2021. Május
Szocializációs minták
L. Ritók Nóra. Nyomor széle.blog. 2021.05.30.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/05/30/787-szocializacios-mintak/

Talán most, a pandémia kapcsán azért mindenki számára érzékelhető volt, hogy a család mellett mennyire
fontos, gyerekekre ható tényező az iskola, a kortárs közösség is. E mellett hat még más is, azok az üzenetek,
amelyek a szűkebb és tágabb közösségből, vagy akár a média közvetítésével a társadalomból eljutnak a
gyerekekhez. Mindezek hatnak rájuk, formálják őket azzá, amivé aztán lesznek. Azzá a felnőtté, aki a saját
mintáját nyújtja majd a gyerekeinek, szülőként.Ezeket a hatásokat kellene valahogy abba az irányba terelni,
amiben megtörhető a generációs szegénység. Amiből léphetnénk végre az integráció, az inklúzió irányába is. De
úgy tűnik, ma a hatások nem ezt erősítik.

Állásfoglalás az EU Gyermekjogi Stratégiájáról
Gyermekjogi Civil Koalíció
https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/allasfoglalas-az-eu-gyermekjogi-strategiaja-kapcsan/

A világ szinte valamennyi állama által ratifikált, elfogadott ENSZ Gyermekjogi egyezménye elismeri, hogy minden
gyermeknek joga van a lehető legjobb életkezdéshez, a boldogságban és egészségben való felnövekedéshez,
valamint ahhoz, hogy teljes mértékben kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket. Ez magában foglalja a
tiszta és egészséges bolygón való élethez, a védelmező és gondoskodó környezethez, a pihenéshez, a játékhoz,
a kulturális és művészeti tevékenységekben való részvételhez, valamint a természeti környezethez és annak
tiszteletben tartásához való jogot. A családok és a közösségek is meg kell, hogy kapják a szükséges támogatást
ahhoz, hogy biztosíthassák a gyermekek jóllétét és fejlődését.

„Megtanulhatnánk, hogyan kell különböző társadalmi rétegekkel bánni”
Gáspár Hédi. Partizán. 2021.05.30.
https://youtu.be/spOr52FefwY

A Partizán gyereknapi adása Gáspár Hédi gimnáziumi riportfilmjének rövidített változata. Az eredeti videó egy
iskolai éves projektmunkának készült. Az 50 perces riportfilmben, kilenc ember tapasztalatain keresztül mutatta
be Hédi, ki hogyan élte meg az utóbbi egy évet, milyen nehézségeik akadtak a vírushelyzetben.
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Embert próbáló kihívások – vak és gyengénlátó társaink a járvány idején
Németh Orsolya. Mérce. 2021.05.29.
https://merce.hu/2021/05/29/embert-probalo-kihivasok-vak-es-gyengenlato-tarsaink-a-jarvany-idejen/

Valószínűleg nincs ember, akinek ne nehezítette volna meg az életét valamilyen módon a több mint egy éve tartó
Covid-19 világjárvány. A mindenki által ismert változásokon felül, mint például a maszkviselés kötelezettsége
vagy a home office és a digitális oktatás, számos további következménye van a járványhelyzetnek, amire a
többség nem is gondol. Az alábbiakból kiderül, mi mindennel szembesültek és milyen segítséget kaptak a
látássérült emberek a járvány alatt.

„Aki szegény, annyit is ér”
Orbán Krisztián. Qubit. 2021.05.29.
https://qubit.hu/2021/05/29/aki-szegeny-annyit-is-er

Mi, magyarok, nehéz helyzetben vagyunk. A társadalmunkban nagyon kevés a szervesen működő közösség, az
államigazgatásunk vészesen félre van kalibrálva, a gazdaságunkban pedig túl kevés az állam megcsapolása
nélkül is működőképes hazai vállalkozás. A magyar elit még gondolkodni képes részének legfontosabb feladata
az lenne, hogy felrajzolja a kiutat ebből a mély szakadékból. Legközelebb erre teszek egy kísérletet.

