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MIT TUDSZ A KISKORÚ ANYÁKRÓL?
4 Az EU-ban az összes kiskorú anya 23%-a 
Romániából származik
4 Románia az Európai Unió első számú országa 
a 19 év alatti anyák számát tekintve, több mint 18 
000 esettel!
4 A 749, 15 év alatti anya, közül 29-en már 
másodszor szültek, és a legtöbb Maros megyéből 
származik.
4 A terhes nők és kiskorú anyák 20%-a állítja, 
hogy a párja háztartásában él, de kevesebb mint 
2%-uk él törvényes házasságban.
4 Robbanásszerűen megnőtt a kiskorú anyák 
száma az Európai Unióhoz való csatlakozást 
közvetlenül követő években, és mai napig is nagy 
számban léteznek.
4 A munkaerőpiac liberalizációja és a külföldi 
munkavállalás lehetősége sok szülőt késztetett 
arra, hogy külföldre menjen dolgozni, gyermekét a 
tágabb családra bízva.
4 Romániában a hátrányos helyzetű vidéki, 

kiskorú anyák, első gyermekének szülési átlagkora 
nem éri el a 16 évet.
4 Vannak olyan 23 éven aluli anyák, akik már az 
ötödik gyermeküket szülik .
4 A kiskorú anyák 39%-a nem végezte el a 
terhesség alatt ajánlott vizsgálatokat, anyagi 
forráshiány miatt
4 Hazánk hátrányos helyzetű vidéki területein a 
terhes nők és serdülő anyák 87%-a nem használt 
fogamzásgátló módszert
4 Az anyák és tinédzser terhes nők 55%-a 
úgy becsüli, hogy bevétele alig elegendő a 
szükségletekre
4 A kiskorú anyák 74%-a szerint a család fő 
bevételi forrása a gyermek után járó pótlék
4 A kiskorú anyák 83%-a nem jár iskolába, és 
64%-a kimarad az iskolából a terhesség előtt
4 A kiskorú anyák kevesebb mint 2%-a 
lépett kapcsolatba az állami szociális segély 
szolgálatokkal.w

A SURYAM Egyesület és a Szociális Gyógyszertár által szervezett, a Marosvásárhelyi Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott, a Marosvásárhelyi Szociális Segélyezési Igazgatóság 
közreműködésével, 350/2005-ös törvény alapján létrehozott közösség tudatossági projekt a kiskorú anyák körében előforduló magas terhességi szintről.

MILYEN VILÁGBAN ÉLÜNK?

ELVESZVE A STATISZTIKÁK KÖZÖTT

VIZI Iulianna Magda
Kommunikációs tanácsadó, Szociális 

Gyógyszertár

Kicsi, vékony, szomorú szemű. Elveszve 
a város egyik nagy útkereszteződésének 
autói között, és néhány banit kért 
segítségként. A foltozott ruhák alatt 
látni lehet terhességét. Az empátia 
borzongása átfutott rajtam, mennyire 
szomorúnak és reménytelennek 
érezhette magát? Terhes, fázott, 
rászoruló.
A jelenet 10 évvel ezelőtti, de öt éve 
is megismétlődött, és egy nap újra 
láttam a Ștefan cel Mare utcában, 
mellette három gyerekkel. Ugyanarra 
a gyerekre emlékeztetett, az élet 
gondjaitól barázdált mélyebb vonalakkal 
az arcán. Már nem kérte a segítséget, 

határozottan lépkedett valamilyen cél 
felé. Remélhetőleg egy meleg, tiszta 
otthon felé, ahol biztonságban és 
reményteljesen nevelheti gyermekeit. 
De mindannyian tudjuk, hogy a valóság 
sokkal lefegyverzőbb, nem, sokkal 
kegyetlenebb. Mégis nemtörödőn 
haladunk tovább, lerázzuk magunkról a 
látott képeket, és folytatjuk az életünket. 
Azt mondjuk magunkban, hogy “nekem 
is nehéz”!
Ez a helyzet egy egész jelenség, a kiskorú 
anyák, a gyerekek akik elveszítik a 
fiatalságukat egy halom aggodalomban, 
és gyakran szegénységben.
Statisztikáról beszélünk, aggódunk az 

