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Egy könyörtelen törvény, ami pont azoknak árt, akiket most védeni kellene 
Menhely Alapítvány. 2021.03.31. 

http://menhely.hu/index.php/magunkrol/media/8083-vilagjarvany-veszelyeben-lakastalanul-gyorsjelentes-a-2021-februari-

hajlektalan-adatfelvetelrol 

  

A járvány és az ezzel járó járványügyi intézkedések 

katasztrofális egzisztenciális következményekkel 

jártak a nem lakásban élő emberek megélhetésére 

nézve. A munkaképes korban lévők 42%-ának 

csökkent a jövedelme, közel minden második dolgozó 

hajléktalan ember elveszítette munkáját, másfél-

kétszeresére nőtt a semmilyen jövedelemmel nem 

rendelkezők aránya, s mindez a válaszadók 20-30%-

ánál az alapvető szükségletek kielégítését 

(táplálkozás, öltözködés, gyógyszerek beszerzése) is 

folyamatosan korlátozza. Mindez természetesen a 

mentális állapotra is hatást gyakorolt (szorongások, 

félelmek, ritkuló emberi kapcsolatok), a nem lakásban 

élők többsége rezignáltan tekint a jövőbe, nem sok jót 

vár a járvány elmúltával sem. 

 

 

Egy könyörtelen törvény, ami pont azoknak árt, akiket most védeni kellene 
Partizán. 2021.03.31. 

https://youtu.be/5h3uUPb7SnQ  

 

2010 óta rengeteg jogszabályt átírt a kormány a kénye-kedve szerint, de a kevés kivétel között van a végrehajtási 

törvény. Ez maradt úgy, ahogy 1994-ben létrehozták: nem védi a rászorulókat, sőt sok esetben kifejezetten 

felelőtlen, kártékony előírásokat és részletszabályokat fogalmaz meg, számos ember veszítette el a lakhatását, 

vagyonát, vagy károsult más módon a könyörtelen jogi szabályozás miatt. Köztük van Éva is, a műsorunk 

vendége, aki az Utcajogász Egyesületet képviselő Bognár Eszter jogásszal beszélt nekünk arról, milyen 

problémákat szül a végrehajtásokra vonatkozó jogi szabályozás. Az Utcajogász Egyesület önkéntesekkel gyűjti 

össze azokat a szabályozási problémákat, amelyek a polgári bírósági végrehajtási eljárás során fokozottan 

hátrányosan érintik a szegénységben, lakhatási szegénységben élő, bizonytalan lakhatási helyzetű embereket. A 

szervezet jogászai képviselik azokat, akiket a magyar állam magára hagyott, de a hosszútávú céljuk a törvény 

megváltoztatása. 

 

http://menhely.hu/index.php/magunkrol/media/8083-vilagjarvany-veszelyeben-lakastalanul-gyorsjelentes-a-2021-februari-hajlektalan-adatfelvetelrol
http://menhely.hu/index.php/magunkrol/media/8083-vilagjarvany-veszelyeben-lakastalanul-gyorsjelentes-a-2021-februari-hajlektalan-adatfelvetelrol
https://youtu.be/5h3uUPb7SnQ
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Nyílt levél: Követeljük minden szociális dolgozó és ügyfeleik sürgősségi oltását! 
Esély Labor Egyesület. 2021.03.25. 

https://eselylabor.hu/2021/03/25/nyilt-level-koveteljuk-minden-szocialis-dolgozo-es-ugyfeleik-surgossegi-oltasat/ 

 

Szociális területen tevékenykedő szervezetként és szakszervezetként, az MKKSZ-szel és a SZÁD-dal közösen, nyílt 

levélben hívjuk fel dr. Kásler Miklós, Fülöp Attila és dr. Müller Cecília figyelmét arra, hogy a szociális dolgozók 

COVID-19 elleni  teljeskörű beoltása a mai napig NEM történt meg. 