Állásfoglalás a pedofilellenes törvényjavaslattal kapcsolatban
Hintalovon Alapítvány. 2021.05.28.
https://hintalovon.hu/2021/05/28/hintalovon-gyermekjogi-alapitvany-allasfoglalasa-a-pedofilellenes-torvenyjavaslattalkapcsolatban/

A törvényjavaslat szigora fontos üzenetet hordoz a jogalkotó részéről. Ugyanakkor a szigorú törvények
visszatartó ereje mellett azzal is kell számolni, hogy milyen valószínűséggel fogják ténylegesen felelősségre vonni
az elkövetőt a bűncselekmény elkövetése miatt. A gyerekekkel szemben elkövetett erőszak-bűncselekményeknél
nagyon nagy a látencia, az esetek rejtve maradása.

Kiss-Rigó Lászlóék veszik át a budapesti állami nevelőszülői hálózatot
Szurovecz Illés. 444. 2021.05.28.
https://444.hu/2021/05/28/kiss-rigo-laszloek-veszik-at-a-budapesti-allami-neveloszuloi-halozatot

Május elején értesítették a budapesti TEGYESZ (Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) nevelőszülőit, hogy
júliustól nem az állam, hanem a katolikus egyház kötelékébe fognak tartozni. Ennek oka, hogy a minisztérium
úgy döntött, átadja fővárosi nevelőszülői hálózatát a Szeged-Csanádi Egyházmegyének, illetve a fenntartásában
levő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak.

Családi tűzfészkekből menti az áldozatok életét az állam
Hercsel Adél. Index. 2021.05.26.
https://index.hu/gazdasag/2021/05/26/okit-telefonszam-bantalmazas-csaladon-beluli-eroszak-emberkereskedelem/

Segítség van. Inkább az a tragikus, hogy az áldozatok közül máig sokan nem értesülnek erről, ahogy a
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai sem feltétlenül kapcsolódnak egymáshoz. Holott a rendőr, a bíró, a helyi
családsegítő, a háziorvos és a pedagógus stb. közös munkája nélkül nem lehet felszámolni a családon belüli
erőszakot.
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Kistelepülések a „lejtőn”
Kerekasztal-mp. 2021.05.26.
https://www.kerekasztal-mp.hu/kozelet/mp-kistelepulesek-a-lejton/

Az 1990-es évek elején az önkormányzati törvényben visszaadták a községek igazgatási, jogi és ebből adódóan
döntési önállóságát. Ennek hatására a falvak fejlődése kedvező irányt vett, gyors ütemben indult el a még
hiányos kommunális infrastruktúrák kiépülése, a helyben szükséges intézményhálózat fejlesztése. A töretlen
fejlődés mára azonban nem általános, elsősorban a megyei jogú városok környezetében összpontosul. Azok a
települések, amelyek közlekedési kapcsolata kedvezőtlen, hiányos az infrastruktúrájuk és az
intézményrendszerük, nem tudnak helyben megfelelő megélhetési lehetőséget biztosítani, elöregednek és egyre
nehezebb helyzetbe kerülnek. És ezzel negatív spirálba kerül a településeink egy része, elsősorban a kisfalvak.

„Örülni kell annak is, ha reggel felébred az ember”
Fülöp Zsófia. Magyar Narancs. 2021.05.24.
https://magyarnarancs.hu/belpol/orulni-kell-annak-is-ha-reggel-felebred-az-ember-238660

Az Újpest Kapuja névre hallgató projekt célja, hogy a lakosság életkörülményein javítsanak, és infrastrukturális
beavatkozásokat is végeznek a területen: egy óriási parkot, játszóteret, zöld felületeket alakítanak ki, felépítenek
egy 29 lakásos szociális bérházat, és azokat az önkormányzati lakásokat, amelyeket nem bontanak le, felújítják.
Az itt lakóknak felajánlottak más lakásokat; sokan többet is megnéztek és választhattak, de a körülményeik nem
feltétlenül lesznek jobbak. Többen panaszkodtak, hogy hiába szerettek volna kétszobás lakást a gyerekek miatt,
csak egyszobásakat ajánlottak nekik.