európai ranglista helyezései miatt, majd 
töltünk magunknak egy teát és nézünk 
a tévét.
Ez minden.
A hatóságok megtesznek, amit tudnak, 
az biztos. Próbálnak megbirkózni az élet 
különböző helyzeteivel, a létező pénzügyi 
és emberi erőforrásokkal. Gyakran 
sikerül, néha túlhaladja erejüket a helyzet. 
Ugyanígy a civil szervezetekét is. És egy 
dologban mindenki egyetért: az oktatás 
segítene. Mentőöv lenne, törékeny, de 
legalább kézzelfogható. Itt és most.
A “www.mameminore.ro” oldalon 
információs és videointerjúk sorozata 
található több intézmény és civil 

szervezet különböző szakembereivel, akik 
megpróbálják elmagyarázni a jelenséget, 
megérteni a jelentését, tájékoztatni Önt. 
Keresse fel az oldalt azzal a bizalommal, 
hogy válaszokat talál, még akkor is, ha 
pillanatnyilag nem keresi őket.
A további oldalakon arra buzdítom Önt, 
hogy olvassa el a következő anyagokat a 
„gyerekek által szült gyerekek”-ről, hogy 
jobban megértse, hol tartunk, hogyan 
bújunk el a probléma elől, de különösen, 
hogy mennyit lehet tenni azért, hogy 
a fiatalok megértsék, az anyaságnak 
megvan a maga saját meghatározott 
biológiai ideje, és ez semmiképpen sem 
12 és 18 év között van.

DUMITRESCU Marius
Szociális vállalkozó, Románia 

első szociális gyógyszertárának 
adminisztrátora, a SURYAM Egyesület 

elnöke

Marius Dumitrescu szociális vállalkozó 
és a város problémái megoldásával 

foglalkozó ember. “Mit tudsz a kiskorú 
anyákról?” ez a legújabb projektje, 
amely a fiatal anyák kérdését a mai 
kor általános kontextusában kívánja 
felhozni. A hatóságok által támogatott 
és a Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal Szociális Igazgatósága által 
finanszírozott projekt célja, hogy ezt 
a kényes témát olvasója otthonába 
hozza, akár az „Egészség” újság által, 
akár a mameminore.ro weboldalon 
megtekinthető videósorozaton keresztül.
„Amikor kiskorú anyákról beszélünk, 
mindig találunk bűnösöket és nem 
fogjuk fel, hogy mindannyian hibások 
vagyunk, mert minden a saját 
oktatásunkból fakad” – így kezdődik 
a beszélgetés Marius Dumitrescuval, 
tüzesen és lendületesen. Egy olyan 

témában való részvétele, amely nem 
tartozik a szakterületére, válaszként jött 
egy aggodalomra, mint természetes 
reakció amikor felfedezel a társadalom 
egy olyan problémáját, amelyet a 
legtöbben figyelmen kívül hagynak.
Az egész úgy indult – mondja 
Marius –, hogy a „Mentsétek meg a 
Gyermekeket” szervezet jelentéséből 
hihetetlenül magas számokat hallott 
több társadalmi problémáról, egy 
közösséget informáló és érzékenyítő 
kampány kezdeményezésére késztette, 
a kiskorú anyák magas számú 
terhességére felhívva a figyelmet. 
Meggyőződése, hogy társadalmunkban 
léteznek prűd álproblémák, nem 
vagyunk hajlandóak az iskolában 
a szexuális nevelésről beszélni, de 