 

Általános vélemény a Magyar Nemzeti Felzárkóztatási Stratégia tervezetéről 
https://drive.google.com/file/d/1QFiRHFaFzmfgoX94tqNLXSF28z2OOhdh/view 

 

11 roma és roma integrációval foglalkozó szervezet (Polgár Alapítvány, 1Magyarország Kezdeményezés, Bagázs 

Közhasznú Egyesület, InDaHouse Hungary Egyesület, Romaversitas Alapítvány, Gyerekesély Egyesület, Partners 

Hungary Alapítvány, Számá Dá Noj Egyesület, Digi Tanoda Alapítvány, Idetartozunk Egyesület, Autonómia 

Alapítvány) véleménye. 

 

A szegényhibáztatás hálójában 
Thury György. 2021.03.28. 

https://ujegyenloseg.hu/a-szegenyhibaztatas-halojaban/  

 

A fentebb említett „rossz szegények” vagy „érdemtelen szegények” több fajta szerepet is betölthetnek a 

társadalomban. Először is legitimálják az osztályhierarchiát azáltal, hogyha a legalsó osztályban lévő embereket 

automatikusan „érdemtelennek” bélyegzik, akkor tőlük felfele már „érdemesek” helyezkednek el, így igazolva a 

kedvezőbb társadalmi pozíciókat. Az „érdemtelen szegényeknek” további fontos szerepe a társadalmi normák 

fenntartása, mivel a hagyományos normák képviselőinek szükségük van olyan csoportokra, akik 

megvádolhatóak azzal, hogy szórják a pénzt, lusták, felelőtlenek, nem mértéktartóak stb., és akiket ezáltal aztán 

„érdemtelennek” lehet minősíteni. Végül az érdemtelen szegények olyan „szocio-emocionális és politikai 

»átviteli« funkciót is betöltenek, melynek a politikai elit közvetett haszonélvezője”: mindig kéznél vannak, ha a 

politika esetleg bűnbakot keresne, vagy elterelné a témát kényesebb témákról. 
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Nem tudták ellátni, ezért rácsok mögé zártak egy autista gyereket az intézetben 
TASZ. 2021.03.26. 

https://ataszjelenti.444.hu/2021/03/26/nem-tudtak-ellatni-ezert-racsok-moge-zartak-egy-autista-gyereket-az-intezetben  

 

Egy autizmussal élő 16 éves fiút több alkalommal is rácsok mögött tartottak hetekig az egri fogyatékos 

otthonban. Az ügyben született ombudsmani jelentés rávilágít arra, hogy az autista gyerekeket Magyarországon 

csak olyan intézetekben lehet elhelyezni, amelyek a személyi és tárgyi feltételek híján alkalmatlanok az 

ellátásukra. 

 

Félrement levelet kapott Szél Bernadett 
24.hu. 2021.03.24. 

https://24.hu/belfold/2021/03/24/szel-bernadett-felrement-level-szocialis-intezmenyek/ 

 

Újabb félrement levél: kiderült, hogy a szociális intézmények helyett a fenntartó írja a választ az adatkéréseimre. 

Itt a bizonyíték, központosított az egész rendszer, az „intézményekhez fordulás” csak egy illúzió. Sejtettük, most 

itt a bizonyíték 

 

Nem engedik el a rászorulók kezét a karitatív szervezetek és szolgálatok 
Magyar Nemzet. 2021.03.24. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/nem-engedik-el-a-raszorulok-kezet-a-karitativ-szervezetek-szolgalatok-9559211/  

 

A járvány a segélyszervezet valamennyi központjának működését mélyen érinti. A családok és gyerekek 

felzárkózását segítő közösségi programokat a nappali ellátást nyújtó intézményekben több esetben 

felfüggesztették vagy kisebb csoportokra osztva történnek, illetve online térben tartják meg. A szociális 

szolgáltatások egy részénél a segítő munkát úgy szervezték át, hogy a kapcsolattartás ne igényeljen személyes 

találkozást, tehát a tanácsadások telefonon vagy online, az adományátadások pedig kontakt nélkül zajlanak. A 

bentlakásos intézményekben pedig (családok átmeneti otthona, hajléktalanokat segítő központok) speciális 

feladatokkal szembesülve, fokozott terhelés alatt állnak helyt a munkatársak. 

