2021. Április
„Mindent áthat a fehér felsőbbrendűség” – Kende Ágnes szociológus a roma
gyerekek iskolai sikerességéről
Kerényi György. SzabadEurópa. 2021.04.29.
https://www.szabadeuropa.hu/a/mindent-athat-a-feher-felsobbrenduseg-kende-agnes-szociologus-a-roma-gyerekek-iskolaisikeressegerol/31224629.html

„Az intézményi rasszizmusnak pont az a lényege, hogy egy csomó öntudatlan dolog történik. Amikor intézményi
szinten kialakul a szabad iskolaválasztás, a szülő nem feltétlenül azért dönt úgy, hogy elviszi a gyerekét egy másik
iskolába, mert rasszista, hanem mert ott sokkal jobb a tanító néni. De mi, akik vizsgáljuk ezeket, már tudjuk,
hogy nem véletlenül jobb ott a tanító néni, ugyanis a szabad iskolaválasztás egy kvázi piaci rendszert alakít ki,
ahol a jobb iskola jobb környéke fel tudja venni a jobb tanárt, mert az szívesebben jelentkezik oda. És előbbutóbb ott marad a rosszabb tanárral bíró lepukkant iskola”.

Az alapvető jogok biztosa a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását kéri a
járványhelyzet időszakára
AJBH. 2021.04.29.
https://www.ajbh.hu/en/kozlemenyek/-/content/qzyKPkTyQAvM/

Pandémiás helyzetben számos magánszemély és család fokozottan nehéz helyzetbe kerül, amely munkájukat,
megélhetésüket, így lakhatásuk biztonságát is veszélyeztetheti. A járványhelyzet káros gazdasági hatásainak
mérséklése a társadalom széles rétegeit érintő gyors és határozott szociális intézkedéseket igényel. E körben
kiemelt figyelmet szükséges fordítani azoknak – köztük gyermekes családoknak – a helyzetére, akik – jogalkotói
intézkedés hiányában – az elkövetkező hetekben a folyamatban lévő végrehajtás miatt elveszítenék a
lakhatásukat.

Visszavonta az SZGYF a megbízhatósági nyilatkozattételt
Vas András, Batka Zoltán. Népszava. 2021.04.29.
https://nepszava.hu/3118077_visszavonta-az-szgyf-a-megbizhatosagi-nyilatkozattetelt

Mivel a szociális területre nem vonatkozik a felmondási tilalom, ha érvényben maradt volna az SZGYF-ukáz,
komoly elvándorlás indulhatott volna meg. Sokan kijelentették, ideiglenesen aláírják ugyan a nyilatkozatot, de
csak addig, míg nem találnak másutt állást. Az amúgy is komoly szakemberhiánnyal küszködő szociális szférában
ez beláthatatlan következményekkel járna.
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A szociális szektor helyzete - online konferencia
Ökopolisz Alapítvány. 2021.04.28.
https://www.facebook.com/244669668913278/videos/2949072368749296
A szociális ágazat mostoha körülményei, a gondoskodási válság kialakulása hívta fel a figyelmet az Ökopolisz Alapítvány
számára, hogy a témában hiánypótló kutatást végezzen, mely által egyértelmű adatokkal lehet a kormányzat és a
társadalom számára is alátámasztani, hogy a szociális szféra hiányosságai, nehézségei jelzésértékűek, rendszerszintű
változásnak kell elindulnia.
Az eredményekre, a kapott adatokra alapozva szervezzük meg konferenciánkat, a következtetéseket gondolatébresztőnek
szánjuk, hogy milyen irányú közös munka, erőfeszítés tudja elindítani végre a szociális szektor valódi változásait.

