Tallózó – 2020. december
Hírek, írások, gondolatok és vélemények a szociális területről…

Gyerekkor, Magyarország, 2020 – Az év tíz legfontosabb gyerekjogi ügye Kaletától
a koronáig
WMN. 2020.12.29.
https://wmn.hu/ugy/54240-gyerekkor-magyarorszag-2020---az-ev-tiz-legfontosabb-gyerekjogi-ugye-kaletatol-a-koronaig

Az már közhelynek is rossz, hogy 2020 kemény év volt. Gyerekjogi szempontból ráadásul nem is lenne teljesen
igaz ez a jelző. Leginkább úgy lenne helyes fogalmazni, hogy fontos felismerésekkel és tanulságokkal teli, aljasul
nehéz egy év volt 2020, amiben itt-ott mégis megcsillant a remény.

Indikátorok, társadalmi hatékonyságmérés
Nyomor széle blog. 2020.12.27.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2020/12/27/765-indikatorok-tarsadalmi-hatekonysagmeres

Az indikátorok ma azt hiszem, sokkal inkább egy kényszeres bizonygatási eszközévé váltak a sikeresre
kommunikált beavatkozásoknak. Amelyek nem is olyan sikeresek. Ha nem így lenne, akkor a társadalmi
leszakadásra fordított hatalmas összegeknek ennyi év után már eredményeket kellene felmutatni.

Az utolsó közös karácsony
Népszava. 2020.12.25.
https://nepszava.hu/3103859_az-utolso-kozos-karacsony

Egy családtag elvesztése önmagában is tragédia, de ha nem ápolhatjuk haldokló szeretteinket, nem lehetünk
bármikor mellettük, nem búcsúzhatunk el tőlük a magunk módján, nos, az olyan teher, amit szinte képtelenség
felfogni/elviselni. Ez az „átlagember”, az egyén sokkja. A társadalomé pedig az, hogy nyolcezernél is több halálos
áldozatot követelt a járvány. Eddig.

A közalkalmazottaknak csak 44 százaléka tud megélni a jövedelméből
Szabad Európa. 2020.12.24.
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-kozalkalmazottaknak-csak-44-szazaleka-tud-megelni-a-jovedelmebol/31016640.html

Az 520 fő részvételével készült reprezentatív mérés szerint a közalkalmazottaknak csak 44 százaléka tud
„normálisan" megélni jövedelméből, és csak ötöde tud félretenni belőle. A legnehezebb helyzetben az
önkormányzati dolgozók érzik magukat, 29% nem jön ki jövedelméből.

Karácsony a leszakadó térségekben – a legelesettebbek támogatása a civilekre
maradt
Átlátszó. 2020.12.24.
https://szocio.atlatszo.hu/2020/12/24/karacsony-a-leszakado-tersegekben-a-legelesettebbek-tamogatasa-a-civilekre-maradt/

Azt hiszem, nincs kiépült rendszere annak, hogy hogyan lehet elérni a leginkább rászorulókat. Talán a
családsegítő az egyetlen, ami mentén becsatornázható lenne a karácsonyi adomány, de aki részt vett már ilyen
akcióban, pontosan tudja, mennyire konfliktusos terület. A leszakadó térségekben a karácsony járvány nélkül
sem egyszerű időszak, de idén még nehezebb lett minden.

Ahová még a koronavírus sem jut el, nemhogy a Jézuska
Szabad Európa. 2020.12.23.
https://www.szabadeuropa.hu/a/koronavirus-sem-jut-el/31015877.html

Adományturné Borsodban az Age Of Hope Alapítvánnyal, akik 600-700 mélyszegénységben élő gyereknek vittek
karácsonyi ajándékot.

