SAJTÓKONFERENCIA
Csütörtök, 2012. november 8., 12 órától

ÖNKORMÁNYZATOK TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE A
NÉPESEDÉSPOLITIKAI KÉRDÉSEK KEZELÉSÉBEN

Helyszín: Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának tanácsterme
(Sepsiszentgyörgy, 1918. December 1. u. 2. sz.)

Románia, és általában Európa, az utóbbi évtizedek során egyre növekvő mértékben szembesül
a népességcsökkenés okozta különböző problémákkal. Egyrészt az idős korosztályok
részarányának a fokozatos növekedése jelent nagy kihívást, másrészt a fiatal korosztályok
volumenének a csökkenése is folyamatos intézményes adaptációt feltételez.
A sajtókonferencia célja, hogy rámutasson, milyen együttműködés szükséges az
önkormányzatok és a demográfiai adatokkal dolgozó kutatóintézetek között, hogyan kell,
lehet a demográfiai adatokat értelmezni a migrációs folyamatok megértése céljából.
A SEEMIG nemzetközi projektben résztvevő romániai partnerek: az önkormányzatok
(Hargita Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata) és a kolozsvári Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet együttműködése kiválóan példázza ezt a típusú kooperációt.
A konferencia alkalmával a meghívottak bemutatják a SEEMIG nemzetközi projektet, annak
romániai vonatkozásait, illetve az együttműködés várható eredményét.
A sajtókonferencián felszólal:
Markó Attila, államtitkár
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere
Horváth István, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elnöke, SEEMIG projektvezető
Kiss Tamás, demográfus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója, SEEMIG
tematikai felelős
Buja Gergely, szociológus, SEEMIG projektvezető, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
részéről
Dobos Erika, SEEMIG projektvezető, Hargita Megye Tanácsa részéről.

Az itt közölt tartalom a szerzők véleményét tükrözi, és az Irányító Hatóság nem felel a
kiadványban szereplő információk bármilyen további felhasználásáért.
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Az előadások kivonata

Horváth István: A SEEMIG projekt szerepe és legfontosabb célkitűzései a jelenlegi romániai
népesedéspolitikai helyzet megértésében. Az előadó szerint a legfontosabb egy minél
átfogóbb tudás- és tapasztalatcsere megvalósítása a szakosodott akadémiai mezőny és a
közigazgatásban dolgozó szakértők, illetve a különböző országokban tevékenykedő
közigazgatási szakértők között. A projekt különböző tevékenységei és termékei elsősorban
nem új ismeretek megtermelésére, hanem a létező tudás életközelibb, felhasználó szempontú
szintézisére törekszenek. Nem csak tudástranszferről van szó, hanem nemzetközi
tapasztalatcseréről, nem elvont akadémiai ismeretek átadásáról, hanem szempontok
egyeztetéséről.
Buja Gergely: Migrációs indikátorok szerepe az önkormányzatok közép és hosszú távú
terveinek, stratégiáinak kidolgozásában. Az előadás kitér az önkormányzatoknak a
közpolitikák kidolgozásában betöltött szerepére, a különböző helyi és regionális intézmények
összehangolt együttműködésének fontosságára a migráció hatásainak kezelésében, illetve a
SEEMIG nemzetközi projekt helyi szinten gyakorlatba ültethető várható eredményeire.
Kiss Tamás: Demográfiai és migrációs folyamatok Székelyföldön erdélyi és romániai
összehasonlításban. Az előadó röviden vázolja a régiót az utóbbi 10 évben érintő demográfiai
trendeket, illetve kitér arra, hogy a különböző politikai szereplőknek (önkormányzat, kormány
stb.) milyen mozgásterük van a népesedés- és migrációpolitikában.
Dobos Erika: A Hargita megyei demográfiai helyzetkép rövid bemutatása a rendszerváltást
követően napjainkig. Az előadó bemutatja a meglévő demográfiai adatállományok helyzetét,
kitér a migráció megyei szintű jelenségére, illetve a projekt egyik fő céljára reflektál: arra,
miként növelhető Hargita megyében az önkormányzatok teljesítőképessége ezen kérdések
kezelésében.
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