 

A drogstratégia túlélte, mégis meghalt 
TASZ. 2021.03.22. 

https://ataszjelenti.444.hu/2021/03/22/a-drogstrategia-tulelte-megis-meghalt 

 

A nagyívű elképzelésekkel ellentétben a droghasználat nem veszett el, csak átalakult: a klasszikus szereket több 

szerhasználói csoportban felváltották a dizájnerdrogok, a kamaszlányok fogyasztásban felzárkóztak a fiúk mellé, 

miközben a kannabisz semmitől nem zavartatva megőrizte vezető pozícióját. Egy 2019-es felmérés szerint a 9-

10. évfolyamosok közel 20 százaléka próbált ki valamilyen illegális szert, ami messze nem vág egybe a kitűzött 

célokkal. A kormány mégis úgy viselkedett, mintha a drogmentesség már lőtávolba került volna: leépítette és a 

rendőrségre bízta a saját stratégiája szerint is prioritásként kezelt prevenciót, bezáratta a legnagyobb 

tűcsereprogramokat, kivéreztette az ellátórendszert és a segítő szakma ellen hangolta a közvéleményt. 

 

 

 

 

 

 

https://ataszjelenti.444.hu/2021/03/26/nem-tudtak-ellatni-ezert-racsok-moge-zartak-egy-autista-gyereket-az-intezetben
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Társadalmi egyenlőtlenségek szöveggyűjtemény 
http://www.kozeletiskolaja.hu/post/tarsadalmi-egyenlotlensegek-szoveggyujtemeny 

 

Megjelent a Társadalmi egyenlőtlenségek szöveggyűjtemény, mely 16 magyar és külföldi szerző meghatározó 

társadalomtudományi műveit tartalmazza rövidítve, közérthető nyelvezettel! Illetve online elérhetőek a 

témákhoz kidolgozott foglalkozástervek és segédanyagok is a bejegyzés végén. 

 

Törökország felmondta az Isztambuli Egyezményt 
Anna Flori. Euronews. 2021.03.20. 

https://hu.euronews.com/2021/03/20/torokorszag-felmondta-az-isztambuli-egyezmenyt 

 

A török kormány kivonult abból a nemzetközi megállapodásból, amely a családon belüli, illetve a nőket érő 

erőszak megfékezésére született majdnem tíz évvel ezelőtt. A március 20-án hatályba lépett határozatot az a 

Recep Tayyip Erdogan elnök írta alá, aki az Isztambuli Egyezmény létrejöttekor Törökország miniszterelnöke volt. 

A 2011. május 11-én megnyitott szerződést az Európa Tanács hozta tető alá, és mostanra 46 állam írta alá. 

Törökországon kívül Lengyelország kormánya is komolyan fontolgatja, hogy kivonul belőle. 

 

„Elkezdtük ledolgozni a tartozásunkat” – roma programmal is készül a választásra a 

Párbeszéd 
Bogatin Bence. Mérce. 2021.03.20. 

https://merce.hu/2021/03/20/elkezdtuk-ledolgozni-a-tartozasunkat-roma-programmal-is-keszul-a-valasztasra-a-parbeszed/ 

 

Differenciált bérezéssel javítana a szegregátumok területén zajló oktatás helyzetén a Párbeszéd – erről, és 

további hangsúlyos, a magyarországi cigánysággal kapcsolatos programpontjaikról számoltak be roma 

származású párbeszédes politikusok, valamint Tordai Bence országgyűlési képviselő a párt szombati online 

sajtótájékoztatóján. 