Az ombudsman szerint teljesen rendben van a kulturális dolgozók közalkalmazotti
státuszának elvétele
Kis Soma Ábrahám. Mérce. 2021.04.28.
https://merce.hu/2021/04/28/az-ombudsman-szerint-teljesen-rendben-van-a-kulturalis-dolgozok-kozalkalmazotti-statuszanakelvetele/

„A törvényhozó hatalomnak lehetősége van az egyes jogállási törvény átfogó felülvizsgálatára és újra
szabályozására. Ennek keretében pedig a munkaidő, pihenőidő, szabadságok mértékét, kiadásának rendjét és
az ezekkel összefüggő valamennyi egyéb szabály megváltoztatásához is joga van. Az újonnan kialakított szabály
alkotmányosságának megítélése során azonban soha nem annak lesz döntő jelentősége, hogy a korábbi
vonatkozó szabályozáshoz képest az új törvényi rendelkezések milyen irányú változást eredményeztek. Nem lesz
eleve alkotmányos ugyanis egy a munkavállalóra nézve pozitív irányú változás, és nem lesz feltétlenül
alaptörvény–ellenes egy a munkavállaló jogaira nézve szűkítő jellegű módosítás sem. Az új szabályozást mindig
a maga egészében, és önállóságában kell vizsgálni, és ez alapján dönteni annak alkotmányosságáról.”

A gyermekvédelmi dolgozókkal szemben is folytatható megbízhatósági vizsgálat
Pál Tamás. Telex. 2021.04.27.
https://telex.hu/belfold/2021/04/27/megbizhatosagi-vizsgalat-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag-szgyf-intezmenyekdolgozoi

Az év eleji hatállyal módosított rendőrségi törvény alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)
által fenntartott szociális és gyermekvédelmi intézmények dolgozóival szemben is lefolytatható az úgynevezett
megbízhatósági vizsgálat
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A befagyasztott nyugdíjminimum | Hogyan mélyíti a társadalmi
egyenlőtlenségeket a NER?
Partizán. 2021.04.27.
https://youtu.be/mJs3GedXIOA

A rendszerváltás óta a magyarországi szociális védőháló egyik központi eleme a nyugdíjminimum, ami jóval
meghatározóbb funkciót tölt be, mint amit a neve sejtet. A nyugdíjasokon felül, több százezer, nem ritkán extrém
módon kiszolgáltatott ember alapvető szükségleteinek kielégítését határozza meg. Ennek ellenére az Orbán
kormány ugyanazon a szinten tartja, ahol még az MSZP hagyta.
A mai műsorban a nyugdíjminimum tényleges szerepének feltérképezésén túl megpróbálunk magyarázatot adni
arra a kérdésre, hogy miért nem változott az összege több mint egy évtizede.

Szokott-e ön szegregálni?
Mérce. 2021.04.27.
https://merce.hu/2021/04/27/szokott-e-on-szegregalni/

Az oktatás lehetséges társadalmi funkciói közül Magyarországon a társadalmi integrációt, vagy inkább a
társadalmi kohéziót néhány társadalomkutatón, civil szervezen, és néhány elkötelezett pedagóguson kívül senki
sem tartja elsődleges fontosságúnak. Sőt, egyértelműen alárendelt szerepet játszik más, kevésbé kollektív jellegű
célokhoz képest, amilyen például az egyéni előrejutás, az egyéni teljesítmény.

Hol a gyerek akarata a gyermekvédelemben?
Kerényi György. SzabadEurópa. 2021.04.26.
https://www.szabadeuropa.hu/a/hol-a-gyerek-akarata-a-gyermekvedelemben/

Érzékeny, egymást kiegyensúlyozó sok szereplővel a gyerek érdekeit biztosító rendszer a gyermekvédelem. Néha
mégsem világos, hogy valóban a gyerek érdekei érvényesülnek-e, még ha akár jogszerűen jártak is el a
hatóságok.
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Keresztyén drogambulanciát fúrna meg a Fidesz
Sárosi Péter. 444. 2021.04.26.
https://drogriporter.444.hu/2021/04/26/keresztyen-drogambulanciat-furna-meg-a-fidesz

Aki azt hitte, a józanságot promótáló keresztyén kávézót a Fidesz majd nem próbálja meg éppen úgy elüldözni a
Józsefvárosból, mint annak idején a tűcserét, tévedett. A Fidesz egy Facebook posztban tiltakozott az ellen, hogy
az ellenzéki vezetésű józsefvárosi önkormányzat támogatja a Teleki téren "drogrehabilitációs intézet"
megnyitását. Szerintük a helyiek nem tudnak "egy újabb ellátóval járó terheléssel" együtt élni.