Nem nagyon érdekli az európai kormányokat a romák átoltottsága
Fődi Kitti. 444. 2021.05.24.
https://444.hu/2021/05/24/nem-nagyon-erdekli-az-europai-kormanyokat-a-romak-atoltottsaga

A Pécsi Tudományegyetem januári felmérése szerint a romák mindössze 9 százaléka szeretett volna koronavírus
elleni vakcinát… az emailcímes regisztráció nagyban megnehezíti a romák oltáshoz történő hozzáférést, ezért
sokkal több értelme lenne, ha regisztráció nélkül bárki hozzájuthatna valamelyik vakcinához a háziorvosnál.
Kadét Ernő szerint az oltási igazolványhoz kötött lazítások sem igazán érik el ezt a célcsoportot, mert a
mélyszegénységben élőknek amúgy sem lenne pénze szórakozásra, így ez nem motiválja őket abban, hogy
felvegyék az oltást.

Miért drogozik egy 12 éves? Rehabon lévő gyerekek vallanak
Holló Bettina. Index. 2021.05.24.
https://index.hu/belfold/2021/05/24/drogrehabilitacio-rackeresztur-gyerekek-kabitoszer/

„8 évesen kipróbáltam a herbált, mert menőnek tűnt, és tetszett, hogy kikapcsolja az agyam. Eleinte másokkal
közösen csináltam, de aztán nem akartam megosztani a cuccot senkivel. Szülők híján nem igazán volt pénzem,
ezért mindenfélével üzleteltem, vagy ha muszáj volt, elmentem lopni” – mondta őszintén Balázs, aki egyébként
már harmadszorra futott neki a rehabnak. Amikor először volt itt, három nap után visszament az intézetbe azzal
a céllal, hogy drogot szerezzen. Második alkalommal is csak pár hétig bírta, most viszont már egy éve itt van.
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Éhezők ellátásától a párok és családok segítéséig – A szociális munkások
tevékenysége átível a tudományokon
Dr. Szász Adrián. Képmás. 2021.05.23.
https://kepmas.hu/hu/ehezok-ellatasatol-parok-es-csaladok-segiteseig-szocialis-munkasok-tevekenysege-ativel-tudomanyokon

„A képessé tétel, az öngondoskodási kapacitás erősítése a fő cél, legyen szó egyénekről vagy családokról,
csoportokról. Gyermekvédelem, ifjúságsegítés, munkaerőpiaci támogatás, megváltozott munkaképességűekkel,
szenvedélybetegekkel, sőt, akár bűnelkövetőkkel való munka is ebbe a körbe tartozhat, vagy például a kórházi
szociális munka.”

Pereltünk, így derült ki, hogy brutálisan drágul a szegények uniós pénzből
összeállított csomagja
Segesvári Csaba. Átlátszó. 2021.05.20.
https://orszagszerte.atlatszo.hu/pereltunk-igy-derult-ki-hogy-brutalisan-dragul-a-szegenyek-unios-penzbol-osszeallitott-csomagja/

Hónapokig titkolta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, hogy pontosan mit tesznek az egyre dráguló,
szegényeknek szánt élelmiszercsomagokba, ezért közérdekű adatpert indítottunk. A végül kiadott – az egyes
közbeszerzésekhez tartozó – listák alapján az látszik, hogy az uniós pénzből fizetett segélycsomagok jelentősen
megdrágultak. Pedig a keretszerződés szerint árat emelni csak a KSH mutatói alapján lehetne.

