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Hazánk népesedési helyzetének problémái
és orvoslási lehetóségei

Népesedési helyzetünk

Hazánk jelenlegi népesedési helyzetének legjobban ismert megnyiMnuIása, hogy 1981
óta a halálozások száma nagyobb a születések számánál, tehát az úgynevezett természetes
szaporodás negatív - más szóval fogyás következik be. Az eddigi fogyás több mint 100
ezer. (Az úgynevezett természetes demográfiai folyamatok méríegét némileg módosítja a
nemzetközi ki- és bevándorlások mérlege.) A Központi Statisztikai Hivatal Népességtu
dományi Kutató Intézetének számításai szerint, ha a jelenlegi (pontosabban: 1980. évi)
termékenységi és halandósági szint változatlan maradna, akkor az ezredfordulóig további
több mint 100 ezres fogyásra sZámíthatunk, ezt követőena csökkenés felgyorsul (mert
egyre kisebb létszámú korosztályok lépnek azokba az életkorokba, amelyektőla legtöbb
szülésvárható), 2021-ig 10 millió alácsökken a nepességszam,! Aszámítások mindig több
változatban készülnek, a fennállónál kedvezőbb és kedvezőtlenebb termékenységi és
halandósági színtek feltételezésével, ígyennél kisebb és nagyobb mértékűnépességcsök
kenést elöreíelzö változatok is vannak. Sohasem szabad azonban számon kérni semmilyen
számítástól, hogy beigazolódott-e, ugyanis ezek nem jóslatok, hanem válaszok arra a
kérdésre, hogy mi fog történni, ha bizonyos feltételezések (a termékenységre és a
halandóságra vonatkozóan) bekövetkeznek, és nem arra, hogy ténylegesen mí fog
történni. Mindeme fenntartások az elt'íresZámításokkal kapcsolatban sem változtatnak
azon a tényen, hogy népesedési helyzetünk igen súlyos problémákat jelez.

A súlyos problémák két területen jelentkeznek Halandóságunk, amelyet a születéskor
várható átlagos élettartammal mérhetünk (férfiaknál 65 év, nőknél 73 év 1986-ban), a
legrosszabbak közé tartozik a fejlett országok között. Még aggasztóbb az, hogy az 1960-as
évek közepe óta a férfiak halandósága lényegesen romlott (leginkább a 40-59 éves
korban), a nök esetében-pedig a javulás megállt (sőt a 40-59 éves korban itt is romlás
mutatkozott). Külön tanulmányt igényel a romlás okainak elemzése. Itt csak azt kell
hangsúlyozni, hogy egyrészrőlfeltétlenül és sürgősenszükséges az egészségi állapot ezen
romlását megállítani, majd visszafordítani, másrészről a magyar népesség reprodukciója
akkor sem lenne biztosítva, ha halandóságunk hirtelen annyira megjavuIna, hogy a
születéskor várható átlagos élettartam elémé a legmagasabb európai szintet, vagyis
Svédországét (tehát a férfiak mintegy 8, a nők 6 évvel tovább élnének, mint jelenleg).
Ugyanis az 1950-es évek vége óta nem születík annyi gyermek, amennyi a SZül&
nemzedékének azonos létsZámban történő reprodukciójához SZükséges lenne.