FERGEZSUZSA90
Mérce. 2021.04.25.
https://merce.hu/2021/04/25/ferge-zsuzsa-90/

Ferge Zsuzsa kilencvenedik születésnapja alkalmából a Mérce szerkesztősége arra kérte volt kollégáit és
tanítványait, hogy segítsenek összegyűjteni néhány olyan rövid részletet írásaiból, amelyek felvillantják
életművének legfontosabb témáit, gondolatait.

„Ez már legyen a ti dolgotok!” | Életútinterjú a 90 éves Ferge Zsuzsával
Partizán. 2021.04.24.

https://youtu.be/-NIs7Uopunc
https://open.spotify.com/episode/5UrOsms9mJIF6mYgx0qyMy
Ma már ő a magyar szociológia egyik legismertebb alakja, de ez a karrier sem indult könnyedén. Első munkahelye
a KSH volt, ahol először a társadalmi rétegződés, aztán a hazai szegénység kutatásába kezdett, és emiatt
kirúgták. Akkoriban ezek a jelenségek, ebben a megfogalmazásban nem léteztek hivatalosan, és nem is akarták,
hogy ez megváltozzon.
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12 családot tervez kiköltöztetni a fideszes polgármester
Partizán. 2021.04.24.
https://youtu.be/Fr-TJCzhBSk
Hajdúhadházán egy EU-s házfelújítási program keretében önkormányzati bérlakásokat terveznek felújítani - csak ehhez
előbb a mostani bérlőket hajléktalanná teszik. 12 család, több mint 80 ember, kisgyerekek és fiatalkorúak kerülhetnek
utcára a kilakoltatási moratórium lejártával. Az ügyük általános problémát jelez: tömeges kilakoltatások várhatóak a
moratórium lejártával az ország minden részén.

Felár az úr – Gyorskölcsön, lassú kilábalás: hitelbe éli a holnapot sok-sok család
Balassa Tamás. Népszava. 2021.04.24.
https://nepszava.hu/3117413_felar-az-ur--gyorskolcson-lassu-kilabalas-hitelbe-eli-a-holnapot-sok-sok-csalad

„A hitelmoratóriumnak – lép ki P. az adós szerepéből – kétségkívül van egy hálás következménye, levegővételhez
jut a munkáját veszített ember, vagy akinek csökkent a fizetése. De ha jobban belegondolunk, ez nem szól másról,
mint hogy a kormány igen dörzsölt módon függőségben tartja az embereket. Azt kommunikálja, hogy
kétezermilliárd forint értékben segített, de a családok nagy részének egy kanyi vasat nem adott. Légy
hitelcsapdában, és nem ugrálsz, nem lájkolod az ellenzéket, hanem megbecsülöd a munkahelyedet és az
úgynevezett két számjegyű reálbér-növekedést. Mihez képest…”

Uniós százmilliárdokkal vágnának bele a szegénységcsökkentésbe
Szurovecz Illés. 444. 2021.04.22.
https://444.hu/2021/04/22/unios-szazmilliardokkal-vagnanak-bele-a-szegenysegcsokkentesbe

220 milliárd forintot költene a kormány a 300 leghátrányosabb helyzetű falu megsegítésére az uniós
helyreállítási alapból. Ez úgy is óriási összeg, hogy alig 4 százalékát teszi ki az 5800 milliárdos csomagnak, ami a
járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására érkezik Brüsszelből. A sosem látott pénzeső közösen felvett, uniós
hitelből és vissza nem térítendő támogatás formájában hull Magyarországra, ebből finanszíroznák az orvosok
béremelését is, de a részletekről április 30-ig még vitatkoznak.