143 milliárdot buknak a legszegényebb falvak, mert a kormány lemondott az uniós
hitelről
Szurovecz Illés. 444. 2021.05.20.
https://444.hu/2021/05/20/143-milliardot-buknak-a-legszegenyebb-falvak-mert-a-kormany-lemondott-az-unios-hitelrol

A tervezettnél jóval kevesebb pénzt hív le a kormány az uniós helyreállítási alapból a 300 legszegényebb falu
megsegítésére. Áprilisban még úgy volt, 220 milliárd forintot költenek a Felzárkózó települések programra, ez
végül 77,5 milliárdra olvadt. A csökkenés oka, hogy a kormány úgy döntött, mégsem kéri a 3300 milliárd forintnyi
kedvezményes hitelt, csak a 2500 milliárdos vissza nem térítendő támogatást. A hivatalos magyarázat szerint
azért, mert nem akarnak jobban eladósodni, de valójában fontos szerepe lehetett annak, hogy Brüsszelben
vitatták a magyar törekvések egy részét. Értelemszerűen a csomag többi elemét is megvágták, a legnagyobb
részt, 857 milliárd forintot most egészségügyre szánják.
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“Az üzenete az, hogy bármikor bármit megtehetünk veletek” | padlóra küldhetik a
bérlakásrendszert
Partizán. 2021.05.19.
https://youtu.be/KtfUdf3cUDA

A fideszes polgármestereket is kiakasztotta a törvényjavaslat, ami akár féléves bérlői viszony esetében is
kötelezné az önkormányzatokat, hogy az értékük töredékéért megváljanak az évtizedek óta fogyatkozó
lakásvagyonuk maradékától. Milyen érdekek jelennek meg és vajon mindenki jól jár, aki él a lehetőséggel?
Hogyan mélyítheti tovább a lakhatási válságot a tervezet?
Mai adásunkban előbb két polgármesterrel, Pikó Andrással (Józsefváros) és Gémesi Györggyel (Gödöllő, MÖSZ),
majd Bognár Eszter jogásszal (Utcajogász) és Misetics Bálint szociálpolitikussal beszélgettünk arról, hogy milyen
veszélyeket rejt magában a lakásállomány elherdálása, milyen feszültségeket szíthat, és mit lehet tenni a
megakadályozásának érdekében.

Állami szegregáció, egyházi segédlettel
Ónody-Molnár Dóra. Jelen Média. 2021.05.19.
https://jelen.media/kozelet/allami-szegregacio-egyhazi-segedlettel-1770

Még ebben a hónapban döntés születik arról, átveheti-e a Magyar Református Egyház a Tiszavasvári mellett
lévő Szorgalmatos állami általános iskoláját. A fenntartóváltás tovább mélyítheti a szegregációt a környéken. Se
a kormányhivatal, sem a tankerület nem illetékes a döntésben. De akkor ki?

Az alacsony bérek oka és következményei a szociális ágazatban
Gyarmati Andrea. Ellensúly. 2021.05.19.
https://ellensuly.hu/az-alacsony-berek-oka-es-kovetkezmenyei-a-szocialis-agazatban/

Szociális szakemberek közül kevesen vitatnák, hogy a professzionális szociális tevékenység állandó és elhúzódó
válságban van ma Magyarországon. Ennek a válságnak számtalan tünete van: a rendelkezésre álló
szolgáltatások mennyisége és minősége a növekvő szükségletekhez viszonyítva elégtelen; az állami finanszírozás
nem igazodik a tényleges működési költségekhez és ez teljes mértékben független az ország gazdasági
teljesítőképességétől; a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal végzett segítő munka társadalmi presztízse
alacsony ; állandósult a jogszabályi káoszból fakadó szervezeti-működési bizonytalanság; a különböző típusú
fenntartók közti érdekellentétet mintha szándékosan tartaná fenn az ágazatirányítás, illetve ehhez társult új
„kihívásként” a szakmai autonómiának a jelenlegi konzervatív kormányzat általi teljes semmibevétele.
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Szociális szféra helyzete a COVID alatt 2021.05.18.
Ónody-Molnár Dóra. Beszóló. SpiritFM. 2021.05.18.
https://youtu.be/OSbFAlx3les

Stúdió Vendég: Gyarmati Andrea, szociológus
Vendég telefonon: Meleg Sándor szociális munkás, Szokol Erzsébet szupervízor, Ungár Péter LMP, László
Johanna, Esély Labor Egyesület, elnök

