
GYERMEKVÁLLALÁS 



A gyermek a családban 

A gyermek vállalása nem csupán a 

családokat érinti, hanem hatással van 

az egész társadalom életére 

A gyermek a nemzet fennmaradását, a 

társadalom jövőjét biztosítja 

A szeretethiányos család, a nevelés 

elhanyagolása károsan hat a gyermek 

fejlődésére, a társadalomba való 

beilleszkedésére 



 

A középkorban a csecsemő élete az apa 
elismerésétől, döntésétől függött 

A reneszánsz korig a szülők nem sok 
szeretettel halmozták el gyermekeiket 

A XVIII. században kezdett értékké válni a 
gyermek (örököl, a családfát viszi tovább) 

Kialakult a gyermek- és a felnőttkor fogalma 

A modern korban a gyermek „királlyá vált” a 
családban 

A gyermekek helyzete a családban 



Az európaiak többsége a kétgyermekes 
családmodellt tartja ideálisnak, de népszerű a 
háromgyerekes családmodell is   

Nagyon kevesen vannak azok, akik a 
gyermektelenséget eszményítik  

 Aki felelősségteljesen szeretne gyermeket 
vállalni, részt vehet a családtervezési 
programokban 



Alkalmassági vizsgálat magába foglalja: 

 

 Szociális és emóciós alkalmasság 

 Biológiai és genetikai alkalmasság 

 A családtervező nő genetikai alkalmassága 

 A családtervező férfi alkalmassága 

 Bizonyos veszélyállapotok felismerése, 
kizárása 

 AIDS szűrés 

 A párok 1-2%-a meddő 

 Egyes becslések szerint minden hatodik 
párnál áll fenn valamilyen termékenységgel 
kapcsolatos probléma - lombikprogram 



Natalitás probléma Eu-ban 

 A születések eddig is alacsony száma 
tovább csökken 

 1988 óta a népesség száma rohamosan 
csökken – bevándorlás politika 

 A vizsgálatok szerint a gyermekszámot 
elsősorban nem a szülők anyagi helyzete 
határozza meg, hanem az, hogy a nehéz 
élethelyzetben a házastársak mennyire 
számíthatnak egymásra 



Népességcsökkenés Szerbiában 

2002-ben Szerbiában egy háztartásban 

átlagosan 3-an, Vajdaságban 2,8-an éltek 

2011-ben Szerbiában 2,8-ra, Vajdaságban 

pedig 2,7-re csökkent ez a szám 

Csökkenő natalitás és az elvándorlás 

demográfiai deformációt okoz 

 



Szerbia 

természetes 

szaporulata 

– negatív 

ami a gyenge 

gyermekvállalást 

jelzi 
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Demográfiai jellemzők: 

1. Szerbia népessége alig növekszik: 7 186 862  (2011) 

 Népességnövekedés 1945 óta pozitív, de a 

természetes szaporulat Koszovó nélkül negatív 

Migrációs szaldó negatív 

 A városban élő lakosság aránya fél évszázad alatt 

megháromszorozódott.  

2. Vajdaság népessége 1981 óta stagnál: 2 millió 

 Természetes szaporulat erősen negatív 

Migrációs szaldó negatív 

A vajdasági magyarok vitális indexe: 0,51 (1 helyett). 



A magyarok száma és részaránya a Vajdaságban 

1900-ban 378 634 Növekvő  népszaporulat 

Vajdasági lakosság 

részarányában: 26% 

60 év múlva 

1961 

(+ 70 953)  

449 587 

Ettől kezdve csökkenő 

népesség, részarány: 24% 

40 év múlva 

2002 

(- 159 380)  

290 207 

Gyors ütemű fogyatkozás 

Részarány: 14,28%. 

9 év múlva 

2011 
(- 36 308) 

253 899 

Gyors ütemű fogyatkozás 

Részarány: 13% 



Külön odafigyelést érdemelnek az 

életpályaszakaszok a családban 

Csecsemőkor, gyermekkor 

Kamaszkor, fiatalkor, karrierépítés 

munkavállalás, családalapítás 

gyermekes családban szülő 

gyermekek elköltözése után idősebb 

házaspár 

özvegység 



Intézkedni kell a bántalmazásokkal 

szemben a családban 

– megrontás – zaklatás – vérfertőzés 

– verés – testi-lelki bántalmazás – 

kitaszítás 

Felülvizsgálandók a családjogi és 

gyermekjogi törvények! 

Rendezett szociálpolitikai és 

családvédő intézkedésekre lenne 

szükség 

 



Köszönöm a figyelmet! 


