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2010 óta a családvédelem központi helyet foglal  
el a kormányzati politikában, jelentősége meg- 
határozó mindennapjainkban. 2020-ban azonban  
a családvédelem fogalma sajnos új jelentést 
nyert. Amikor manapság a családok védelméről 
beszélünk már nemcsak a családi értékek meg- 
őrzését, a gyermekvállalás- és nevelés megbecsü- 
lését, a nemzedékek együttműködését értjük alat-
ta, hanem családjaink egészségének védelmét, 
megszokott életük megóvását is. Tíz éve kiemelt 
társadalmi cél és egyúttal folyamatos feladata 
a közpolitikát alakítóknak a magyar családok 
bővülésének, gyarapodásának és sokasodásának 
elősegítése. 2020-ban ezek a célok kiegészültek egy 
korábban ismeretlen és váratlanul érkező ellenség-
gel, a koronavírussal szembeni védekezéssel.  
Tíz év távlatából mára kétség sem fér hozzá, hogy 
a magyar családpolitika eredményes. Nemzetközi 
összehasonlításban is szembetűnő prosperitásnak 
lehettünk tanúi. Az Unióban nálunk nőtt legna- 
gyobb mértékben a gyermekvállalási kedv, a há-
zasságkötésektől kezdve a foglalkoztatásig min-
den területen jelentős javulás ment végbe. Töb-
bek között ennek is köszönhető, hogy a magyar 
családok ha nem is felkészülve, de rendezett,  
kiegyensúlyozott körülmények között kerültek 

bele a senki által nem kívánt járványhelyzetbe. 
A Kopp Mária Intézet 2020. évi dupla Kapocs 
számában betekintést nyújtunk az elmúlt tíz 
év speciálisan magyar család- és népesedésügyi 
folyamataiba, amelyek az aktív és következetes 
családpolitika hatékonyságát bizonyítják más  
demográfiai megoldásokhoz képest. Különféle  
perspektívákból elemezzük a családok gyermek- 
vállalási magatartásának és szándékainak,  életszín- 
vonalának, s munkaerőpiaci helyzetének alakulá- 
sát, a párkapcsolatok stabilizálódásának új irányait.  
Emellett részletesen bemutatjuk idei kutatása- 
ink eredményeit, többek között a családok környe- 
zettudatosságához, a testi - lelki egészség védel- 
méhez, a járvány kezeléséhez, valamint a családok  
életszínvonalának megőrzését és javulását szolgáló  
egy éves Családvédelmi Akciótervhez kötődően.  
A 2020-as év más, mint a többi. Olyan kihívások 
elé állított minket, amilyenekre korábban gondol-
ni sem mertünk. Erőt meríthetünk az elmúlt évek 
sikereiből, az elindult kedvező folyamatok pedig 
reménységet adhatnak a jövővel kapcsolatban. 
Az eredmények megőrzése, a családok védelme, 
általában a családvédelem ahogy az elmúlt évti- 
zedben, a továbbiakban is mindenek előtt, minde- 
nekelőtt!
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A családbarát Magyarország építésének 
első évtizede az Európai Unióban

Bevezetés

A demográfiai kihívások kezelésének módjai 

Európa a demográfiai tél korszakát éli, egyetlen uni- 
ós tagállamban sem születik az önfenntartáshoz 
elégséges számú gyermek. A világ összlakosságán 
belül folyamatosan csökken az európaiak aránya,  
1960-ban a világ lakosainak 12%-volt európai, 
mára már csak 6%, míg 2070-re várhatóan 
mindösszesen 4% lesz ez az arány. Ezzel párhu-
zamosan 2004-ben a világ GDP-jének még 28%-a, 
míg 2015-ben már csak 24%-a származott az EU-
ból. Ráadásul ez a kijózanító adat a Brexitet, az EU 
második legerősebb gazdaságának kilépését még 
nem is veszi figyelembe. 
A gazdasági és geopolitikai jelentőségéből folya- 
matosan veszítő, „öreg kontinensnek” komoly 
szüksége lenne arra, hogy több európai gyermek 

szülessen, hiszen már középtávon is jelentős ki-
hívást jelent a képzett munkaerő hiánya, a tár-
sadalombiztosítási rendszerek fenntartása, vala- 
mint az idősekről történő gondoskodás, ezért sok-
kal komolyabb figyelmet kellene fordítani az eu-
rópaiak által vágyott gyermekek megszületésének 
elősegítésére. A saját erőforrásokra, az európai 
családokra támaszkodó megoldásokat azonban 
szinte kivétel nélkül csak a nemzetállamoktól 
láthatunk, miközben az Unió erőközpontjaiban: 
Brüsszelben, Berlinben, Párizsban nyitott ajtókra 
találnak azok az aggasztó hatékonyságú, erőszakos 
lobbihálózatok, amelyeknek nem titkolt célja a 
tradicionális családok gyöngítése. 

Miközben a családot a fejlett világban egyre több 
támadás éri, és sokan próbálják a család szerepét 
és fogalmát relativizálni, addig Magyarország 2010 
után nagyon egyértelműen kiállt a  családi értékek 
és a család meghatározó közösségformáló ereje 
mellett. Azon országokban, ahol a család kizárólag 
magánügynek számít nem értik azt a fajta elkö- 
telezettséget és következetes család –és népese- 
déspolitikát, amely Magyarországon immár egy 
évtizede megvalósul. A  demográfiai problémákat 
ugyan beazonosították, de megoldásként fel sem 
merül a gyermekvállalás ösztönzése, helyette  
a migrációt tekintik azon megoldásnak, amely or-
vosságot nyújthat a népesedési problémákra. Mind- 
ezt a 70-es években kezdődött ideológiai irányzat 
tézisei támasztják alá, miszerint a sokszínűség faji, 
etnikai, vallási és egyéb értelemben  is olyan érték, 
amely lendületet adhat, progresszív új utakat  
mutathat.  A migráció támogatásának gondola-
ta már 2004-ben is napirenden volt, amikor Kofi 

Annan, az ENSZ akkori főtitkára az Európai 
Parlament előtt elhangzott beszédében nagyon 
egyértelműen kifejtette az Európába irányuló mig- 
rációról az álláspontját: „A huszonegyedik század-
ban a migránsoknak szükségük van Európára. De 
Európának is szüksége van a migránsokra. Egy zárt 
Európa önzőbb, szegényebb, gyengébb, öregebb 
Európa lenne. Egy nyitott Európa méltányosabb, 
gazdagabb, erősebb, fiatalabb Európa lenne – 
feltéve, ha Európa jól kezeli a bevándorlást.” Ezek  
a tézisek mára az Európai Unióban állandó frázisok-
ká váltak, miközben egyre több olyan folyamat 
tapasztalható, amelyek egyáltalán nem támaszt- 
ják alá a helyességüket. Demény Pál demográ-
fus professzor tételesen cáfolta Annan állításait, 
amikor kifejtette, hogy a migráció fiatalító hatá-
sa csak ideiglenes és az európaiak szempontjából  
a méltányosságot, gazdagságot tekintve kontrapro-
duktívan is hathat a nagyarányú migráció. Emel-
lett felhívta arra a nagyon fontos tényre is a figyel-