„Nem egy doboz gyufák vagyunk, hogy eldobnak minket, azt nem látszódunk”
Halász Júlia. 444. 2021.05.18.
https://444.hu/2021/05/18/nem-egy-doboz-gyufak-vagyunk-hogy-eldobnak-minket-azt-nem-latszodunk

Hajdúhadház 650 milliós európai uniós támogatást nyert leromlott városi területek rehabilitációjára. A program
célja, hogy a telepi körülmények között élők lakhatási körülményeit javítsák. A támogatásból többek között 10
szociális bérlakást is korszerűsítenek a település egyik szegregátumának számító Irinyi utcában, az itt élő 12
családnak a felújítás miatt el kell költöznie. Csáfordi Dénes polgármester szerint nincs több szociális bérlakás a
településen, ezért arra biztatja az Irinyi utcai családokat, hogy keressenek maguknak albérletet.

A belvárostól nem messze áll a nyomortelep
Molnár Richárd. Magyar Narancs. 2021.05.16.
https://magyarnarancs.hu/belpol/a-belvarostol-nem-messze-all-a-nyomortelep-238350

Bő félórányi sétára az idegenforgalmilag kiemelt egri vártól, borzasztó körülmények között élnek emberek. A
város azonban nem agyonhallgatni akarja ezt, és az érintettek egy része is hajlandó tenni azért, hogy kitörjön a
mélyszegénységből. De ennyi elég lesz-e vajon a sikerhez?

Szakmai szervezetek közös tiltakozása az önkormányzati lakástulajdon kiárusítása
ellen
Habitat for Humanity. 2021.05.14.
https://www.habitat.hu/hirek/sajtokozlemenyek/2021/05/szakmai-szervezetek-kozos-tiltakozasa-az-onkormanyzati-lakastulajdonkiarusitasa-ellen/

A kormány terve, hogy kiárusítsa az önkormányzati bérlakásokat, szétszaggatja a szociális védőhálót. Ez a
döntés visszafordíthatatlan károkat fog okozni az egyre mélyülő lakhatási válságban, mert ezzel megszűnik a
megfizethető önkormányzati bérlakásállomány. Ezért közösen tiltakozunk a május 11-én benyújtott
törvénymódosítás elfogadása ellen.
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Kovách Imre: Nem hiszem, hogy valaki feltalálta a NER-t, mert akkor nem bírta
volna magában tartani
Nagy Gergely Miklós. 24.hu. 2021.05.14.
https://24.hu/belfold/2021/05/14/kovach-imre-ner-interju-fidesz-videk-ellenzek/

Amiket a rendszer 2010-ben itt talált, az a magyar politikai elit közös számlájára volt írható, igaz, a 2008-as
pénzügyi világválságról közvetlenül nem tehetett senki. Ez az örökség – amire megoldásokat kellett vagy kellett
volna találni – nemcsak a rendszerváltás utáni vagy a Kádár-kori múltból, de még régebbről eredt: a vidéki
lakosság aránya Magyarországon, a jelentős szegénység vagy a társadalmi különbségek. Szintén nem csak a
Fideszhez köthető, hogy a gazdasági rendszerváltást eléggé elrontották Magyarországon. Az állam lebontása
uralkodó politikai vezérelvvé vált, holott az állam lett volna arra képes, hogy a vesztesek köré szociális hálót
vonjon, hogy valamelyest védje őket. Ahogy az állami pénzek saját zsebbe történő mozgatásának legfőbb mai
eszközét, a projektrendszert sem a NER, hanem az Európai Unió „találta fel”…

Statisztikai trükkök hozták a hazai foglalkoztatás sikerét
Magyar Narancs. 2021.05.14.
https://magyarnarancs.hu/gazdasag/a-nyugdijkiadasok-drasztikus-csokkenesevel-szamol-a-kormany-jovore-238488

43,8 milliárddal kevesebb nyugdíjkiadással számol a kormány a "demográfiai folyamatok miatt. Bár a
nyugellátásokkal kapcsolatban a 2022-es költségvetés nem említi a koronavírust, és valóban más demográfiai
folyamatok is közrejátszhatnak a nyugdíjasok számának csökkenésében, korábban a KSH azt közölte, hogy közel
40 ezer fővel csökkent Magyarország népessége 2020-ban, a járvány sújtotta évben elhunytak száma pedig több
mint 11 000 fővel volt több, mint 2019-ben, ezzel pedig ez volt az elmúlt 21 év legmagasabb halálozási adata.