gyermekeink telefonnal és tablettel 
a kezükben születnek egy olyan 
társadalomban, ahol bővelkedik a 
gyakran téves információ.
Évtizedekkel ezelőtt Románia fontos 
lépéseket tett az ilyen típusú oktatás 
terén – emlékszik vissza Marius, egy 
nemzetközi projekt egykori önkéntese, 
amely a diákokat a HIV-ről – AIDS-ről 
való tájékoztatásra bátorította. Több tíz 
másik önkéntessel együtt részt vett a 
középiskolásoknak szóló tájékoztatókon, 
és ezt a nyílt párbeszédet, amely időszerű 
kérdéseket és egyértelmű válaszokat 
adott a szexualitási kérdésekre, a diákok 
jól fogadták. Akkor és nem most.
De ez csak a probléma egyik oldala. 
A vállalkozó beszél szegénységről, 
iskola elhagyásról, koraszülésről, 

egészségügyi problémákról, egyes 
közösségekben az összetartás 
hiányáról, máshol a világi 
hagyományokról – „kiskorú anyákról 
beszélünk, de nem látjuk, milyen 
kontextusban történik mindez.”
Marius Dumitrescu azt javasolja, hogy 
tekintsünk leginkább a jövőbe, azokra a 
fiatal nőkre, akik még nem kiskorú anyák, 
és megelőző cselekvésre buzdít, helyes 
tájékoztatással és sok empátiával. 
Mit üzen egy fiatal anyának? A Suryam 
Egyesület és a Szociális Gyógyszertár 
ajtaja nyitva áll a segítségre, csak kérni 
kell. Biztosan megkapják.

Marius Dumitrescu szociális vállalkozóval 
készült teljes interjú megtekinthető a 
www.mameminore.ro oldalon

4 Maros megye az 1. helyen áll Romániában, 931 tinédzser anya esettel!
4 Marosvásárhelyen 2020-tól mostanáig 58 kiskorú anya esetét regisztrálták!
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COSTACHE Alina, pszichológus

 „Egy falura van szükség a gyerek 
neveléséhez” – mondja egy régi 
román közmondás. Alina Costache 
emlékeztet rá, egy hivatásos 
pszichológus és egy rendkívüli 
ember, akit a beszélgetés első 
pillanatától kezdve megkedvel az 
ember. Beleegyezett, hogy meséljen 
nekünk egy kicsit arról, hogy mi 
történik a gondolataiban és a 
lelkében egy olyan gyermeknek, aki 
terhessége híréről értesül.
Anyának lenni semmilyen 
életkorban nem könnyű, az anyai 
hivatást az ember megtanulja, 
sokszor az ösztönök  irányításáról 
szól, információra, közvetlen 
támogatásra van szüksége a 
környezetében lévőktől. A babának 
élete első három hónapjában 
sok fizikai érintésre, vizuális 
és érzékszervi kapcsolatra van 

szüksége az anyjával, minden, 
ami történik, visszatükröződik a 
fejlődési folyamatban, gyakorlatilag 
a gyermek az anya tükre.
“A mosoly egyenlő a mosollyal, a 
homlokráncolás reflexet alakít ki 
a gyerekben, ami azt jelenti, hogy 
valami nincs rendben” - a gyermek 
gesztusainkba kódolt minden 
információt magába szív, mondja 
Alina Costache.
Ezeknek a gesztusoknak a hiánya 
fejlődési hiányosságokhoz vezet, és 
ha az anya nincs felkészülve erre az 
időszakra, nemsokára jelentkeznek 
a problémák.
És hogyan lehet felkészülve egy 14-
16 éves anya?
A legfrissebb emberi fejlődési 
tanulmányok azt mutatják, hogy az 
érettséget csak 25 éves kor körül 
érik el, bár a pubertáskor kezdete 
általában gyorsabban, már 8 
évesen is bekövetkezik – mondja a 
pszichológus. Tehát milyen kognitív 
felkészültséggel és a helyzet 
megértésével rendelkezhet egy 
még kiskorú anya?
Sok anyuka idealizálja a babát, 
úgy tartják, hogy játékot kapnak, 
egy lényt akit szerethet, és akitől 
feltétlen szeretetet kap, főleg, ha az 
anya sivár, hideg környezetből jön, 
ahol mellékelve vannak az érzések.

