2021. Július
Ezrek vándorolnak a keleti országokból jól szituált idős nyugati polgárokat
gondozni
Katona Noémi. Népszava. 2021.07.31.
https://nepszava.hu/3127859_ezrek-vandorolnak-a-keleti-orszagokbol-jol-szitualt-idos-nyugati-polgarokat-gondozni

A gondozási lánc tetején egyik végén a gazdaságilag legfejlettebb országok vannak, amelyek kelet-európai olcsó
munkaerővel látják el az időseiket. Eltérő mértékben ugyan, de általános, hogy nem kielégítő az állami
ellátórendszer, nincs elég bentlakásos idősotthoni férőhely, nincs elég és mindenki számára elérhető háziápolás
sem.

„Együtt örültünk, hogy megrepedt az orrcsontja, mert akkor az már más
büntetőjogi kategória”
Chripkó Lili. WMN. 2021.07.30.
https://wmn.hu/ugy/55584-egyutt-orultunk-hogy-megrepedt-az-orrcsontja-mert-akkor-az-mar-mas-buntetojogi-kategoria-kepriport-es-interju-a-korabban-szuperwmn-jelolt-proszonyak-

Sajnos a gyerekvédelem rendszerében még mindig előfordul az áldozathibáztatás, olykor elképesztő mértékű. A
bántalmazott anyát hibáztatják például, hogy nem tud a gyermekeinek nyugodt, családi környezetet teremteni,
vagy amiért nem dolgozik, stb. Holott ezek egyértelműen a bántalmazó viselkedéséből fakadnak.
Ahol a gyámhivatal már képbe kerül, például védelembe vételi eljárás során, nem ritka, hogy az áldozat kerül két
oldalról nyomás alá: erőteljesen orientálják, hogy lépjen ki a bántalmazó kapcsolatból. Az elkövető pedig, aki
szinte mindig gazdasági előnyben van, és a kapcsolati hálója is sokkal gyümölcsözőbb, azzal tartja sakkban az
áldozatot, hogy nélküle nincs lehetősége új életet kezdeni.
Nagyon gyakori, hogy a gyermekvédelem egyik-másik szakembere „jóváhagyja”, és támogatja, hogy látszólag
visszarendeződjön a család, de megfenyegeti az anyát, hogy a következő rendőrségi esetnél kiemelik a
gyermeket a családból.
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A kelet-európai idősgondozásban dolgozók is jogosultak a német minimálbérre, de
így sem valószínű, hogy meg is kapják azt
Lehoczki Noémi. Mérce. 2021.07.30.
https://merce.hu/2021/07/30/a-kelet-europai-idosgondozasban-dolgozok-is-jogosultak-a-nemet-minimalberre-de-igy-semvaloszinu-hogy-meg-is-kapjak-azt/

Félmillióra becsülik azoknak a számát, akik Németországban 24 órás felügyeletben dolgoznak idősgondozásban.
A német Szövetségi Munkaügyi Bíróság egy bolgár nyugdíjazott idősgondozó ügyében most úgy határozott, hogy
a vendégmunkás idősgondozók is jogosultak a német minimálbérre, de ennek ellenére sem valószínű, hogy meg
is fogják kapni azt.

A másság elfogadása
Takács Imre. Népszava. 2021.07.30.
https://nepszava.hu/3127810_a-massag-elfogadasa

Propagandával nem lehet senkit meleggé tenni. Társadalmi kommunikációval viszont lehet segíteni a másság
elfogadását. Az identitásukban bizonytalan gyermekeknél a nem megváltoztatására való igénnyel már személyesen is
találkoztam. Ilyen esetekben nagyon fontos a segítő szakemberek közreműködése, egy olyan megértő, elfogadó
kapcsolat kialakítása, amelyben az érintett szabadon elmondhatja dilemmáit, nehézségeiket, amely által oldódik a
feszültség, és képessé válik a megfelelő terápia igénybe vételére. A segítő folyamat során fel sem merülhet a befolyásolás,
a propaganda, kizárólag ahhoz segítjük hozzá, hogy megtalálja a számára megfelelő utat. A gyermekek jogosultak a
szülő nélkül is felkeresni a család és gyermekjóléti szolgálatokat problémáikkal.