Statisztikai trükkök hozták a hazai foglalkoztatás sikerét
Amon Kata. Telex. 2021.05.14.
https://telex.hu/velemeny/2021/05/14/lakastorveny-berlakas-lakasmaffia-velemeny-amon-kata

Ezzel a törvénymódosítással azt érik el, hogy az önkormányzati vezetők nem hogy a lakásállomány bővítésére
vonatkozó ígéreteiket nem fogják tudni betartani, de állományuk jelentős része magántulajdonba kerül.
Ráadásul a nyomott ár azt is biztosítja, hogy az önkormányzati vagyon ne tudjon gyarapodni az eladásokból, és
ne érje meg a jövőben bővíteni az állományt, hiszen a bérbe vett lakást egyből meg tudja vásárolni nyomott áron
a bérlő. Különösen nagy érvágás ez azoknak az önkormányzatoknak, amelyek az utóbbi időben saját forrásból
építettek bérlakásokat,

Statisztikai trükkök hozták a hazai foglalkoztatás sikerét
Gulyás Erika. Népszava. 2021.05.13.
https://nepszava.hu/3119612_statisztikai-trukkok-hoztak-a-hazai-foglalkoztatas-sikeret

Azt, hogy a 2010-es 62 százalékról a Fidesz-kormány működése alatt tavaly év végére 77,5 százalékra nőtt a
hazai foglalkoztatási ráta, a munkaügyekkel foglalkozó szakemberek is elismerik. A Magyar Szakszervezeti
Szövetség (MASZSZ) elnöke szerint azonban a siker mögött csúnya statisztikai csúsztatások vannak.
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„Még azt se tudtam, hogy ennél lesz szarabb, de lett”
Fazekas Lázár Benjámin. Mérce. 2021.05.13.
https://merce.hu/2021/05/13/meg-azt-se-tudtam-hogy-ennel-lesz-szarabb-de-lett-ellatointezmenyben-a-jarvany-alatt/

Bár a koronavírus-járvány mindannyiunkat részleges és önkéntes bezártságra kényszerített, vannak emberek,
akiket ennél jóval nagyobb elszigeteltségre ítélt. Ők azok a mozgássérült polgártársaink, akik különböző
intézményekben élnek. A járvány terjedésének megállítása érdekében ezeket az otthonokat, ellátóintézményeket
az elsők között zárták le, szinte hermetikusan – ezzel korlátozva a bentlakók szabad mozgását és a külvilággal
való kapcsolattartását.

Miért lesz teljes kudarcra ítélve az újranyitás a közoktatásban?
Debreczeni Anna. G7. 2021.05.11.
https://g7.hu/elet/20210511/az-internet-nem-felejti-el-a-gyerekkori-fotokat-sem/

Már tizenéves az első generáció, amelynek szinte egész élete fenn van az interneten, azaz örökölt
közösségimédia-jelenléttel bír szinte születésétől fogva. A szülők, rokonok által páréves gyerekekről feltöltött
képek, videók, történetek azonban nem csak az eredeti célközönségüket érik el, számos kockázatot is rejt a cuki
pillanatok megosztása.