A felelősségek és nehézségek 
azonban nem váratnak sokáig 
magukra, és innen erednek az apró 
egyéni drámák.
Drasztikus megoldásokhoz 
folyamodnak, a gyerek feladásához, 
állami gondozásba adáshoz, a 
széleskörű család gondozásába, a 
legjobb esetben. Sajnos sok ilyen 
fiatal nő szegény, városoktól távol 
eső közösségekből származik, ahol 
még az alapvető szolgáltatások is 
hiányoznak.
Azonban Alina Costache 

pszichológus egy érdekességet 
is észrevesz, tíz évvel a gyermek 
születése után az anyák hajlamosak 
visszatérni az oktatási rendszerbe, 
lehetőségektől függően újrakezdik 
a tanulmányaikat. És ez tényleg a 
lehető legjobb dolog. Az oktatás 
révén megszakadnak ezek az 
ismétlődő körök, amelyekben 
elkerülik a szexről, egészség 
oktatásrol, fogamzásgátlásról szóló 
beszélgetéseket.
A pszichológus üzenete a fiatal 
lányoknak: „Az élet nagyon szép, 

a gyermek pedig csoda, egy 
ajándék, de a megfelelő korban. 
A szex és a gyerekek a felnőttek 
dolga, a felnőtté válásé, várjanak, 
tájékozódjanak a fogamzásgátlásról, 
adatokat gyűjtsenek, éljenek 
szép életet, hogy amikor a baba 
a megfelelő időben születik, 
mindannyian egészségesek 
legyenek.”

Alina Costache pszichológussal 
készült teljes interjú megtekinthető 
a www.mameminore.ro oldalon

KORECK Maria 
A Marosvásárhelyi „Divers” 

Egyesület elnöke

Koreck Mária, a marosvásárhelyi 
„Divers” Egyesület elnöke 
évtizedek óta dolgozik hátrányos 
helyzetű közösségekben, 
ismeri a problémákat és látja a 
megoldásokat, de elismeri, hogy 
a segítség, amit egy civil szervezet 
tud nyújtani, projekttől függő és 
időben korlátozott.
A marginalizált közösségekben a 
kiskorú anyák problémája kegyetlen 
valóság, leírhatatlan körülmények 
között, egész családoknak otthont 
adó kunyhókban vagy barakkokban, 
élelem- és ivóvízhiányban, 
leírhatatlan hátrányokban minden 
szinten. Koreck Mária tapasztalatai 
alapján elmondja, hogy mielőtt 
bármit is cselekszel, el kell nyerned 
az emberek bizalmát, ne féljenek 

attól, hogy az általad javasolt “jó” 
cselekedetnek következményei 
lesznek: a gyermeket ne vegyék 
el a hatóságok, a kiskorúval való 
nemi élet miatt az apa ne legyen 
letartóztatva, az anya ne legyen 
kivonva a közösségből.
Több szempont is megköveteli a 
helyes magatartást, de nem lehet 
segíteni ha nem engedik, ezt 
ismétlik már évek óta a szociális 
szférában működő civil szervezetek. 
Mégsem hagyhatjuk, hogy a kiskorú 
anyák egyedül boldoguljanak, mert 
gyakran a családnak nincs hozzá 
eszköze vagy tudása.
„Tudok olyan esetről, amikor egy 
lány, aki szült, és hazaengedték 
a kórházból, kapott egy papírt, 
amelyen egy cím szerepelt, ahova 
egy hónap múlva kellett volna 
jelentkeznie” – mondja Koreck 
Mária, szemöldökét ráncolva 
az emlékre. “Hogyan lehet egy 
újszülöttet segítség nélkül hagyni 
az első hónapban anélkül, hogy 
valaki látná az anyát ebben az 
időszakban?” A “Divers” Egyesület 
közbelépett, az ebben a helyzetben 
szükséges anyagi segítséggel és 
támogatással, valószínűleg nem 
utoljára.
Gyakran lát olyan eseteket, 
amikor a 16 évesek alig várják, 