 

K.O. a nyomornak! Boksszal küzdenek a jobb életért Salgótarjánban 
Vörös Szabolcs. VálaszOnline. 2021.03.19. 

https://www.valaszonline.hu/2021/03/19/salgotarjan-boksz-riport/  

 

Salgótarján egyik legelesettebb környékén próbál jövőképet adni a helyi fiataloknak Oláh Kálmán. Bokszolni 

tanítja őket. Az egykori válogatott ökölvívó szerint a sport sikerélményekhez segítheti tanítványait, ebből pedig 

amúgy nem sok jutna nekik. A vírus miatt most csak két igazolt növendékkel foglalkozhat, ők viszont a szeme 

fényei. A környék összetett viszonyaira jellemző, hogy a roma önkormányzattal nem túl szívélyes a kapcsolat, 

miközben az Oláh Box S.E. bázisa, a hírhedt Zöldfa utca a rendszerváltás után a város egészéhez képest is mély 

kilátástalanságba süllyedt. A kiúthoz pedig nem elég egy bokszedző. Riport. 
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Mára a szegregáció lett a norma 
Ónody-Molnár Dóra. 24.hu. 2021.03.19. 

https://jelen.media/kozelet/mara-a-szegregacio-lett-a-norma-1513 

 

Valami megváltozott: ma Magyarországon többé nem kérdés, mert meghaladták a „magyar idők”, hogy helyes-

e roma és nem roma gyerekeket elkülöníteni az oktatásban. A szegregáció a dolgok „természetes rendje”. Arra, 

aki szóba hozza, hogy káros, továbbá tiltják magyar és uniós jogszabályok is, úgy néznek, mint egy rendbontóra, 

aki Soros György embere. 2010 előtt is rossz volt a helyzet e téren, de volt egy óriási különbség a jelenlegihez 

képest: mindenki tudta, mi lenne a norma. Azt, hogy nem lehet színvonalas oktatást nyújtani szegregált 

iskolában, ezért érdemes az integrációra törekedni. 

 

18 idősotthoni gondozó hunyt el az első két hullámban 
Mázsár Tamás. 24.hu. 2021.03.17. 

https://24.hu/belfold/2021/03/17/idosotthon-adatok-szel-bernadett/  

 

A járvány őszi hulláma 25-ször több halálos áldozatot szedett az idősotthonokban, mint az első. A második 

hullámban hunyt el a koronavírus idősotthoni áldozatainak 96 százaléka. Mmárciustól június 30-ig 140 

idősotthoni gondozott hunyt el, szeptember és március 5-e között 3 512 fő. November közepe és március eleje 

között több mint háromszorosára nőtt az idősotthoni áldozatok száma a szeptember és november közti 

időszakhoz képest: november 14-ig 1039 idős hunyt el az otthonokban, március 5-ig 3512 fő. Ez azt mutatja, 

hogy novemberben robbant be igazán a járvány 

 

A magyar közoktatás cserbenhagyja a szegényeket - Radó Péterrel 
Pogi-podcast. 2021.03.15. 

https://pogi-podcast.simplecast.com/episodes/12-a-magyar-kozoktatas-cserbenhagyja-a-szegenyeket-rado-peterrel 

 

A magyar közoktatás évtizedek óta cserbenhagyja a szegény családi háttérből származó diákokat. A magyar 

közoktatás inkluzivitási indexe ma már rosszabb a híresen rossz amerikainál is. A koronavírus járvány miatti 

digitális átállás az oktatásban ezen az eleve szomorú helyzeten csak tovább rontott. A magyar társadalom ettől 

igazságtalanabb és versenyképtelenebb is. Pogi ebben az epizódban Radó Péter oktatáskutatóval beszélget. Az 

epizódban tárgyalt tanulmány letölthető a podcast oldaláról. 