Miért lesz teljes kudarcra ítélve az újranyitás a közoktatásban?
Mizsur András. Telex. 2021.05.10.
https://telex.hu/koronavirus/2021/05/10/romak-vakcina-oltass-hogy-elhess-szegregatum-opalyi-huszar-telep-ibrany-fabianhaza

Azért indult április közepén az Oltass, hogy élhess! elnevezésű kampány, mert sok roma akkor sem tudna
regisztrálni, ha egyébként beoltatná magát: például nincs internethozzáférésük vagy állandó telefonszámuk,
sem emailcímük, így már eleve hátrányból indulnak. Az alacsony iskolázottság, az információhiány és az
egészségüggyel szembeni bizalmatlanság miatt a vakcinákról és magáról a járványról is kevesebbet tudnak, mint
a többségi társadalom tagjai, értelemszerűen a kormányzati tájékoztatás is kevésbé jut el hozzájuk. Az oltással
kapcsolatos álhírek és konteók viszont szélsebesen terjednek ezekben a zárt közösségekben, ezt magunk is
tapasztaltuk, amikor az ország egyik legnagyobb szegregátumában, Lyukóvölgyben jártunk. Nem meglepő, hogy
a Pécsi Tudományegyetem januári felmérése szerint csupán a romák 9 százaléka akarja beoltatni magát.

Mitől élhető egy elszegényedett település?
L. Ritók Nóra. Nyomor széle.blog. 2021.05.09.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/05/09/784-mitol-elheto-egy-elszegenyedett-telepules/

Ha egyszerűen szeretnék fogalmazni, azt mondanám, hogy egy élhető települést szeretnénk. Amihez kellenek
infrastrukturális feltételek, de kell más is. Közös értékek melletti elköteleződés. Közösség. Amit fel kell építeni.
Képessé kell tenni őket önmaguk megszervezésére. Közösségi érdekek, és nem önös, egyéni érdekek mentén. A
két dolognak pedig párhuzamosan kell folynia, különben a szolgáltatások feltételeinek megteremtése nem fog
fenntartható változást hozni. Akkor újra és újra leamortizálódik minden.
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A posztszocialista halálozási válság politikai gazdaságtana
Scheiring Gábor. Új Egyenlőség. 2021.05.09.
https://ujegyenloseg.hu/a-posztszocialista-halalozasi-valsag-politikai-gazdasagtana/

Nagyjából 7,3 millió kelet-európai halt meg feleslegesen, idő előtt a posztszocialista átmenet során. Mik ennek
a példa nélküli halálozási válságnak az okai? Új adatok kiterjedt elemzésére épülő kutatásunk szerint a
gazdaságpolitika meghatározó szerepet játszott.

Miért lesz teljes kudarcra ítélve az újranyitás a közoktatásban?
Totyik tamás. Mérce. 2021.05.07.
https://merce.hu/2021/05/07/miert-van-teljes-kudarcra-itelve-az-ujranyitas-a-kozoktatasban/

A közoktatási rendszer minden baját felszínre hozta az elmúlt egy év, amelyből tanulnunk kellene, és megkeresni
a gyógyírt a problémákra. Az Európai Unió 750 milliárd eurós helyreállítási segélykeretet hozott létre, ebből
mintegy 6 ezer milliárd forint jöhet Magyarországra. Az összeget a kormány 9 területen akarja elkölteni, ennek
egyike a köznevelés, amelynek tervét nyilvánosságra is hozták anélkül, hogy partnereivel, akikkel stratégiai
megállapodást is kötöttek, egyeztettek volna. Olyan terv született tehát, mintha a magyar közoktatást nem is
sújtotta volna a Covid–19, mintha a kormány gőzmozdonyba akar magasfeszültséget vezetni, ami piszkosul fog
rázni, de a vonat nem fog előrehaladni.
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Megbízhatósági vizsgálat: törvénymódosítást követelnek a szociális terület
szakszervezetei
Népszava. 2021.05.07.
https://nepszava.hu/3118915_megbizhatosagi-vizsgalat-torvenymodositast-kovetelnek-a-szocialis-terulet-szakszervezetei

A rendőrségi törvény módosítását kezdeményezi a szociális és gyermekvédelmi terület hét szakszervezete –
derült ki az érdekvédelmi szervezeteknek a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezet (BDDSZ) honlapjára
feltett közös közleményéből. Eszerint a BDDSZ mellett a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Pedagógusok
Szakszervezete, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete, a Szociális Munkások Demokratikus
Szakszervezete, valamint a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete közös levélben fordult Pintér Sándor
belügyminiszterhez.