A magyarok háromnegyede uniós szinten szegénynek számít
Szurovecz Illés. 444. 2021.07.27.
https://444.hu/2021/07/27/a-magyarok-haromnegyede-unios-szinten-szegenynek-szamit

A kelet-európai országok többsége az elmúlt tizenöt évben faragni tudott jövedelmi hátrányából az Unió
átlagához képest. Egyetlen kivételt találunk: Magyarországot. Az anyagi helyzetünk javult ugyan, de éppen olyan
ütemben, ahogyan az EU-átlag is. Vagyis 2005 és 2017 között nemzetközi összevetésben tapodtat sem léptünk
előre.
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Nyugaton átoperálják a gyerekeket? 18 kérdés és válasz a nemváltó kiskorúakról
Laky Zoltán. VálaszOnline. 2021.07.26.
https://www.valaszonline.hu/2021/07/26/transznemuseg-gender-lmbtq-orban-nepszavazas/

Az Európai Unióban nincs közösségi szintű jogszabály a kezelések korhatárára, a tagállamok saját hatáskörben
határozzák meg azt. Olyannyira, hogy számos tagállamban a műtétekre a magyarnál szigorúbb szabályozás van
papíron. 13 tagállam – köztük a liberálisnak tartott Dánia, Svédország, Finnország és Spanyolország – például
tételesen 18 évhez köti a nemi átalakító műtétek alsó korhatárát. Öt tagállam (köztük Ausztria) pedig a
hormonkezelésekét is. A legtöbb tagállamban azonban – Magyarországhoz hasonlóan – egyszerűen nincs erre
külön jogszabály: ugyanazok a törvények vonatkoznak a nemi megerősítő/átalakító kezelésekre, mint minden
más orvosi beavatkozásra.

Akik nem felülről akarják megmondani, a cigányoknak mit kellene tenni
Telex. 2021.07.26.
https://telex.hu/komplex/2021/07/26/roma-integracio-roma-fejlesztes-ciganyugy-autonomia-alapitvany

2010 óta a cigányügy a politikában főleg közmunkát, „szeretetteljes szegregációt” és megvásárolható
szavazatokat jelent, de korábban sem volt sokkal jobb a helyzet: a roma integráció a politikusnak veszélyesen
népszerűtlen téma, valódi eredményeket az EU-s fejlesztési milliárdok sem hoztak. Az elmúlt évtizedek kudarcai
után a kormányzat most újra nekifut a roma integrációnak, de a civilek gyanakvással figyelik a programot. Ez a
cikk a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb civil szervezet, az ezernél is több roma fejlesztési projektet
megvalósító Autonómia Alapítvány támogatásával készült, a szervezet vízióját és munkáját mutatja be, és azt,
hogy szerintük mi ment félre a roma fejlesztésben, és ők mit tudnak máshogy csinálni.

Nyomorból nyomorba – Uniós pénzből növeli a szegregációt Nyíregyháza
Ónody-Molnár Dóra. Jelen. 2021.07.24.
https://jelen.media/kozelet/nyomorbol-nyomorba-unios-penzbol-noveli-a-szegregaciot-nyiregyhaza-2042

A Keleti lakótelepet hivatalosan valamivel több mint ötszáz ember lakta a telepfelszámolás előtt, de mivel sokan
hátralékosként, illetve papírok nélkül éltek itt, a telep lakosainak tényleges száma inkább hét-nyolcszázra tehető.
A projekt első nagy hibája az volt, hogy nem mérték fel pontosan azt, hány embernek a lakhatását kell biztosítani
a telep eldózerolását követően. Szegregátumokban gyakori jelenség, hogy egy-egy ingatlanban ténylegesen
sokkal több család él, mint amennyiről a vagyonkezelő önkormányzatoknak hivatalos tudomásuk van. Amikor
azonban ilyen nagyívű projektbe kezd egy település, a hivatalnak kötelessége lenne a tényleges viszonyokat, az
ottlakók valódi létszámát feltérképezni.

