~`.-ikivándorlásésanríi`LÍ:~

rrr`± -sT=ú:=.ii :h.=i=`i ís olyan kérdések. i.T.=-
].`=l-,.T=  :t`.:±=±t:m kellene beszélri,  \-irL-
=:|`..  i`=:i -`=7:=.n: az Orbán-kormán\  J€-
=.i=`._-i~.=  -, =`z€l}.eztető politikája  iLiin
:-Li±-...`=.. =. ._-r.€s€sen Politikai menEktit=:f:
iT  =r`Tii = .-_ =j = a másik vélemén\-á sz€-
ré=.|```T  i= r.=i,=\-tüldog és ügyes r=ii[=I,]k-
r= i:  `= =.__  i`...`  r_éhány éven belül na±TT`-r=-

i``+-|-.iL7talattalhazatémek.iiind-
i==.=-|=T,-:.-j5_úg,ebonyolultjelerL`jsi{
=.=T  irf _`±.=i ;é:iai lövészárkokbél mi±-
:r.i=_ i -c-=. _+idani. Eközben a g}-€nnek-
'` =: __.|`=  .. .~ rT,i`. Élő fiatalok közel {íz szá-

zú.=`=TL-`._:=`öldönél.Úgyismondhat-
m=   -_ .-  :- =}-3rekeik például nem .\-é-
rr,.== = r`.=+i-` születnének meg. akkor lé-
r.:. ===`-`  `|-?b demográfiai kihi.\-ással
n:í-..= `=Trc z ország.

Gyermekvállalás az EU-ban
==y nőre jutó
= .'ermekek száma

- Az sem titok, hogy sokan nem tud-
nak ,,visszaílleszkedrti", és inkább űjra
megveszíkarepülőjegyet.Milyenavisz-
s =atérési arány?

-Nemigazántudjuk,hogymilyenarái
n\ú lesz a hazatéiés. Az mindenesetre biz-
tós.hogyhakintszületikmegegygyer-
mek,sottkerülbeazintézményrendszer-
be`akkorennekazesélyeiiscsökkennek.
\''iszont az is igaz, hogy a társadalom, il-
1etve a szakpolitika nincs felkészülve a
h azatelepülők fogadására.

- Mire gondol?
- Fontos lenne, hogy az iskolákban, a

hivatalokban ne egy különlegesen nehéz
ügyfélként tekintsünk azokra,  akik ha-
zatérveitthonképzelikelajövójüket.Fel
kell készíteni az államot, egészen a leg-
alacsonyabbszintendolgozóhivatalnoko-
kig ennek a helyzetnek a kezelésére. Ke-
vésjobbdologtörténhet,minthogyvala-
ki családostól újra Magyarországon akar
élni, miközben az első élménye az, hogy
a hivatalnok ordít vele, amiért mondjuk
nincsen magyar oltási könyv, vagy mert
összekellenehangolniaakinteltöltöttis-
kolás éveket a hazai rendszerrel. El kell
végezni az aprómunkát a jogalkotásban
és a fejekben egyaránt.

-Frisskutitásieredmény,hogyafmim-
talokjelentősrészeegyedülvagyélettár-
si kapcsolaibam él. Viszont növekszik a
házasságkötések száma is. Kik kötnek
házasságot és miért f ioitios ez}

- Valóban, évek óta jelentősen növek-
szik a házasságkötések száma, de ennek
aszületésszámragyakorolthatásaszerin-
tem kisebb lesz a reméltnél, mivel már
elég kicsi a különbség a házasságon be-
lüli, illetve azon kívüli gyermekvállalási
kedv között. Viszont a frigykötési trend
erősödése azt garantálhatja, hogy a gyer-
mekek többsége a jövőben is házassá-

gon belül szülessen. Korábban úgy tűnt,
hogy a jövő fiataljai elutasítják vagy leg-
alábbis elkerülik majd a házasság intéz-
ményét, de a legújabb adatok trendfordu-
lóthoztak,máraztmutatják,hogytöbbsé-

gük frigyet köt, és ebben a formában vál-
1al gyermeket is. Ha a konzervatív család-

politika sikerét szeretné valaki felmutatni,
akkorezebbőlaszempontbóleredmény-
nek tekinthető.

LIPPAI  ROLAND
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