Romákkal szembeni diszkrimináció a hivatalban – emailben A/B teszteltem a
közszférát
Átlátszó. 2020.12.22.
https://szocio.atlatszo.hu/2020/12/22/romakkal-szembeni-diszkriminacio-a-hivatalban-emailben-a-b-teszteltem-a-kozszferat/

A kutatás célja az volt, hogy néhány, emailben feltett kérdés segítségével kísérletet tegyek a romákkal szembeni
diszkrimináció mérésére az önkormányzati hivatalok körében. A kontrollált terepkísérlet lényege abban állt, hogy
az összes önkormányzatnak ugyanazt az email szöveget küldtem ki, csupán a felhasználó nevét és az üzenet
aláírását variáltam, ezzel utalva a roma vagy nem roma ügyfél kilétére. Továbbá az etnicitás mellett bevezettem
egy másik, státusz változót is, amit azzal jeleztem, hogy a szöveg nyelvtanilag és stilisztikailag helyesen volt
megírva (magas státusz), vagy helytelenül (alacsony). Összesen tehát négy fajta felhasználói profil lett kialakítva
a kísérletben és mindegyik önkormányzat csakis egytől kapott emailt, ami véletlenszerűen lett kiválasztva.

Sok nő még a munkát is abbahagyja, hogy ne keressen többet a férjénél
G7. 2020.12.21.
https://g7.hu/elet/20201221/sok-no-meg-a-munkat-is-abbahagyja-hogy-ne-keressen-tobbet-a-ferjenel/

Érdekes statisztika figyelhető meg, ha megnézzük a nők és a férfiak jövedelemeloszlását a háztartásokon belül.
Marianne Bertrand és szerzőtársai amerikai adatokat elemeztek, és arra jutottak, hogy drasztikusan kisebb
azoknak a házaspároknak az aránya, ahol a nők keresnek többet, de ezt a piaci hatások nem tudják magyarázni.
Tanulmányukban annak jártak utána, hogy mi lehet ennek a jelenségnek az oka.

Nagy a bizonytalanság az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársainak körében
Népszava. 2020.12.19.
https://nepszava.hu/3103389_nagy-a-bizonytalansag-az-egyenlo-banasmod-hatosag-munkatarsainak-koreben

Egyelőre nincs válasz arra a kérdésre, hogy hány munkatárssal és milyen anyagi körülmények között folytatja
munkáját az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába (AJBH) beolvasztott Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH).

Nincs elég pénz a felújításra, tovább pusztul a Pesti úti krízistömb
Népszava. 2020.12.18.
https://nepszava.hu/3103254_nincs-eleg-penz-a-felujitasra-tovabb-pusztul-a-pesti-uti-krizistomb

Hiába nyert a Rákosmente 1,1 milliárdnyi uniós támogatást a Pesti úti garzonházak felújítására, a szükséges
plusz pénzt sem a kerület, sem a kormány nem állta.

Jelentősen nőtt az egyházi fenntartók aránya a szociális területen
Origo. 2020.12.18.
https://www.origo.hu/itthon/20201218-jelentosen-nott-az-egyhazi-fenntartok-aranya-szocialis-teruleten.html

A kormány stratégiai partnerként tekint az egyházakra a rászorulókról való gondoskodásban, ezért nőtt
jelentősen a bentlakásos szociális intézmények esetében az egyházi fenntartók jelenléte. A gyerekvédelem
területén például jövőre megtízszereződik (71 százalékra) 2010-hez képest az egyházi fenntartók aránya - közölte
az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Idősotthonok: hatan több mint száz gondozottra
Szabadeurópa.eu. 2020.12.17.
https://www.szabadeuropa.hu/a/idosotthon-koronavirus-teszt-latogatas/31006210.html

Azzal mindkét szakember egyetért, hogy szükség lenne a találkozásra, az érintésre, de az intézmények és saját
munkahelyük körülményeit ismerve úgy látják, ez, abban a formában, ahogyan az országos tisztifőorvos és az
egészségügyért is felelős Kásler Miklós miniszter ajánlásában is szerepel, kivitelezhetetlen.