Megpróbáltuk megfejteni, mi az értelme az Orbán által bejelentett
gyereknépszavazás kérdéseinek
Janecskó Kata, Tenczer Gábor. Telex. 2021.07.22.
https://telex.hu/belfold/2021/07/22/nepszavazasi-kerdesek-factcheck

Nem a vitatott új törvény védi meg a gyerekeket attól, hogy rájuk ömöljön a szex a médiából. Az ilyesmi
megakadályozásáról lényegében közmegegyezés van, és a törvények is régóta szabályozzák a kérdést. Ahogy azt
a Mérték Médiaelemző Műhely is megírta: az Európai Unió irányelvei 1989 óta írják elő, hogy ilyen tartalmakat
kiskorúaknak nem lehet korlátozás nélkül bemutatni, ezt az 1996-os és a 2010-es médiatörvény is részletesen
szabályozta.
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Horror áron kaphatunk gondozót idős szerettünk mellé
Holló Bettina. Index. 2021.07.20.
https://index.hu/belfold/2021/07/20/idosek-otthonapolas-gondozo-onkormanyzat-egyhaz/

„A családban mindenki nagyon elfoglalt, ezért úgy döntöttünk, hogy segítséget kérünk idős hozzátartozónk
ellátásához. Ha 24 órás felügyeletet kérünk, akkor havi szinten félmillió forinttal kell számolnunk, ami anyagilag
igencsak megterhelő. Mindezt persze feketén, zsebbe kérné az illető, ami azért egy kicsit felháborító”

Csak a „szent őrültek” maradnak a nevelőszülői rendszerben
Blaskó Zsófia. Mérce. 2021.07.19.
https://merce.hu/2021/07/19/csak-a-szent-orultek-maradnak-a-neveloszuloi-rendszerben/

A cikkben megszólaltatott nevelőszülő és gyám is úgy látják, hogy a gyermekvédelmi rendszerben a legtöbb
konfliktus az alulfinanszírozottságból fakad – ugyanúgy, mint a szociális szféra legtöbb ágazatában. Nem
feltétlenül jó például, hogy ennyire elkülönül a kiemelt gyerekek nevelése és jogi képviselete, hiszen egyenlőtlen,
vagy csak egyszerűen kényelmetlen helyzeteket szülhet mindkét fél számára. Ráadásul amíg a gyámok
viszonylag önállóan dönthetnek – foglalkoztatójuk, a TEGYESZ kevéssé szól bele döntéseikbe –, addig a
nevelőszülők híján vannak bármiféle érdekképviseletnek, pedig nehéz helyzetükből adódóan ez indokolt lenne.
Mindez pedig pont az egyik legkiszolgáltatottabb csoporton, a kisgyerekeken csapódik le – és ők már csak
életkorukból fakadóan (is) nehezen tudnak kiállni jogaikért.

Az árnyékboksz árnyékában: Orbánék kiütéses győzelme a nem létező ellenségek
fölött
Balassa Tamás. Népszava. 2021.07.18.
https://nepszava.hu/3126434_az-arnyekboksz-arnyekaban-orbanek-kiuteses-gyozelme-a-nem-letezo-ellensegek-folott

"A homoszexualitásról való beszéd pedig nem tud senkit rábeszélni a homoszexualitásra. Akik érintettek benne,
a beszélgetések során számos kérdésükre választ kaphatnak. Akik viszont bántják, csúfolják, kiközösítik az általuk
homoszexuálisnak vélt osztálytársukat, bennük is tudatosítani kellene, hogy ő éppen ugyanolyan ember, mint te,
és nem kell őt bántani. A legjobb barátod is lehet homoszexuális, de attól még tanulhatsz tőle, sportolhatsz vele,
szeretheted."

A multimilliárd eurós üzlet, ahol az idősek élete a tét
Kálmán Attila. Telex. 2021.07.16.
https://telex.hu/komplex/2021/07/16/a-multimilliard-euros-uzlet-ahol-az-idosek-elete-a-tet

„Aki szegény, az haljon meg alulfinanszírozott államiban, vagy gondozás nélkül otthon. Akinek van pénze, menjen
magánba vagy fogadjon bentlakásos gondozót.” Ha ezen az úton megy tovább Magyarország, szerinte más
kimenet nem lehetséges, az állami és a privát rendszerek ugyanúgy szét fognak válni az idősgondozásban, mint
az egészségügyben. Ezáltal az akaratérvényesítő képességgel rendelkező középosztály még kevésbé lesz érdekelt
a jóléti állam finanszírozásában.

4

Nyugatra vándorló gondozók: olcsóbb a családokra hárítani
Gulyás Erika. Népszava. 2021.07.14.
https://nepszava.hu/3126268_nyugatra-vandorlo-gondozok-olcsobb-a-csaladokra-haritani

a kontinensen belül egyre nőnek az egyenlőtlenségek, ahogy a kormányok a piaci szolgáltatások felé terelik a
szociális segítségre szorulókat. Az egyenlőtlenségek erősödnek, a jobb helyzetben lévő polgárok a saját
szabadságukat és kényelmüket veszik meg egy bentlakásos külföldi gondozó "megvásárlásával".