Hogyan mérik a demográfiában a reprodukciót? Ahhoz, hogy a népesedési kérdést
tisztán lássuk, rövid mödszertani kitérőtkell tennünk, Nem mérhetjük a reprodukciót az
adott nyers évi élveszületési arányszámmal, illetve annakés a haláloZási aránYSZámnak a
különbségével. Az ezerfőnyi népességre jutó évi születésszám ugyanis meglehetösen
erősen függ a népesség korösszetételétől, elsősorban attól, hogy a huszonéves nt'íi
korosztályok (amelyek az összes születéseknek kétharmadát adják) milyenlétszámúak.
Ezért az évi élveszületési arányszám jelentösen ingadozik annakkövetkeztében is, hogy
ezek a korosztályok éppen milyen létsZámúak. Például az 1970-es évekközepén, amikor
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az úgynevezett "Ratkó-korosztályok" voltak huszonévesek, pusztán ennek következtében
megnőtta SZületésekszáma. Ennek afordítottja történt az 1980-as évekközepén, amikor a
hatvanas évekbenszületett kis korosztályokvoltakhuszonévesek. Akorösszetételnek ezt a
hatását szűrí ki az ugyancsak az éves adatokból számított nyers és tiszta reprodukciós
együttható. (A kettőközött az a különbség, hogy a tiszta együttható levonja a halandóság
hatását.) A tiszta reprodukciós együttható 1958 óta csupán négy évben, 1974-tőI1977-ig
volt l-nél magasabb, vagyis csakezekben az évekbenjutott egyanyára átlagosankissétöbb
mint egyleánygyermek szülése, aki megérte a felnőttkort. A"hiány" többnyire 10 százalék
körül ingadozott, 1986-ban például 13 százalék volt. Ezek az éves adatokból számított
reprodukciós együtthatök sem mérik azonban pontosan a termékenység szintjét, mert
akut tényezőkhatására az évi SZületésszám néha erősen ingadozik annakkövetkeztében,
hogya nők "előbbrehozzák" vagy "elhalasztják" kívánt és tervezett sZüléseiket. Az 1974
1977-esfellendülés például majdnem teljes mértékben annak a következménye volt, hogy
a művi abortuszra vonatkozó rendelkezések szigoritása következtében előbb születtek
meg olyan első és második gyermekek, akik a következő évekbenminden valószínűség

szerínt amúgy is megszülettekvolna. Az pedig nyilván nem javít a reprodukció helyzetén,
ha az anyák korábban szülikmeg elsőés másodikgyermeküket, de átlagos gyermekszámuk
változatlan marad. EZért a reprodukció mérésének legjobb mödszere az egy-egy évben
sZületett nők által életük folyamán szült összes gyermekek számának megállapítása. Ezt
természetesen csak akkor lehet pontosan kiszámítani, amikor a kérdéses női korosztály
már elérte 50. SZületésnapját. Mivel azonban a szülöképes kor utolsó 10-15 évében
kevés gyermek szokott születní, nagyjából megbízhatóan előre lehet becsülni a 35. vagy
40. életévüket elért nőkvárható gyermekszámát is. Ezek szerínt nagyjából az 1930-asévek
közepe óta született női nemzedékek nem érték el azt a gyermekszámot, amely az
egyszerű reprodukcióhoz szükséges lenne. A hiány azonban ezzel a mödszerrel számítva
valamivel kisebb, 7-8 százalék körül van, és nem vagy csupán alig nő az egymást követő
női nemzedékekben.2

Végül még egy - az előbbieknél finomabb, de csak kis mintavételi adatfelvételeknél
alkalmazható - mödszere van a termékenység megfigyelésének: az 1966-ban, 1974-ben
és 1982/83-ban házasságot kötött nők köZül mintát választottak és megkérdezték a
házasságkötéskor a kívánt gyermekszámukat, az évek múltán ismételten felkeresték őket

és feljegyezték az addig ténylegesen szült gyermekek számát és további kívánt gyermekeik
sZámát.3A kívánt gyermekszám 1,97 és 2,17 között ingadozott, a ténylegesen megva1ósuló
gyermekszám pedig valamivel a kétgyermekes átlag fölött helyezkedik el. Ez azonban
nyilvánvalóan nem elég az egyszerű reprodukcióhoz, hiszen a nőknek körülbelül 5
százaléka nem házasodik meg egész élete folyamán, továbbá a csecsemő- és gyermekha
landóságkövetkeztében amegSZü1etett leányoknakmintegy 2,5 százaléka nem éri meg azt
az életkort, amikor gyermekeket sZü1ne. Klinger András4 számítása szerint családonként
átlagosan 2,3 gyermekre lenne sZükség az egyszerű reprodukcíöhoz. A hiány tehát így is
10 százalék körülinek mutatkozik.