hogy elmehessenek otthonról, 
mert nagycsaládban élnek, nincs 
iskolai eredményük, marginalizálva 
érzik magukat és az egyetlen 
megoldásnak a családalapítás tűnik. 
A családtervezési információk- és a 
sexuális nevelés hiányában a helyzet 
ismétlődik. Sokszor.  
Mi lenne a megoldás, a probléma 
gyökerében?
Koreck Mária azt válaszolja: 
“szervezetekből és hatóságokból 
- szociális igazgatóságok, 
gyermekvédelmi igazgatóságok, 
polgármesteri hivatalok - álló 
rugalmas csapatok, amelyek akár 

egy telefonnal is megoldják a 
problémákat, amelyek gyorsan 
mozognak és megoldásaik 
vannak.” Szerinte az állam több 
szinten is kudarcot vallott, de a 
megoldásokhoz közreműködésre 
van szükség, mert ezek a 
marginalizált közösségek nem 
tudnak segíteni magukon.
A civil szervezetek képviselői által 
hozzánk eljuttatott üzenet arra 
buzdít bennünket, a társadalmat, 
hogy adjuk fel az ítélkezést, és ha 
úgy döntünk, hogy segiteni akarunk, 
tegyük ezt tiszta gondolkodással, 
empatikusan, mert a helyzetek 

összetettek, nehézek és néha 
tragikusak. És bőven van hely a 
jónak, az önkéntességnek és az 
egymásról való gondoskodásnak!

Maria Koreck, a marosvásárhelyi 
„Divers” Egyesület elnökével 
készült teljes interjú 
megtekinthető a  
www.mameminore.ro oldalon
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Dr. CREMENE Mihaela, családorvos

„A gyakorlatban jó néhány 
tinédzserrel találkoztam, akik nem 
tudták, mit csináljanak, meg voltak 
ijedve, de találkoztam olyan fiatal 
nőkkel is, akik nagyon szerettek 
volna gyereket” – így kezdődik 
a beszélgetés Mihaela Cremene 
családorvossal.

Kettősség, aminek sok 
magyarázata van, mert a jelenség 
összetett, benne a társadalom, a 
szexuális nevelés, a hagyomány 
elemei.
Az információhiány vagy a nem 
megfelelő forrásokból történő 
beszerzés (lásd bőségességét a 
szociális média csatornáin) gyakran 
katasztrófával végződik. A szexuális 
nevelés pedig továbbra is tabu. 
Hogy látható ez a rendelőben?
A tinédzser terhességek száma 

által, ijedt lányok akik néhány 
hónap után veszik észre, hogy 
terhesek, sőt, egy kivételes eset - 3 
héttel a szülés időpontja előtt!
A másik oldalon bizonyos roma 
közösségekből származó fiatal 
nők állnak, ahol a hagyományok 
szerint a gyermek születése és 
felnevelése a legfontosabb női 
szerep. És sok fiatal hölgy korán 
felvállalja ezt a szerepet. „Voltak 
eseteim, amikor tablettákat kértek 
tőlem a testük átalakításához, 
hogy férjhez tudjanak menni, hogy 
szülhessenek” – mondja Mihaela 
Cremene.
De ezek különleges esetek. 
Ezekben a közösségekben nagy 
öröm a gyermek érkezése, az 
anyát pedig az egész közösség 
támogatja. És ez nagyon fontos, a 
problémát félretéve.
Annyi biztos, hogy egy fiatal nő 
teste nem áll készen egy ilyen 
teherre. A gerincben lehetnek 
deformitások, véralvadási zavarok, 
cukorbetegség kialakulása, 
fejlődési rendellenességű 
magzatok. A terhes nőknél 
minden szükséges vizsgálat célja, 
hogy időben felfedezzék ezeket a 
problémákat, de a fiatal nők, akiről 
Mihaela Cremene beszél, későn 
jelennek meg a rendelő ajtajában, 

hogy felmérjék egészségi 
állapotukat.
Ezt azonban szülés után megteszik, 
talán félelemből, a felelősség 
tudatositásából, a kicsi iránti 
szeretetből. Ami azután következik 
azt nehéz leírni, rászoruló 
életmód, talán a szegénység 
határán.
És a családorvosi rendelőből is jól 

látszik a prevenciós kampányok 
hiánya, a külföldön dolgozó szülők, 
így kiszolgáltatottabb, gyerekeikről 
való gondoskodás, a tanárok 
zavara amikor szexuális nevelésről 
van szó.
„Élvezzétek a kamaszkorotokat, 
ezt a csodálatos életszakaszt, 
ne szökjetek at szakaszokat, 
mert ez a legcsodálatosabb 

időszak, amikor szép történeteket 
élhettek át, a gondokat hagyjátok 
későbbre, jönni fognak” – inti 
Mihaela Cremene orvos a 
fiatalokat.