A vidék lázadása: cigányellenesség és a középosztály válsága
Új Egyenlőség. 2020.12.13.
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/

Szombati Kristóf The Revolt of the Provinces: Anti-Gypsyism and Right-Wing Politics in Hungary című könyve
gazdag etnográfiai anyagon keresztül értelmezi a 2000-es évek végének és a 2010-es évek elejének cigányellenes
szélsőjobboldali radikalizációját a vidéki Magyarországon. Szombati könyve kapcsolódik ahhoz az értelmezéshez,
mely szerint az ún. populista vagy szélsőjobboldali politikai szereplők megerősödése (lásd Brexit, Trump stb.) a
globális gazdasági átalakulások veszteseinek „elitellenes” fellépéseként értelmezhető. Ugyanakkor a könyv nem
áll meg ennél a – főként baloldali kutatók és publicisták között oly népszerű – magyarázatnál. Ezen felül
bemutatja, hogy az elmúlt 30 év gazdasági, társadalmi és politikai folyamatai hogyan érintették a vidéki
társadalmak osztályszerkezetét, és ezekből hogyan következhetett a szélsőjobboldali politikai erők, majd az
illiberális állam felemelkedése.

A szociális ösztöndíjat kapók tényleg nagyobb arányban diplomáznak le
G7. 2020.12.10.
https://g7.hu/adat/20201212/a-szocialis-osztondijat-kapok-tenyleg-nagyobb-aranyban-diplomaznak-le/

Jelentősen növeli az ösztöndíj az arra rászoruló hallgatók teljesítményét a felsőoktatásban, és többen szerzik
meg a diplomát a hatására – többek között ez derült ki egy friss tanulmányból, ami négy éven keresztül, kísérleti
módszerrel vizsgálta egy szociális ösztöndíj hatását az amerikai Nebraska állam több egyetemén.

2020 vége volt a határidő, de még mindig nem számolta fel a Hős utcai
szegregátumot Kőbánya
Átlátszó. 2020.12.10.
https://szocio.atlatszo.hu/2020/12/10/2020-vege-volt-a-hatarido-de-meg-mindig-nem-szamolta-fel-a-hos-utcai-szegregatumotkobanya/

Eredetileg idén év végén járna le annak a 2,1 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatás felhasználásának
határideje, amit a kőbányai önkormányzat kapott a Hős utcai szegregátum felszámolására. Utánajártunk, hogy
mennyit költöttek belőle eddig, és azt is megnéztük, mi a helyzet most a Hős utca 15/A-B lakótömbben.

Mégis, mit vártok tőlem?
Nyomor széle blog. 2020.12.06.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2020/12/06/762-megis-mit-vartok-tolem

Tehát az elvárásuk felém az, hogy a segítő munkát csak egy fizikai tevékenységnek fogjam fel. Az adományokból
segítsek, és slussz. Írjak megható történeteket arról, hogy milyen jó segíteni, de ne illessem kritikával azt a
rendszert, amiben azok a problémák megoldatlanok, ami miatt segítenünk kell. Közelítsek csak a szent segítő
szemszögéből, nem kell ehhez vélemény, akarat arra, hogy a problémán fogást keressünk, ezt engedjem el.
Szerintük ez nem feladatom.

„Mit akarunk? – Tesztelést! – Mikor akarjuk? – Most!”
AVM. 2020.12.04.
https://avm.merce.hu/2020/12/04/mit-akarunk-tesztelest-mikor-akarjuk-most/

A Város Mindenkié nem elsőként hívja föl a figyelmet arra, hogy a szociális ágazat koronavírus-szűréséből a
dolgozók jelentős része – az alapellátásban foglalkoztatottak túlnyomó többsége – kimarad. Az 509/2020. (XI.
19.) kormányrendelet a „szociális intézményben dolgozó személyek” szűrővizsgálatát írja elő – ez a
meghatározás persze önmagában is további pontosítást kívánna –, az eddigi tapasztalatok szerint azonban a
kormányhivatal által biztosított antigén gyorstesztek csupán a szakellátásban alkalmazottak számára
elegendőek.

Veszélyes üzemben a szociális ágazat
Népszava. 2020.12.02.
https://nepszava.hu/3101300_veszelyes-uzemben-a-szocialis-agazat

Számítani lehetett erre az eredményre a bentlakásos otthonokból menetrend szerint érkező drámai beszámolók
alapján, mégis megdöbbentő, hogy mintegy mellékesen sorolta fel az adatok között a területi közigazgatásért
felelős államtitkár: a szociális területen dolgozók 3,73 százalékának lett pozitív a tesztje.