A fenti adatokat azért is érdemes ilyen részletesen bemutatni és magyaráZni, mert bár
1985-ben és 1986-ban rajtunk kívül csupán két fejlett országban, az NSZK-ban és
Dániában volt a halálozások számanagyobb a SZületésekénél, a finomabb termékenységi
mutatók tekintetében egyáltalán nem a legrosszabbul állunk ezen országok közt, hanem
inkább a középmezőnyben vagyunk. Az NSZK-ban például az éves arányszámok szerint 35
százalék, az egy nemzedékre számított gyermekszám szerínt is 25 százalék körül lehet a
"hiány". Az éves adatokból számított reprodukciós együtthatók szerínt a miénknél jóval
alacsonyabb a termékenység Olaszországban, Ausztriában, Belgiumban, Luxemburgban,
Dániában, Svájcban, Hollandiában. Az egyszerű reprodukcióhoz szükségesnél magasabb
termékenység csupán néhány fejlett országban, a Szovjetunióban (az ázsiai részek magas
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termékenysége míatt), frországban, Észak-frországban, Lengyelországban fordult elő.

Helyzetünk azért érdemel figyelmet, mert az 1960-as évek első felében hazánkban volt a
legalacsonyabb a termékenység szintje az összes fejlett országok közt. Relatív helyünk
javulása természetesen egyáltalán nem csökkenti a népesedési helyzetünk súlyosan
problematikus voltát. Azon azonban érdemes elgondolkodni, hogy miért állt meg a
csökkenés az 1960-as évek első felében, sót következett be utána kis emelkedés, és a
lehetséges okok között a legkézenfekvóbbnek tűnika családi pótlék többszöri felemelése
1965-ben és 1968-ban és agyennekgondozási segély bevezetése 1967-ben.

A gyermekszám csökkenésének okai

Annak, hogy a családok átlagos gyenneksZáma lecsökkent 2 gyennek köré, az a közvetlen
oka, hogy a családok túlnyomó többsége két gyermeket kíván, tervez és szül a házasság
folyamán. Az 1982/83-ban házasságot kötött nők közül csak 14,0 százalék kívánt 3
gyermeket, 1,4 százalék ennél is többet, viszont 74,3 százalék két gyenneket. összeha
sonlításként érdemes arra utalni, hogy 1960-ban az akkor 50-54 éves házas nők közül
15,4 százaléknak volt 3 és 28,4 száZaléknak 4 és több gyermeke, Más szóval az ezt
megelőző évtizedekben, különösen a két világháború közötti időszakban a magyar
népességnek igen jelentős kisebbsége sok gyermeket hozott vílagra, és ez kípötolta az
ugyancsak nem jelentéktelen számú gyennektelen (14,6%) és egygyennekes családok
(19,1%) okozta hiányt. A mai fiatal háZasok között szinte nincsenek (0,3%), akik nem
kívánnakgyenneket, és az egy gyermeket kívánók aránya (10,0%) is erősenvisszaesett. Ezt
azért tartom szükségesnek hangsúlyozni, mert bizonyítja: nem a gyennekellenességben
kell az alacsony gyennekszám okát keresnünk. Az általánosan elterjedt kétgyennekes
családmoddl azonban nem elég az egyszeru reprodukcióhoz, mert l. vannak nők, akik
biológiai okok miatt nem képesek szülní (és férfiak, akik nem képesek a nemzésre), 2.
válás és özvegyülés miatt a kívánt gyennekszámok némely esetben nem valósulnak meg, 3.
a megszilletett csecsemőkközel 2 százaléka meghal egyéves kora előtt és további több
mint fél százalék a felnőttkor elérése előtt, 4. a hajadon maradó nőknagy része nem szül
gyermeket, A felsorolt néhány "hiányt" nem pótolja ki a kétgyennekes átlag.

Ezzel természetesen csak a közvetlen okot ragadtuk meg. A gyennekszám-esökkenés
igazi magyaráZatához azt kellene feltámi, hogy miért nem vállalkozik a mai családok
túlnyomó többsége kettőnél több gyermekre, Erre a kérdésre egyrésztnagyon könnyű,

másrészt nagyon nehéz választadni. Nagyon könnyű, mert minden házaspár, aki gyennek
szülésére és felnevelésére vállalkozott, jól tudja, hogy ez mennyi költséggel, jövedelem
kieséssei, időbeli lekötöttséggel és munkával jár, és hogy ma három gyennek felnevelése
valóban lényeges áldozatok vállalását jelenti. Valójában azt kellene kérdezni, hogy míért
vállalkoznak mégis többségükben a mai magyar társadalomban két gyermekre, miért nem
elégszenek meg egy gyennekkel. Ennek valószínű oka, hogy általánosan elterjedt az a
(máskülönben minden bizonnyal indokolt) felfogás, hogy nem jó a gyenneknek, ha nincs
testvére.