Túlélik-e perüket az emberhez méltó életért küzdő anyák?
TASZ. 2021.07.14.
https://ataszjelenti.444.hu/2021/07/14/tulelik-e-peruket-az-emberhez-melto-eletert-kuzdo-anyak

Mindenkinek jár az emberhez méltó élet. Ezért küzd a fővárosban hat bátor nő, akik sorstársaik helyett is
harcolnak súlyos-halmozott fogyatékossággal élő gyermekeikért, és saját magukért. A napi 24 órás gondozási
munka mellett évek óta tartó perben állják a sarat: bizonyítanak, kérelmeznek, kivárnak, igazolnak, lobbiznak,
könyörögnek. Évtizedek óta jobbára egyedül gondozzák felnőtt gyermekeiket, évtizedek óta nem aludtak át egy
éjszakát sem. Többségük mára teljesen elszigetelődött, fizikailag, szellemileg és lelkileg is meggyötrődött. Három
évvel ezelőtt mégis elhatározták, hogy megharcolnak a méltóságukért.

Túlélik-e perüket az emberhez méltó életért küzdő anyák?
TASZ. 2021.07.14.
https://ataszjelenti.444.hu/2021/07/13/az-ujszulott-csecsemot-is-elszakitottak-anyja-mellkasarol-a-szegenyseg-miatt

Hét évvel ezelőtt, egy borsodi zsákfaluból keresett meg bennünket két roma család, akik úgy élték meg, hogy a
helyi gyermekvédelem nemhogy nem nyújt nekik segítséget, de még állandóan vegzálja is őket, gyermekeiket
pedig már mind kiemelték a családjaikból. Az 1600 lelkes település lakóinak fele mélyszegénységben élő roma
ember, többségüktől szintén elvették a gyerekeiket: azokban az években az egész járásban összesen nem volt
annyi gyermekkiemelés, mint ebben a faluban.

„Rettegünk a Jobbiktól” – Az ellenzéki pártok képtelenek érdemi választ adni a
cigányság legsúlyosabb problémáira
Kocsis Árpád. Mérce. 2021.07.14.
https://merce.hu/2021/07/14/rettegunk-a-jobbiktol-az-ellenzeki-partok-keptelenek-erdemi-valaszt-adni-a-ciganysaglegsulyosabb-problemaira/

Az 1Magyarország Kezdeményezés szervezet pénteken egy asztal mellé ültette az 1Magyarország Nyilatkozatot
aláíró civil szakértőket és politikusokat, hogy megvitassák a hatpárti ellenzéki együttműködés által
megfogalmazott, a romák helyzetére vonatkozó másfél oldalas programtervezetet. Az Eldöntik-e a romák a
választásokat? című vitafórumon a roma civil szakértők erélyesen bírálták az ellenzéki szövetség romapolitikai
nézeteit.
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Elfogadhatatlan és káros, ami a magyar lakáspiacon történik
Forman Balázs. G7. 2021.07.09.
https://g7.hu/kozelet/20210709/elfogadhatatlan-es-karos-ami-a-magyar-lakaspiacon-tortenik/

Lakhatási válság és egyre növekvő lakhatási szegénység van ma Magyarországon. Lakni muszáj valahol, ahol az
ember szabad- és pihenőidejében eltölti a mindennapjait, ahol feltöltődik, ahol álomra hajtja a fejét.
Napjainkban a home office és a digitális oktatás idején a munkahelyi teendőket és az iskolai feladatokat is
gyakran otthonról kell ellátni. Ez még inkább növeli a lakásokkal kapcsolatos elvárásokat. Ha van szektor
Magyarországon, amiben évtizedek vagy akár háromnegyed évszázada nem sikerült megtalálni az egyensúlyi
pontot, a kereslet és a kínálat egyensúlyát, az éppen a lakáspiac. A szektor akkor sem volt egyensúlyban, amikor
deklaráltan az állami lakásépítés és lakásgazdálkodás volt a domináns a szocializmus évei alatt, és akkor sem,
amikor kizárólag a piaci erőkre akarták bízni a lakáspiacot.