Dr. Mihaela Cremene 
családorvossal készült teljes 
interjú megtekinthető a  
www.mameminore.ro oldalon

DEAK Elida, a Maros Szociális 
és Gyermekvédelmi Főosztály 

igazgatóhelyettese

A kiskorú anyák jelensége 
elleni küzdelemben, de a 
segítésükben is leginkább 
érintett intézmény a Maros 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Főosztály (DGASPC). Deak Elida 
igazgatóhelyettes volt olyan 
kedves, hogy részletes interjút 
adott nekünk. Köszönjük a 
ránk szánt idejét és az összes 
információt, amit megadott, a 
teljes interjút megtekinthetik a 
mameminore.ro weboldalon.
A jelenség összetett, bonyolult, és 
gyakran számos állami intézményt 
érint, amint azt Deak Elida is 
elismeri, aki nem kevesebb, mint 19 
testületről mesél, amelyek egy helyi 
ágazatközi csapat részét képezik. 
Célja a túl gyorsan anyává váló 
fiatal nők helyzetének folyamatos 
felmérése, de több szinten – 

szociális segítségnyújtás, orvosi 
ellátás, gyermekvédelem, a jelenség 
megelőzése vagy konkrét lépések – 
a megye anyai központján keresztül.
A Maros Szociális és Gyermekvédelmi 
Főosztály kezeli tulajdonképpen 
a megye egyetlen anyasági 
központját, ahol évente 24 fiatal nő 
részesül teljes körű támogatásban 
– a gyógyszerektől és az orvosi 
helyreállítástól, a pszichológiai 
támogatásig és a pályaválasztási 
tanácsadásig. Az anyák közül 
– szintén évente – 6-8 kiskorú 
anya, akik a megyei kórházakon, a 
rendőrségen vagy a községi szociális 
és egészségügyi asszisztenseken 
keresztül érkeznek ide.
Az ágazati csapat elemzése azt 
mutatja, hogy a jelenségnek több 
oka is van, és nem feltétlenül a 
szegénység a legnagyobb tényező. 
A lányok gyakran abbahagyják 
az iskolát, hogy dolgozzanak, a 
közösségi hagyományok szerint 
családot alapítsanak, vagy esetenként 
bántalmazás áldozataivá válnak.
Sőt, az egyes közösségek 
információhiánya, vagy akár 
az egészségügyi közvetítők 
látogatásának elutasítása a 
jelenség súlyosbodásához 
vezet. Ebben az értelemben a 
DGASPC idén öt Maros megyei, 
egészségügyi közvetítővel nem 

rendelkező városházának nyújtott 
segítséget a közösség számára 
tájékoztató és figyelemfelkeltő 
kampány szervezésével.
Valójában léteznek tervek a 
jelenség kezelésére, valamint 
olyan projektek, mint például 
a Marosvásárhelyi Városháza 
Szociális Osztályával, a Buckner 
Alapítvánnyal közösen szervezett 
projekt, amely több mint száz 
fiatal anyát céloz meg a városban.
Deak Elida reménnyel tekint a 
jövőbe, mivel az ágazati csapat egy 

projektet készít a fiatalok figyelem 
felkeltésére és tájékoztatására, 
nem csak a lányokéra. Sok más 
szakértőhöz hasonlóan ő is 
úgy véli, hogy az oktatás és a 
tudatosság a legfontosabb eszköz, 
és gyakran a közösségek játsszák a 
legnagyobb szerepet.