Nehéz a fenti kérdést megválaszolni, mert a demográfia tudományának nincs általáno
san elfogadott elmélete a fejlett országok alacsony gyennekszámának magyarázatára. A
demográfiai áttnenet elmélete valójában nem elmélet, mert csak annyit mond, hogy az
iparosodás előtti társadalomból a modern társadalmi viszonyokravaló áttéréssel párhuza
mosan a gyennekszám csökken, az ok-okozati összefüggéseket eddig nem sikerült
megbizhatóan igazolni. Főképpen nem ad választ ez az elmélet arra, hogy a csökkenés
milyen szinten áll meg. A tennékenység közgazdaságtani elméletei azt mondják, hogy a
fiatal családok anyagi helyzetük javulása esetén valamivel több, romlás eseten valamivel
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kevesebb gyermekre vállalkoznak. Ez ellen fel lehet vetni, hogy a századforduló körül
sokkal nagyobb volt a szegénység, mégis sokkal több gyermek született, Ez természetesen
így van, a fiatal házaspárok azonban saját korábbi (gyermekkori) helyzetOkhoz, vagya
társadalmi átlaghoz viszonyítják pillanatnyi anyagi helyzetüket, illetve az aspirációik és a
jövedelmük közötti rést veszik alapul. A szociológiai elméletek viszont abból indulnak ki,
hogy minden társadalomban minden fontos konkrét jelenség körében kialakulnak
bizonyos normák, viselkedési szabályok és értékek, a társadalom tagjainak többsége pedig
ezeket követi. Ezeknek az elméleteknek keretei közt azt mondhatjuk, hogy a magyar
társadalomban (a többi fejlett országokhoz többé-kevésbé hasonlóan) kialakult a
kétgyermekes család normája, ezt tekintik értéknek. Ha a fiatal házaspárok anyagi helyzete
viszonylagosan romlik, és ha a több gyermek vállalása nagy anyagi terheket jelent, akkor
hajlamosak "lefelé" eltérni a normától. A KSH családijövedelem-vizsgálataiból tudjuk,
hogy a háromgyermekes családokban az egyfőre jutó jövedelem, amely az életszínvonal
nak jó mutatója, csupán fele a gyermektelen családokénak," sem a család felnőtt tagjainak
foglalkozása, sem az iskolaivégzettsége, sem a lakóhely szerint nincsenek megközelítöen
sem akkora jövedelernkülönbségek, mint a családok gyermekszárna szerínt, A gyer
mekszám jelentőségét a család jövedelmi szintjének meghatározásában jól érzékelteti
például az az adat, hogy 1982-ben már az egygyermekes értelmiségi háztartások egyfőre
jutó jövedelme is alacsonyabb volt a gyermektelen mezőgazdaságifizikaiakénál, nem is
beszélve a két- és többgyermekes értelmiségiekről,akik az utóbbiakénak csak mintegy 75
százalékát érték el.6

Gazdasági és társadalmi következmények

Ha a termékenység nem emelkedik, akkor nemcsak a népességszárn csökkenése várható,
hanem a népesség lényeges öregedése is. 2021-re a 60 évesek és idősebbek aránya el fogja
érni a 22-24 százalékot, miközben a fiatalok aránya gyorsan, a munkaképes életkorúaké .
lassabban csökken Ilyen körülmények közt 30-35 év múlva két 20-59 éves férfira és
20-54 éves korú nőre (őketvehetjük nagyjából az adott évi nemzeti jövedelmet előállító
népességrésznek) fog egy nyugdíJaS életkorú (60 éves és idősebb férfi és 55 éves és
idősebb nő) jutni. Ez azt jelenti, hogy két "dolgozónak" (szaknyelven: két aktív
keresőnek)kell előteremtenie azt a nemzeti jövedelmet, amelyből egy idős (nagyrészt)
nyugdüas személy él. Nem nehéz belátni, hogy ez igen nagy rnegterhelést jelent az aktív
népességre nézve.