Túllép a nyugdíjrendszeren az ellenzéki pártok idősügyi programja
Napi.hu. 2021.05.05.
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/nyugdij-nyugdijas-nyugdijrendszer-idos-szocialpolitika-ellatas.728478.html

A nyugdíjrendszerrel kapcsolatos program után a NYUSZET és tanácsadó testülete egy idősügyi törvény
előkészítésével, időspolitikával kapcsolatos háttéranyaggal állt elő, amelyet szerdán konferencia keretében
mutattak be.
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Botrány a pécsi szociális otthonban: többen felmondtak a kialakult helyzet miatt
Mesics Gábor. Bahir. 2021.05.05.
https://bahir.hu/2021/05/05/botrany-a-pecsi-szocialis-otthonban-tobben-felmondtak-a-kialakult-helyzet-miatt/

…Ezt követően a jogtalan kirúgás miatt a szakszervezet segítségével munkaügyi pert indított, visszahelyezését
kérve. A pert megnyerte, a munkáltató kártérítést fizetett az adófizetők pénzéből, azonban visszahelyezésre nem
tartott igényt, az intézményen belüli munkakörnyezet és a légkör súlyos romlása miatt. Annyira elmérgesedett a
helyzet a szociális otthon vezetője és a munkavállalók között, hogy több olyan szakápoló is felmondott, akik 2030 éves munkatapasztattal rendelkeznek.

Ha lenne segítőm, több időm maradna arra, hogy éljek
Ajpek Orsi,Csatári Flóra Dóra. Telex. 2021.05.05.
https://telex.hu/belfold/2021/05/04/onallo-eletvitel-freekey-szemelyi-asszisztencia
Magyarországon, bár hivatalos statisztika nincs erről, több százezer olyan ember élhet, akinek állandó segítségre
van szüksége. Mozgássérült, más fogyatékossággal élő, tartós beteg személyek. Egy mozgáskorlátozott
emberekből, az ő segítőikből és szakértőkből álló csoport, a Freekey azért dolgozik, hogy az önálló életvitel a
személyi asszisztencia szolgáltatásán keresztül minél szélesebb körben elérhető legyen a számukra. Május 5. az
Önálló Életvitel Európai Napja, ennek apropóján fotósorozatban először a Telexen, aztán a közösségi médiában
mutatják be, mint jelent, mit jelenthetne a személyi asszisztencia érintettek számára.

Szociális dolgozók tömege követel béremelést
Gulyás Erika. Népszava. 2021.05.04.
https://nepszava.hu/3118572_szocialis-dolgozok-tomege-kovetel-beremelest

Petíciós rekordot ért el a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ), tíz nap alatt majdnem 16
ezren írták alá felhívásukat, amelyben a szociális ágazatban dolgozók béremelését követelik a kormánytól. Szűcs
Viktória, a szervezet elnöke kedden délelőtt adta át a Kásler Miklós miniszternek címzett csomagot a támogató
ívekkel a humántárca Akadémia utcai épületében.

„Bünteti a legalsó rétegeket, díjazza a jobb helyzetűeket” – Szikra Dorottya
szociológus az elosztáspolitikáról
Kerényi György. SzabadEurópa. 2021.05.02.
https://www.szabadeuropa.hu/a/bunteti-a-legalso-retegeket-elet-a-nerben-szikra-dorottya-szocialpolitikus/31221951.html

Hogyan osztja el a Fidesz az állam bevételeit? Hol nőtt és hol csökkent a szegénység? Kik a nyugdíjrendszerátalakítás nyertesei és vesztesei? A Nemzeti Együttműködés Rendszeréről szóló sorozatunk harmadik részében
Szikra Dorottya szociálpolitikus Kerényi György vendége.
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