Deak Elida, a Maros Szociális 
és Gyermekvédelmi Főosztály 
igazgatóhelyettesével készült teljes 
interjú megtekinthető a  
www.mameminore.ro oldalon

GYEREKEK, AKIK GYEREKET SZÜLNEK

AZ IRÁNY? ELŐRE!



Dr. NEAGOE Meda, a “Mentsétek 
meg a Gyerekeket” Maros megyei 

szervezetének elnöke

Meda Neagoe rövid szünetet 
tart, még a képernyőn keresztül is 
mélyen néz rám, és megpróbálja 
összeszedni a szavait, miközben 
egy 13 éves lányról beszél, 

akinek négy hónapos babája 
van. Láthatóan lenyűgözi ez az 
eset, lassan és melegen beszél. 
Szemorvos, a “Mentsétek meg 
a Gyerekeket” szervezet helyi 
ágának elnöke, szak tanácsokat 
adott a marosvásárhelyi 
“Materna” központ gyermekeinek. 
Így ismerkedett meg a 13 éves 
édesanyával.
„Szemproblémái voltak, és arról 
beszéltünk, hogyan lehet javítani 
a helyzeten, tanuljon meg írni és 
olvasni.
A “Mentsétek meg a Gyerekeket” 
az a szervezet, amely most az 
év végén megmutatta nekünk 
a tizenéves anyák/kiskorúak 
jelenségének igazi arcát. Néhány 

héttel ezelőtt lett közzétéve egy 
terepi tapasztalatokon, az általuk 
nyilvántartott szociális eseteken, 
az illetékes hatóságokkal való 
együttműködésen alapuló átfogó 
tanulmány.
 És a számok újra nem hazudnak. 
A helyzet ugyanis évek óta 
változatlan, és a szakemberek 
újra és újra ugyanazt a történetet 
látják. Legalábbis 2007 óta, 
abban az évben, amikor az 
szervezet elindította ezt a kísérleti 
projektet az anyák és a gyermekek 
egészségével kapcsolatban, 16 
romániai közösségben.
Maros megyében a projekt 
Mezőrücsről indult, ahol jelenleg 
is működik, és Mezőbándról, de 
itt leállt a projekt, ezért a Maros 
megyei szervezet új közösséget 
keres, ahol a tevékenységét 
folytathassa. A szervezet 
alapvetően szociális munkásokon, 
egészségügyi közvetítőkön, 
ápolókon keresztül szeretné tartani 
a kapcsolatot a közösséggel, 
tájékoztatni, támogatást nyújtani 
bármely anyának, kortól és 
gyermekek számától függetlenül. 
Ezek alapszolgáltatások, orvoshoz 
járás, laborvizsgálatok, terhesség 
alatti orvosi segítségnyújtás, 
szülési segélyek, élelmiszer, 
az okmányok beszerzésének 
támogatása és még sok minden 
másban konkértizálodnak.

 “Nincs már kiskorú anya 
Mezőrücsön, de ez nem jelenti 
azt, hogy már nincsenek 
problémáink” - értékeli a szervezet 
tevékenységét Meda Neagoe.
931 marosi, serdülőkorban 
lévő anya szerepel az 
Országos Statisztikai Intézet 
adatai között, ebből a Maros 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság egyéb adatai 
szerint 555 kiskorú. Ezekkel az 
országos szinten összegyűjtött 
információkkal a szervezet 
szorgalmazza a közpolitikák 
és a különböző nemzeti 
programok megváltoztatásának 
felgyorsítását, hogy az anyáknak 
és gyermekeknek nyújtott segítség 
könnyebben és a különböző 
helyzetekben jobban megfeleljen.

Meda Neagoe emberként, amellett 
szól, hogy több információ álljon 
rendelkezésre a nyilvánosságban, a 
fiatal lányoknak meg kell érteniük, 
mit jelent anyává válni, milyen 
jogaik vannak, és milyen jövőt 
teremthetnek maguknak az oktatás 
révén. Ami a közösségeket illeti, 
úgy látja őket, mint egy kirakós 
játékot, amelyben mindenkinek 
jól körülhatárolható szerepe van, 
hogy a kép teljes legyen, és hogy 
együtt cselekedjenek a gyerekek 
érdekében.