Megfogalmazhatjuk a kérdést másképpen, a nyugdíjjárulékok és a kifizetett nyugd11ak
közötti viszony leegyszertisített modellje alapján is. Abból kell kiindulnunk, hogy a
nyugdíjakat minden jelenlegi társadalombiztosítási rendszerben azokból az összegekből

fizetik ki, amelyeket az adott évben a gazdaságilag aktívak keresetéből nyugdíjjárulék
címén levonnak. Ha a népesedési folyamatok éppen biztosítják az egyszeru reprodukciót,
vagyis ha minden egymást követő korosztály létszáma azonos (eltekintve itt a 20-59
évesek halandóságától), akkor a férfiak esetében 40 azonos nagyságú korosztály fizet be
nyugdíjjárulékot. Mivel a 60. szül.etésnapjukat megélt férfiak további várható átlagos
élettartama jelenleg 15 év, a befizetett nyugdíJjárulékokból 15 korosztálynak megfelelő

számú idős férfinak kell nyugdíjat fizetni. Könnyen kiszanútható, hogy ahhoz, hogy a
kifizetett nyugdíjak átlaga elérje a foglalkoztatottak átlagbérének 63 százalékát: ( ez volt a
helyzet 1986-ban), az aktív keresők béréből 24 százalékot kellene elvonni nyugdíj
járulékként. Ez nyilvánvalóan igen nagy teher. Eddig azért nem jelentkezett ekkora teher,
mert az egymást követő korosztályok egyre nagyobb létszámúak voltak (tehát többen
fizettek be nyugdíjjárulékot és kevesebb idős embert kellett nyugdíjellátásban részesíte-
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ni), és mert a reálbérek évről évre nőttek (tehát egyre növekvő bérekből lehetett a
járulékot levonni, amelyből az elvben fix összegű nyugdíjakat fizették). Könnyű belátni,
hogy ha a reálbérek nem növekednek (mint ahogy Magyarországon jelenleg még mindig
az 1978-ban elért csúcsszint alatt vagyunk és várhatóan évekig leszünk), és ha az egymást
követő nemzedékek létszáma egyre kisebb, az aktívak béréből levonandó nyugdíjjáru
léknak még nagyobb arányúnak kellene lennie, vagynem lehet a nyugdíjak reálértékét
fenntartani, tehát a nyugdíjasok évrőlévre alacsonyabb reálértékűnyugdíjból kénytelenek
megélni. Ez természetesen csak egy nagyon leegyszerűsítettgondolati modell, a valóság
ennél sokkal bonyolultabb: nem minden 20-59 éves férfi és 20-54 éves nő aktívkereső,
nem minden ennél idősebb személy kap saját jogú nyugdíjat, a nők esetében (a korábbi
nyugdíjbavonulás és a hosszabb élettartam miatt) az arányok mások (kedvezőtlenebbek),
mint a férfiaknál stb. Azt azonban valószínűlegérzékelteti a modell, hogy ha a népesség
elkezd fogyni és ezért öregedni, akkor igen nagy gazdasági nehézségek lépnek fel. Ezért
beszélnek például az NSZK-ban a nyugdíjrendszereknek és a "generációk közötti
szerzödésnek" a felborulásáról.

Részletezhetnénk az öregedésnek más - kevésbé pontosan számszerűsíthető 
negatív gazdasági és társadalmi hatásait, mint a világgazdasági változásokhoz való rugal
mas alkalmazkodóképesség csökkenését, az innovációs képesség hanyatlását stb. Itt
megelégszem annak megállapításával, hogy az egyszerű reprodukcióhoz sZükségesnél
alacsonyabb termékenység fennmaradása esetén igen lényeges gazdasági problémákra
számíthatunk.

A népesedéspolitika kérdései

E súlyos gazdasági következmények miatt felmerül a kérdés, nem lehet-e népesedéspoliti
kai eszközökkel elősegíteni a termékenységnek a kívánt szintre emelkedését. A kérdést
két részre bonthatjuk: l. szabad-e, erkölcsileg megengedhető-ea népesedéspolitíka, és 2.
hatékonyak-e annak eszközei?