„Akik lentre születtek, azokat ott tartják, hibernálják”: Kovách Imre szociológus a
NER társadalmáról - Élet a NER-ben 1. rész
SzabadEurópa. 2021.04.16.
https://www.szabadeuropa.hu/a/akik-lentre-sz%C3%BClettek-azokat-ott-tartj%C3%A1k-hibern%C3%A1lj%C3%A1kkov%C3%A1ch-imre-szociol%C3%B3gus-a-ner-t%C3%A1rsadalm%C3%A1r%C3%B3l---%C3%A9let-a-ner-ben-1r%C3%A9sz/31199752.html

Hogyan teremt a Nemzeti Együttműködés Rendszere társadalmi stabilitást? Hogyan némítja el a társadalom
alsó egyharmadát, akiktől jelentős forrásokat von el? Kerényi György NER-ről szóló sorozatának első vendége
Kovách Imre szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora.
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Az idősödés sokaknak nem lesz sikertörténet
Unyatyinszki György. Népszava. 2021.04.15.
https://nepszava.hu/3116438_az-idosodes-sokaknak-nem-lesz-sikertortenet

Az idősödő társadalom problémáinak enyhítésére, például a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára válaszul a
magyar kormány a születendő gyermekek számának növelésére fordítja energiáit, ám ennél sokkal hatékonyabb
eszközei is lennének. A magyar társadalom öregedése miatt várhatóan jelentősen nőni fognak az állam
egészségügyi és gondozási kiadásai, de szerintük ezekre a kihívásokra nem rövidtávú politikai érdekek szerint kell
felkészülni. A sikeres felkészülés nem csak az idősgondozási, egészségügyi és nyugdíjrendszer működésének
anyagi fenntarthatóságát jelenti, hanem egyúttal elérhetőbb a hosszabb, egyben egészségesebb időskor is.

Civilek: A kormány romastratégiája csak alibi az uniós pénzcsapokhoz
Báthory Róbert. SzabadEurópa. 2021.04.14.
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-valodi-civilek-szerint-csak-alibi-a-kormany-romastrategiaja-az-uniospenzcsapokhoz/31198837.html

Készül a kormány új romastratégiája. Tucatnyi roma és nem roma civil szervezet szerint azonban szakmailag egy
fillért sem ér az eddigi tervezet, amiből teljesen kihagyták őket, bár az uniós előírás kimondja: társadalmi vitára
kell bocsátani a stratégiát, és elvileg hét problémás területtel kellene foglalkoznia a romák kapcsán, de a magyar
tervezet ebből négyet figyelembe sem vesz. Nincs javaslata a lakhatással, az egészségüggyel vagy éppen a
diszkriminációval kapcsolatos problémákra. Setét Jenő, roma polgárjogi aktivista szerint a kormánynak csak arra
kellenek a cigányok, hogy uniós milliárdokat hívhassanak le, majd azt elkölthessék másra.

„Az első hullámot még kinevettük, most napról napra jönnek a megdöbbentő
halálesetek”
Ballai Vince. HVG. 2021.04.13.

https://hvg.hu/itthon/20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet
Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben
koronavírus miatt elhunytak közül. A vírus nem válogat, egy helyi háziorvos szerint többségi és a kisebbségi
közösségekben egyformán tombol a járvány. A romák körében mégis nagyobb a kockázat, de nem csak az
általánosan rosszabb egészségi állapotuk miatt.

Kampány indul a roma állampolgárok oltásáért
Cseke Balázs, Mizsur András. Telex. 2021.04.13.
https://telex.hu/belfold/2021/04/13/romak-szegregatum-jarvany-oltas-bagazs-duranda-tiszabo

A járványügyi statisztikák, az oltásokról és a korlátozások enyhítéséről szóló hírek mellett általában kevesebb szó
esik arról, hogy milyen módon érinti a marginalizált, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat a koronavírusjárvány. Pedig a mélyszegénységben, szegregáltan élő romák több szempontból is kiszolgáltatott csoportnak
számítanak.
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A hajléktalanoknak kevésbé egészségügyi, sokkal inkább egzisztenciális katasztrófát
hozott a járvány
Kiss Imola. 444. 2021.04.12.
https://444.hu/2021/04/12/a-hajlektalanoknak-kevesbe-egeszsegugyi-sokkal-inkabb-egzisztencialis-katasztrofat-hozott-a-jarvany