 

A cigánytelep árokpartján tanult, most doktori iskolába megy 
Báthory Róbert. SzabadEurópa. 2021.03.14. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/jonas-timea-szegregacio-oktatas-diploma-tuzser/31141845.html 

 

Könyvet nem vihetett haza a cigányosztályból, a Bibliából tanult meg olvasni az árokparton. A tuzséri szegregált 

osztályból szorgalma és kitartása juttatta ki. Jónás Tímea nem sokára két diplomával a zsebében vág neki az 

ELTE doktori iskolájának, de szakpolitikus is szívesen lenne. 

 

 

 

 

 

 

 

https://jelen.media/kozelet/mara-a-szegregacio-lett-a-norma-1513
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https://www.szabadeuropa.hu/a/jonas-timea-szegregacio-oktatas-diploma-tuzser/31141845.html
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Megalakult a Szerzetesi Fenntartású Szociális Intézmények Egyesülete 
Magyar Kurir. 24.hu. 2021.03.11. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/megalakult-szerzetesi-fenntartasu-szocialis-intezmenyek-egyesulete 

 

A szociális ellátórendszeren belül a szerzetesi fenntartású szociális intézmények összefogásának igénye nem új 

keletű. Több mint két évvel ezelőtt, egy a szerzetesi iroda által szociális intézmények fenntartóinak és 

intézményvezetőinek szervezett szakmai konferencián vetődött fel annak gondolata, hogy egy olyan szervezetet 

hozzunk létre, amelynek célja, hogy hatékony szakmai és érdekképviseleti fórumként működjön, segítve ezzel a 

szerzetesi fenntartókat és intézményeiket egyaránt. Emellett felismertük azt is, hogy sok, hivatását beteljesíteni 

készülő rend számára nagy kérdőjeleket vet fel saját fenntartói státuszuk jövőbeli sorsa, különösen ha szerzetesi 

karizmájukat intézményeiken keresztül szeretnék továbbadni. 

 

A mobilitás egyre inkább lecsúszást, és nem felemelkedést jelent 
Kálmán Attila. 24.hu. 2021.03.11. 

https://24.hu/belfold/2021/03/11/szocialis-ellatas-oltas-koronavirus 

 

Kihagyták az oltási sorrendből a szociális alapellátásban dolgozókat. A kormány csak a bentlakásos 

intézményekben dolgozókra gondolt, így a sokszor beteg és idős emberekkel foglalkozók várhatnak a sorukra. 

 

A mobilitás egyre inkább lecsúszást, és nem felemelkedést jelent 
Horváth Bence. 444. 2021.03.10. 

https://444.hu/2021/03/10/a-mobilitas-egyre-inkabb-lecsuszast-es-nem-felemelkedest-jelent  

 

Évtizedek óta záródik be a magyar társadalom, egyre csökken azoknak az aránya, akik születési helyzetükhöz 

képest előrébb tudnak jutni, és ez a folyamat 2010 után egy újabb lendületet kapott. Ez derül ki a társadalmi 

mobilitás újabb magyarországi vizsgálataiból. 

 

Alulfizetett, túlterhelt, középkorú nőkre hárul a leginkább rászorulók ellátása 
Mizsur András. Telex. 2021.03.10. 

https://telex.hu/belfold/2021/03/10/szocialis-agazat-munkaerohiany-gyarmati-andrea-idosellatas-ksh 

 