A kérdés első része azzal az általánosabb kérdéssel függ össze, hogy az állam vagya
nemzeti társadalom beleszólhat-e a magánéletbe, a család döntéseibe. Két alapelvet lehet
általánosan elfogadottnak tekinteni: l. az állam biztosítsa a lehető legnagyobb szabadságot
és kényszerítő eszközökkel semmiképpen se avatkozzék be az állampolgárok magánéle
tébe, és 2. az egyik állampolgár nem húzhat előnyöket a többiek rovására, mert ez
ellenkeznék az igazságossággal.

Az első alapelvből következik, hogy nem lehet a családokat gyermekek szülésére
kényszeríteni, ha ezt nem akarják. A kényszer a művi abortusz tilalmával kapcsolatban
merül fel. (Emellett a szabadság korlátozásának lehet azt is tekinteni, ha az állam
korlátozza a fogamzásgátló eszközökhöz valóhozzájutást. ) Ezért elvileg helytelen a művi
abortusz tilalma, büntetőjogi üldözése.

Saját álláspontom tisztázása érdekében szerétném leszögezni, hogy a művi abortuszt
lehetőlegelkerülendőnektartom, leginkább a később születendő gyermekek (koraszülés
és ezzel összefüggő csecsemőhalandóság)és kisebb mértékben az anya egészségének
veszélyeztetése miatt. Emellett további érveket is fel lehet hozni a művi abortusz
elvégeztetése ellen. Ezért feltétlenül kívánatos lenne, hogya nálunk még mindig igen sok
(évi 80 ezer körüli) és az utóbbi években kissé növekvő számú művi abortuszok csök
kenjenek. Továbbá tiszteletet érdemlőnek tartom azt a nőt, aki nem folyamodik művi

abortuszhoz. Nem tartom azonban elfogadhatónak azt, hogy az állam vagy az állam
polgárok egy csoportja saját álláspontját ebben a kérdésben a többi állampolgárra
kényszerítse.
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A fenti második alapelvból viszont azt lehet levezetni, hogy igazságtalan helyzet az,
amikor egyes állampolgárok nem vagycsak kismértékben járulnak hozzá jövedelmükkel,
időráfordításajkkaJ a következő nemzedék felneveléséhez (mert nincsenek gyennekeik,
vagy csak egy gyermekük van), viszont azokkal egyenlően részesednek e következő

nemzedék támogatásában (az általa megtermelt nemzeti jövedelemból fizetett nyugdíj
formájában), akik sokkal többet fordítottak erre a nemzedékre (mert két, három vagy
több gyennekük van). A jelenlegi nyugdíjrendszer szerint viszont mindenki nagyjából
egyformán (azonos kulcsok szerint, a gyermekszá.mtól függetlenül) részesül nyugdíjban.
Ezaz igazságtalanság úgymérsékelhető,ha a társadalom egésze minél nagyobb mértékben
hozzájárul a.gyermekek felnevelési költségeíhez, Más szóval magas családi pótlékot,
gyermekgondozast segélyt és dfJat stb. fizet a gyermekes családoknak. A Munkaerő és
Bletezínvonal Távlati Tervezési Bizottság keretében az 1960-as évek második felében
kidolgozott távlati népesedéspolitikai koncepció azt irányozta elő, hogy a családi pótlék
átlagos gyennekenkénti összege közelítse meg a gyermeknevelési költségeknek a felét,"
Ténylegesen a családi pótlék hozzájárulása a gyermeknevelési költségekhez emelkedett,
de messze elmaradt a kitűzött céltól.