Dr. Meda Neagoe-val, a 
“Mentsétek meg a Gyermekeket” 
Marosvásárhelyi Kirendeltség 
elnökével készült teljes interjú 
megtekinthető a  
www.mameminore.ro oldalon

BERCEA Magda, a Maros megyei 
Vöröskereszt igazgatója

“Ha valaki azt mondta volna 
nekem 30 évvel ezelőtt, 20 
évvel ezelőtt, hogy 2021-
ben abban a helyzetben 
leszünk, amelyikben vagyunk, 
minden tevékenységünkbe 
fektetett munka, minden 
erőfeszítés, lendület ellenére, 
nem hittem volna” – mondja 
keserűen Magda Bercea, a 
Vöröskereszt Maros megyei 
szervezetének igazgatója 
egy videó interjúban a 
kiskorú anyákról. Tökéletes 
szakember, aki több tíz éve 
dolgozik hátrányos helyzetű 
közösségekben, de különösen 
az informális oktatásnak 
szentelte életét, legyen itt 
szó elsősegélynyújtásról vagy 
komplex egészségi nevelésről.

Az USAID (Amerikai Egyesült 
Államok Nemzetközi Fejlesztési 
Ügynöksége) által támogatott 
projekt segítette a Maros 
megyei közösséget, hogy eddig 
ismeretlen információkhoz 
jusson el ezen a területen. 
Egészen mostanáig a szexuális 
oktatás órák nem jutottak el 
minden fiatalhoz, ahogy az 
természetes lett volna. Ezt 
a munkát ma is folytatják a 
szervezetek, köztük a Maros 
megyei Vöröskereszt. „A mi 
és a többi szervezet munkája 
ezen a területen csak egy 
csepp ahhoz képest mire van 
szükség” – ismeri el Magda 
Bercea, felsorolva néhány ehhez 
szükséges megoldást.

A gyerekek oktatása akár már 
az óvodában is elkezdődhetne, 
olyan alacsonyabb szintről, mint 
például a fiúk és a lányok közötti 
különbségek megmagyarázása, 
az életkor szerint fokozatosan 
növelve a tájékoztatást. Az 
egészségnevelési órákat 
az oktatás minden szintjén 
kötelezővé kellene tenni, ezeket 
szakemberek taníthatnák. 
Ugyanakkor jó lenne a szülőknek 

szánt oktatasi órák, hogy 
megtudják milyen információkat 
kapnak gyermekeik, és hogyan 
vitassák meg velük ezt a 
témát, valamint a hátrányos 
helyzetű közösségekben, hogy 
hozzáférhessenek az iskolából 
kimaradt fiatalok is.
Magda Bercea szerint a valóságból 
született másik ötlet az, hogy 
több napközi központot kell 
létrehozni kiskorú anyák számára, 
hogy az anyagi segítség mellett 
az oktatás és a pszichológiai 
segítség is elérhető legyen. Ezek 

az anyák gyakran egészségügyi 
problémákkal is szembesülnek, 
amellett, hogy ebben a 
kategóriában sok a koraszülött, a 
fejlődési rendellenességgel küzdő 
gyermek, túl sok a felelősség egy 
hirtelen szülővé vált gyermek 
számára.
A szülők és gyermekek közötti 
kommunikáció akadályainak 
felszámolása segítene 
annak felismerésében, hogy 
nem szégyen megtanítani 
gyermekeinket, hogyan 
viselkedjenek bizonyos 

kontextusokban, ismerjék tetteik 
felelősségét és életre szóló 
következményeit.

Bercea Magda üzenete a közösség 
számára egyszerű, de annál 
erőteljesebb: „tegyük félre a 
hamis prűdséget, és tegyünk 
valamit, mert nagyon nagy 
szükség van rá”.

Bercea Magdával, a Maros megyei 
Vöröskereszt igazgatójával készült 
teljes interjú megtekinthető a 
www.mameminore.ro oldalon
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