A koronavírus-járvány és a járványügyi intézkedések a hajléktalanok életét és ezzel együtt a lakásban nem élő
emberek ellátását is alaposan felbolygatták. A tapasztalatokat most annak a felmérésnek az eredményei is
alátámasztják, melyet a Menhely Alapítvány Február Harmadika Munkacsoportja végzett. A kérdőívezést 23 éve
minden februárban végigcsinálják, az idei azért volt különleges, mert szinte minden kérdés fókuszában a
koronavírus-járvány és annak hatásai álltak.

Kampány indul a roma állampolgárok oltásáért
Lehoczki Noémi. Mérce. 2021.04.10.
https://merce.hu/2021/04/10/kampany-indul-a-roma-allampolgarok-oltasaert/

Az „Oltass, hogy élhess!” kampány során önkéntesek internettel ellátott tabletekkel járják majd a települések
utcáit, hogy segítsék az állampolgárokat a regisztrációban, akiket a későbbiekben értesítenek oltásuk várható
időpontjáról. Az önkéntesek házról-házra, illetve a települések központjában kihelyezett pultoknál is segítséget
adnak a védőoltás regisztrációjához. Egészségügyi szakemberek arra is felkészítették az önkénteseket, hogy
megfelelő tájékoztatást tudjanak adni azoknak, akik félnek az oltás esetleges mellékhatásaitól.

Leépülő sulikultúra: tömegek esnek ki emiatt a közoktatásból
Hajdu László. Pénzcentrum. 2021.04.06.
https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20210406/leepulo-sulikultura-tomegek-esnek-ki-emiatt-a-kozoktatasbol-1113518

A digitális oktatás bevezetése a koronavírusjárvány miatt kétoldalasra sikerült: a középiskolák, gimnáziumok
nagy részében jelentős modernizációs löketet jelent. Azok számára, ahol volt ennek kultúrája, ahol ez a gyakorlat
eddig is a mindennapok része volt, felszabadulást jelentett a tantermi kötöttségek alól, mind a diákok, mind a
tanárok számára. Viszont rengeteg általános iskolában és a szakképzésben - vagyis a nagy többségben - a "teljes
elsötétítést" jelenti, még ha ez túl drasztikus véleménynek is tűnik.

Megfáradt covidnemzedék – mérlegen a digitális oktatás egy éve
Mandiner 2021.04.08.
https://mandiner.hu/cikk/20210407_megfaradt_covidnemzedek_merlegen_a_digitalis_oktatas_egy_eve

Nehéz megállapítani, mit jelent egyáltalán az, hogy digitális oktatás. A hagyományos oktatás alapja a Nemzeti
alaptanterv. A digitális tanítás során két dolgot lehet tenni: a jelenléti oktatást egy az egyben áthelyezni az
online térbe, vagy átszervezni az egész tananyagot, és a hasznos készségfejlesztésre fókuszálni. Az előbbi nem
túl hatékony, hiányoznak a visszajelzések, hiszen a virtuális térben csupán húsz-harminc sötét négyzettel
szembesülünk. A második lehetőség viszont nem felel meg az előírtaknak, ráadásul érettségi előtt már nem is
kivitelezhető.
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Beer Miklós: Kétségeim vannak a járvány tanulságait illetően
MarieClaire 2021.04.09.
https://szemlelek.net/beer-miklos-husvet/

Sokáig reménykedtem, még a járvány első időszakában, hogy tanulunk ebből, és nem ott akarjuk folytatni az
életvitelünket, ahol abbahagytuk a járvány előtt. Reménykedtem, hogy szerényebb igényeink lesznek. Nagyobb
lesz a szolidaritás a szegényebb embertársainkkal. Sajnos, most már nem vagyok ilyen optimista. Furcsa
ellentmondást látok például abban, hogy panaszkodunk a turizmus, a vendéglátás visszaesése miatt, hogy
mennyi jövedelem-kiesést okozott, hogy akik ebből éltek, mekkora anyagi veszteséget szenvedtek, miközben a
„szerényebb életvitel” éppen azt jelentené, hogy nem akarunk drága külföldi nyaralásokat tervezni, hiszen éppen
ez a nagy utazgatás volt a járvány elterjedésének egyik oka.