Reprezentatív felmérés készült a szociális ágazatban dolgozók anyagi helyzetéről és munkakörülményeiről. A 

kérdőívet 1300, idősekkel, gyerekekkel, pszichiátriai betegekkel, hajléktalanokkal és fogyatékos személyekkel 

foglalkozó dolgozó töltötte ki, ami Gyarmati Andrea szociológus, a felmérés készítője szerint kifejezetten magas 

számnak mondható. Főleg annak tekintetében, hogy a Központi Statisztikai Hivatal évek óta nem közöl adatokat 

a dolgozói létszámról (legutóbbi, 2013-as statisztika szerint 70-80 ezren dolgoztak az ágazatban), másrészt 

helyzetükről sincsenek naprakész információk. 
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https://telex.hu/belfold/2021/03/10/szocialis-agazat-munkaerohiany-gyarmati-andrea-idosellatas-ksh
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A családtagot gondozók fizikailag, mentálisan és anyagilag is tönkremennek 
Gulyás Erika. Népszava. 2021.03.09. 

https://nepszava.hu/3112362_a-csaladtagot-gondozok-fizikailag-mentalisan-es-anyagilag-is-tonkremennek--mondja-interjunkban-

boros-ilona-a-tasz-jogasza  

 

Igen, az állam kivonul, a piaci megoldásokat a legtöbb érintett nem tudja megfizetni, így a családtagokra marad 

a gondozó munka. Azért indítottuk tavaly az említett kampányunkat, mert a fogyatékos vagy idős családtagot 

gondozók fizikailag, mentálisan és anyagilag is tönkremennek a 24 órás szolgálatban. Meg kellene oldani, hogy 

legyenek elérhetőek a támogató szolgálatok, a házi segítségnyújtás mindenkinek, aki erre szorul. Ezek a 

szolgáltatások ma az érintettek töredékéhez jutnak csak el, például házi segítségnyújtást csak alig százezer fő 

kap, vagyis majdnem félmillió önellátásában akadályozott ember nem kap megfelelő segítséget.  

 

Kisboltok 
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.03.07. 

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/03/07/775-a-kisboltok/ 

 

Akinek lehetősége van, bevásárlásra a nagyobb települések nagy üzleteit használja, mindenhol ott a Tesco, 

Penny, Lidl, Aldi, szórólapjaik az akciós termékek listájával hetente eljutnak mindenhová. Az akciós termék 

pedig fontossá válik ott, ahol minden fillért meg kell fogni. Azok a reklámok, hogy “vásárolj hazait” nem nekik 

szólnak. Ha egymás mellett van két azonos termék, egy külföldi, és egy hazai, annak az árát nézik. Az pedig 

ezekben az üzletekben többnyire nem a hazai felé billen. És nem billen a kisbolt felé sem, mert képtelenség 

felvenni a versenyt a multikkal. Egyszerűen méretében nem összevethető a kettő. 

 

A rég halott iWiW kincset érő adatain mutatták ki, hol nőhet az egyenlőtlenség 

Magyarországon 
Rácz Johanna. Quibit. 2021.03.08. 

https://qubit.hu/2021/03/08/a-reg-halott-iwiw-kincset-ero-adatain-mutattak-ki-hol-nohet-az-egyenlotlenseg-magyarorszagon  

 

A jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése a társas kapcsolatokban kódolt: ahol a kapcsolatok töredezettek, ott 

nagyobb az egyenlőtlenség, és nagyobb eséllyel nő tovább. A magyar városok közül is azokban fokozódott az 

egyenlőtlenség 2011 és 2016 között, ahol a kapcsolathálózat szegregált, és a jövedelmi különbségek már 2011-

ben is jelentősek voltak. Az egyes települések tagoltsága, az épített és természetes földrajzi akadályok pedig – a 

vasúti töltéstől a folyóig – növelik a kapcsolatok töredezettségét, ezáltal az egyenlőtlenséget. 

