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A nem cseh nemzetiségűek közül a vietnamiak és az ukránok körében volt a legtöbb gyermekáldás
2015-ben. A tavalyi adatokat egyelőre még nem tették közzé a csehek.
Kapcsolódó cikkek:
Baba blues - egy tinédzser gyermeket vár [2]

2015-ben 30-ból egy gyermek más nemzetiséggel született Csehországban a Cseh Statisztikai Hivatal
szerint. Az intézmény tavaly év végén tette közzé a két évvel ezelőtti adatokat. Eszerint 3631 baba
született az országban nem cseh szülőktől. A legtöbb születés a kisebbségek terén a vietnamiaikhoz
köthető (1041), de ugyancsak dobogós helyet képviselnek az ukránok (917 baba) és a szlovákok (509
bébi). A hivatal rávilágít arra, hogy 2004 és 2015 között 10 041 vietnami, 7 474 ukrán, 4 286 szlovák
és 1975 orosz nemzetiségű baba született Csehországban.
Érdekes módon a 2011-es népszámlálás alkalmával a lakosságnak csak 63.7 százaléka vallotta magát
csehnek. A legnagyobb kisebbségnek az ukránok (132 ezer fő) és a szlovákok számítanak (75 ezer
fő), de jelentős számban élnek még a 10,5 millió fős lakossággal rendelkező országban oroszok (30
ezer fő) és lengyelek (20 ezer fő) is. Egyesek szerint ugyanakkor Csehországban továbbra is a
cigányság tekinthető a legnagyobb etnikumnak, ugyanis számuk elérheti a 250 ezer főt.
Csehország népessége lényegében évtizedek óta folyamatosan nő. A lakosság számának
bővülésében csak 2011-ben volt megfigyelhető egy kisebb megtorpanás. 1995 és 2015 között 2,15
millió gyermek született az országban, melyből 40 ezer bébi számított külföldinek. Míg 1995-ben a
születések arányát tekintve csak 0,7 százalákát tették ki külföldiek, addig 2015-ben ez már 3,3
százalék volt. Elmondható tehát, hogy 20 év alatt jelentősen nőtt a nem cseh állampolgársággal
világra jött babák száma.
A Cseh Statisztikai Hivatal adatai szerint a gyermeket vállaló külföldiek többsége '20-as és '30-as
éveiben jár, de a nem cseh állampolgárok nem szülnek több gyermeket a cseheknél. Fontos
különbség ugyanakkor, hogy míg a csehek nagy része átlagosan 28 évesen vállal gyermeket, addig az
ukránok és a vietnamiak már 20 évesen. A gyermeket vállaló külföldieknek viszont csak 43 százaléka
élt 2015-ben tartósan Csehországban.
Az intézmény arra is rávilágított, hogy egy születendő baba akkor kap cseh állampolgárságot, ha
legalább egy szülője cseh nemzetiségű. Ha mindkét felmenő ettől eltérő, akkor a megszületendő
babát automatikusan külföldinek, vagy más kisebbséghez tartozó nemzetiségűnek regisztrálják. A

nem Európai Uniós állampolgároknak ugyanakkor legkésőbb két hónappal a szülés után vízumot kell
kell igényelniük a baba számára.
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