Ugyanakkor ez a kismérvű családipótlék-emelkedés és a gyes, majd a gyed bevezetése
bízonyíthatöan hatott a családok gyermekszámára, országos méretekben megállította a
csökkenést, egyes népességkategóriákban pedig emelkedést segitett elő (elsősorbana
magasabb iskolai végzettségűek közt), amely ellensúlyozta a nagy gyermekszámú
népességkategóriákfolytatódó csökkeneset.sVitatkozni lehetpersze azon, mekkoravolt a
családi pótlék és más intézkedések közvetlen anyagi ösztönzőhatása, és mekkora szerepe
volt a társadalmi közgondolkodás, a normák és értékek megváltoztatásán keresztül
érvényesülőközvetett hatásnak. Ezzel szemben sem az 1953. éviAB-tiJalom, sem az 1973.
évi enyhe szigorítás nem befolyásolta a családok befejezett gyermekszámát - ugyanúgy,
mint ahogyan a nemzetiszocialista Németország és a mai Románia sokkal szigorúbb
abortusz-ellenes intézkedései sem eredményezték a gyermekszá.m tartós emelkedését.
Ennyit lehet a különféle népesedéspolitikai eszközök hatékonyságáról megállapítani.

A kívánatos népesedéspolitika bevezetésének társadalmi fekételei

A szabadság es igazságosság elveit követő, a gyermekes családoknak lényeges anyagi
segítséget nyújtó, ezért eredményes népesedéspolitika bevezetésének elsőrendűalapfel
tétele - a történeti tapasztalatok szerínt - a széles körű társadalmi egyetértés
megteremtése. A fejlett országokban alkalmazottak között a legeredményesebbnek a
francia népesedéspolitikát tekinthetjük, mert az 1939-ben bevezetett Code de Famille
után jelentős anyagi támogatásokkal sikerült megállítani a sok évtizedes csökkenési
tendenciát, sót a termékenység a háború után lényegesen emelkedett és jelenleg is a
legmagasabbak közé tartozik Nyugat-Európában (magasabb, mint hazánkban). Ennek
alapja azonban az, hogy akkor és ma is a francia társadalom különböző politikai és
kulturális beállítottságú rétegei egyetértettek a népesedéspolitika szOkségességében és
alapelveiben. Ebben egyetért Simone Weil, a korábbi jobbközép kornWly népszerű

családminisztere, G. Calot, a Francia Demográfiai Intézet igazgatója, A Sauvy, akinek
hajdan oroszlánrésze volt a Code de Famille megalkotásában, és aki szocialistának vallja
magát, Evelyne Sullerot, a női emancipáció nálunk is jól ismert képviselője, valaJuint
Mitterrand elnök. Hazánkban sajnos nem lehet ilyen közmegegyezés kibontakozásának
jeleit látni. Ellenkezőleg, a népesedés kérdései körül sokszor a tudományos érvekre alig
hallgató, szenvedélyes, sót előítéletekkelteli vita lobban fel, amelyben a racionális érvelés
helyett címkéket ragasztanak egymásra a résztvevők. Pedig egészen nyilvánvaló, hogy a
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jelenlegi tendenciák folytatódása mindenki számára káros lesz, és az egyszerű reproduk
cióhoz szükséges tennékenységi szint elérése mindenki szamara előnyös lenne. Ezzel a
tanulmánnyal a racionális tudományos érvelés előtérbe kerülését szerettem volna
szoIgálni.
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Miért tragédia az abortusz?
Az abortusz erkölcsi mérlegelése

Antagonisztikus ellentétek

Nincs az a szakmai ( orvosi, jogászi stb.), társadalmi, politikai vagyegyházi közösség vagy
tekintély, amely az abortuszt önmagában jónak minősítené. Ez az alapvetóen egységes
vélemény azonban abban a pillanatban megoszlik, amikor az abortusz "rossz" jellegének
meghatározására kerül a sor. Ha pedig egészen konkrétan úgy merül fel a kérdés, hogy a
megfogant magzati élettel mit szabad tenni, még szembetúnóbbé válnak az ellentétek.

Az egyik PÓlus körül azok csoportosulnak, akik számára a foganás pillanatától kezdve
szent és tiszteletre méltó az emberi élet, amit a legnagyobb nehézségek árán is óvni és
védeni kell. Az orvosi és társadalmi beavatkozásoknak is az életért kell történniök, még
olyan nehéz esetekben is, mint amikor az anya és a magzat élete egyszerre forog kockán; és
akkor is, ha végül például csak az anya élete menthető meg. Vagyis az erőfeszítés

közvetlenül csakis az életért történhet, és direkt sohasem irányulhat senki ( még a magzat)
élete ellen sem.
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