Nemnövekedés: A gazdaság új gyökerei
Degrowth.info
https://www.degrowth.info/en/nyilt-level/

A koronavírus által előidézett krízishelyzet rámutatott a növekedésmániás kapitalista gazdasági berendezkedés
gyenge pontjaira. Itt beszélhetünk többek között a társadalmi bizonytalanságokról, a hosszú évek megszorításai
miatt meggyengült egészségügyi rendszer állapotáról, valamint néhány alapvető foglalkozás lebecsüléséről. Az
uralkodó rendszer az emberek és a természet kizsákmányolásán alapszik, válságoknak kitett, mégis
megkérdőjelezhetetlen és normálisnak tekintjük. Ugyan a világgazdaság többet termel, mint korábban bármikor,
mégis kudarcot vall az emberekről és a Földről való gondoskodásban, ehelyett a vagyont felhalmozza és kifosztja
bolygónkat.

A frontvonalban dolgoznak, mégis elfeledkeztek róluk – Ki oltja be a szociális
munkásokat?
MarieClaire 2021.04.09.
https://marieclaire.hu/riporter/2021/04/09/szocialis-dolgozok-covid-oltas/

A helyzetük és a megbecsülésük az elmúlt hónapokban sem sokat változott, ám a legnagyobb megdöbbenést a
szektor dolgozói számára kétség kívül mégis az okozta, amikor néhány héttel ezelőtt kiderült, hogy gyakorlatilag
az oltási sorrendből is kihagyták őket. „A kormányzati tervben az szerepelt, hogy a szociális ágazatot második
lépcsőben be kell oltani. Igen ám, csak közben kiderült, hogy a szociális ágazatot az állam az intézményi
idősellátással, tehát a bentlakásos idősotthonok tevékenységével azonosította. És bár – hazai és nemzetközi
adatokkal igazolhatóan – valóban ők a legveszélyeztetettebbek, a kormányzat még erről a tényről sem akart
tudomást venni egy jó fél évig. Most meg arról nem, hogy az ágazat másik fele létezik, dolgozik, fertőződik és
tovább fertőz.”
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Tíz térképen, mennyire kettészakadt az ország gazdasága
Novekedes.hu 2021.04.07.
https://novekedes.hu/elemzesek/tiz-terkepen-mennyire-ketteszakadt-az-orszag-gazdasaga

A különböző gazdasági mutatókat vizsgálva még mindig óriási a különbség az ország két fele között. Az egy főre
eső GDP-nél háromszoros a különbség a főváros és a szegényebb megyék között, a munkanélküliségben pedig
nyolcszoros. A szabad vállalkozási zónák és a kedvezményezett járások kiválasztása is mutatja, hol kell leginkább
csökkenteni a különbségeket.

Leszámolás egy illúzióval - Interjú Szalai Júlia szociológussal
Gulyás Erika. Népszava. 2021.04.06.
https://nepszava.hu/3115323_leszamolas-egy-illuzioval-interju-szalai-julia-szociologussal

A polgárságot az különbözteti meg, hogy ebben a körben van egyfajta felelősség a közügyek iránt, akkor is, ha
ez csak a választásokon való részvételben nyilvánul meg. A polgár mindenképpen független az államtól, és ha
ezt nézzük, kiderül, mennyire szűk Magyarországon a polgári réteg, még akkor is, ha hozzávesszük azokat is,
akikben az igény megvan az önállóságra, de a megvalósítás bizonyos feltételei hiányoznak.