A többség szerint is bünteti a kisebbségeket a „pedofiltörvény”
P. Tóth Tamás. Qubit. 2021.07.09.
https://qubit.hu/2021/07/09/a-tobbseg-szerint-is-bunteti-a-kisebbsegeket-a-pedofiltorveny

A magyar lakosság 16-59 éves korosztályának többsége egyetért azzal az állítással, hogy a törvény korlátozza a
Magyarországon élő LMBTQI közösség tagjainak lehetőségeit (86 százalék), a törvény a pedofília ürügyén
súlyosan korlátozza a melegek jogait (58 százalék), valamint többségük nem ért egyet azzal, hogy a gyerekek
nagyobb valószínűséggel válnának meleggé, ha 18 éves koruk előtt meleg kapcsolatokról hallanak (64 százalék).

„Majd a tanodák és a civil szervezetek megoldják” – digitális oktatás a halmozottan
hátrányos helyzetű diákok körében
Gődri Rita. Átlátszó. 2021.07.06.
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/07/06/majd-a-tanodak-es-a-civil-szervezetek-megoldjak-digitalis-oktatas-a-halmozottanhatranyos-helyzetu-diakok-koreben/

Míg a legtöbb, főként középosztálybeli szülő gyermekei számára nem jelentett problémát az online tanuláshoz
szükséges élettér megteremtése, a digitális eszközök megléte és használata, a szülői segítség és támogatás,
addig a halmozottan hátrányos helyzetű diákok számára ezek jelentették a legnagyobb kihívást az elmúlt bő
másfél évben. Az Igazgyöngy Alapítvány munkatársait és önkéntesét kérdeztük arról, hogyan tudták
megszervezni a digitális tanrendet olyan településeken, ahol tíz háztartásból mindössze egy rendelkezik
vezetékes internetkapcsolattal, és ahol van olyan ház, amelyben sem víz, sem villany nincs..
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PEDOFILTÖRVÉNYTŐL A NÉPSZAVAZÁSIG
Szakmai szervezetek állásfoglalásai és hasznos összefoglalók az un. pedofiltörvény és a „gyermekvédelmi népszavazás”
tárgykörében

Gyermekjogi Civil Koalíció
Gyermekjogi Civil Koalíció nyilatkozata a kormányzat által bejelentett gyermekvédelmi népszavazásról.
https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/wp-content/uploads/2021/07/Igazi-gyerekvedelem20210730.pdf

Eurochild
A Eurochild állásfoglalása a magyar jogszabály-módosításról
https://hintalovon.hu/2021/06/27/nem-vedi-a-gyereket-hanem-nagyobb-veszelynek-teszi-ki-oket-a-eurochild-allasfoglalasa-amagyar-jogszabalymodositasrol/

ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék
ELTE TáTK Szociális Munka Tanszék
https://www.facebook.com/1421845114694704/posts/2877179129161288/

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, NANE Egyesület, Patent Egyesület
A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a NANE Egyesület és a Patent Egyesület meglátásai a 2021.06.15-én elfogadott, a
köznyelvben “Homofób törvény” néven ismert új törvény kapcsán
http://noierdek.hu/2/eszrevetelek-t-16365-15-2021-06-10/
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Hintalovon Alapítvány
Állásfoglalás a pedofilellenes törvényjavaslattal kapcsolatban
https://hintalovon.hu/2021/05/28/hintalovon-gyermekjogi-alapitvany-allasfoglalasa-a-pedofilellenes-torvenyjavaslattalkapcsolatban/

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Vélemény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények
módosításáról szóló T/16365 számú törvényjavaslatról
https://www.naih.hu/files/NAIH-5211-2-2021-210528.pdf

Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület
A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület az alábbi állásfoglalást adja ki a Magyar Országgyűlés által 2021. 06.
15-én elfogadott 2021. évi LXXIX. törvénnyel kapcsolatban
https://iskolaszovetseg.hu/wp-content/uploads/2021/05/Az-ISZ-egybeszerkesztett-allasfoglalasa-2021-07-21-1-1.pdf

Amnesty International Magyarország
A magyarok egy szabad és elfogadó országot szeretnének - Dr. Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatójának
beszéde.
https://www.amnesty.hu/wp-content/uploads/2021/07/VigDavid_sajtotajekoztato_propagandatorveny_20210708.pdf
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