 

 

https://nepszava.hu/3112362_a-csaladtagot-gondozok-fizikailag-mentalisan-es-anyagilag-is-tonkremennek--mondja-interjunkban-boros-ilona-a-tasz-jogasza
https://nepszava.hu/3112362_a-csaladtagot-gondozok-fizikailag-mentalisan-es-anyagilag-is-tonkremennek--mondja-interjunkban-boros-ilona-a-tasz-jogasza
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/03/07/775-a-kisboltok/
https://qubit.hu/2021/03/08/a-reg-halott-iwiw-kincset-ero-adatain-mutattak-ki-hol-nohet-az-egyenlotlenseg-magyarorszagon
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Megélhetési gondok közé vannak kényszerítve a szociális területen dolgozók 
Gulyás Erika. Népszava. 2021.03.03. 

https://nepszava.hu/3111601_megelhetesi-gondok-koze-vannak-kenyszeritve-a-szocialis-teruleten-dolgozok 

 

Az 1300 fő megkérdezésével készült felmérés szerint az elégtelen anyagi megbecsülés vezet oda, hogy legalább 

tíz százaléknyi munkaerő folyamatosan hiányzik a feladatok elvégzéséhez szükséges létszámból és hiába van egy 

stabil kör, amelyik nem mozdul, a dolgozók negyede egy éven belül otthagyja a szakmát. 

 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét elősegítő stratégiát fogadott el az EU 
MTI/Rehabportál. 2021.03.03. 

https://rehabportal.hu/aktualis/fogyatekossaggal-elok-eselyegyenloseget-elosegito-strategiat-fogadott-el-az-eu/ 

 

A tízéves időtartamú terv keretében a brüsszeli testület 2023 végéig egy EU-szerte érvényes fogyatékossági 

kártyát kíván bevezettetni, amely megkönnyítené a fogyatékossági státusz uniós tagállamok közötti kölcsönös 

elismerését, ezáltal is segítve az érintettek mozgáshoz való jogának gyakorlását. 

A bizottság iránymutatást dolgoz ki továbbá, a fogyatékossággal élők önálló életvitelének elősegítésre, valamint 

az őket megillető szociális támogatások javítását célzó kezdeményezést indít. 

 

A romák egyenlőségéről, társadalmi befogadásáról és részvételéről 
Az Európai Unió Tanácsa. 2021.03.02. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2021-INIT/hu/ 
 

A tagállamok tegyenek fokozott erőfeszítéseket olyan intézkedések elfogadására és végrehajtására, amelyek az 

egyenlőség előmozdítására, a megkülönböztetés és a cigányellenesség, továbbá a társadalmi-gazdasági 

kirekesztés, illetve ezek kiváltó okainak hatékony megelőzésére és leküzdésére irányulnak. 

 

Háló vagy hal – a helyes gondoskodásról 
Fülöp Attila. Magyar Nemzet. 2021.03.02. 

https://magyarnemzet.hu/velemeny/halo-vagy-hal-a-helyes-gondoskodasrol-2-9450233/ 

 

Ezért egy polgári kormányzat közpolitikájának a fentiekre építve mindig is egy feladata van: az egyének, a 

polgárok részére azt a lehetőséget megadni, amiben ő maga tud magáról gondoskodni, ő maga tud saját 

erejéből talpra állni. Mert a szociális biztonság ott kezdődik, ahol a saját munka biztosítja a jó(l)létet, ahol a 

gyermekvállalás nem lesz szegénységi kockázat. Ha a szociális biztonságot nem erősítjük meg a 

munkahelyteremtéssel, a családok támogatásával, akkor nem marad más, csak a segély. A felelős 

gondoskodáspolitika ott kezdődik, hogy nem a szociális rászorultsági hálót toldozzuk-foldozzuk fő célkitűzésként, 

hanem az oda vezető utat szüntetjük meg. 

 

 

 

https://nepszava.hu/3111601_megelhetesi-gondok-koze-vannak-kenyszeritve-a-szocialis-teruleten-dolgozok
https://rehabportal.hu/aktualis/fogyatekossaggal-elok-eselyegyenloseget-elosegito-strategiat-fogadott-el-az-eu/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2021-INIT/hu/
https://magyarnemzet.hu/velemeny/halo-vagy-hal-a-helyes-gondoskodasrol-2-9450233/