Hogyan szakad két részre az ország? - beszélgetés dr. Vasárus Gáborral
EgyetemTV. 2021.04.05.
https://youtu.be/coB37qwHj54

Magyarországon az 1989-es rendszerváltást követően egyre inkább ismert jelenséggé vált a lemaradozó és
leszakadó vagy depressziós térségek fogalma. Ezen jelenség nemhogy csillapodni látszik az utóbbi években,
hanem egyre inkább fokozódik.
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Ha betöltötte a tizennyolcat, akkor már nem fogyatékos többé
Fődi Kitti. 444. 2021.04.05.
https://444.hu/2021/04/05/ha-betoltotte-a-tizennyolcat-akkor-mar-nem-fogyatekos-tobbe

A legtöbb családban általában örömteli esemény, ha a gyerek betölti a 18-at és rendelkezhet saját élete felett,
de a súlyosan fogyatékos gyerekeket nevelő családokban a 18. életév betöltése egy rémálomba illő ügyintézést
jelent értetlenkedő ügyintézőkkel, temérdek papírmunkával és megalázó helyzetekkel.

Külső-belső motivációk
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.04.04.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/04/04/779-kulso-belso-motivaciok/

Amikor elkezdtem ezt a munkát, és lépésről lépésre találkoztam a probléma különféle szegmenseivel, a
motivációk teljes diszharmóniájával szembesültem. A belső motivációk a generációs szegénységben a túlélési
stratégiák mentén rendeződnek, no meg a fogyasztói világnak való megfelelés adta hierarchia szerint. Azt
érzékeltem, hogy ezek is sokfélék, de az biztos, hogy köszönőviszonyban sincsenek a külső motivációs rendszer
elvárásaival. Most viszont azt érzem, hogy a külső motivációs rendszer is legalább olyan ellentmondásokkal teli,
mint a belső.

Megismerheti-e a munkáltató a munkavállaló koronavírus elleni védettségének
tényét?
GDPR.blog.hu. 2021.04.02.
https://gdpr.blog.hu/2021/04/02/megismerheti-e_a_munkaltato_a_munkavallalo_koronavirus_elleni_vedettsegenek_tenyet

A NAIH frissen közzétett tájékoztatója egy széles kör számára fontos kérdéssel foglalkozik: megismerheti-e a
munkáltató a munkavállalói vonatkozásában azt az információt, hogy a munkavállaló védettnek tekinthető-e a
koronavírussal szemben (azaz felépült a betegségből vagy megkapta az oltást).

„Lemondtak a gettók népéről, a legszegényebbekről” – pusztít a járvány a roma
közösségekben
Béres Máté-Szlavkovits Rita. Magyar Narancs. 2021.04.02.
https://magyarnarancs.hu/belpol/lemondtak-a-gettok-neperol-a-legszegenyebbekrol-pusztit-a-jarvany-a-roma-kozossegekben237282

A „szegénygettókban” nincs pénz, jövedelem arra, hogy gyógyszereket, vitaminokat vásároljanak, de még
tisztálkodási lehetőségeik sincsenek. „Van, ahol 200 méterről hozzák a vizet, többen egy csuporból isznak. Így
pillanatok alatt elkapja mindenki” – mondja. A maszk és a kézfertőtlenítő is korlátozottan elérhető, ahogy
számítógép sem áll rendelkezésre, így sokan regisztrálni sem tudnak az oltásra
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Dehumanizálás helyett humánus drogpolitikát
Drogriporter. 2021.04.01.
https://drogriporter.hu/valasz-a-mi-hazank-vadjaira/

Az biztos, hogy a drogfogyasztókat megbélyegző demagógia sajnos termékeny talajra hullik a magyar
társadalomban. Ahogy Levendel László, a hazai addiktológia egyik atyja mondta, a gyűlölködés éppen annyira
népbetegség, mint az alkoholizmus, és ugyanabban az eltemetett fájdalomban gyökerezik. És pont ezért van
szükség olyan civil szervezetekre, amelyek a társadalom lelkiismeretét és jobb meggyőződését képviselik a rossz
beidegződésekkel és zsigeri indulatokkal szemben.
A politikusoknak pedig a drogfogyasztók dehumanizálása helyett inkább azzal kellene foglalkozniuk, hogy miért
nincsen az országnak még mindig új nemzeti drogstratégiája.
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