2021. Október
A közösségen kívül
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.10.31.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/10/31/809-a-kozossegen-kivul/

A közösség sokféle. Alkothatják családok, barátok, lehet munkahelyi, települési, állhatnak hobbi, vagy érdeklődés
mentén kapcsolódó emberekből, lehet vallási, vagy politikai is, stb.. Összekapcsolhatják pozitív dolgok, szeretet,
kultúra, elfogadás, és negatívak is, mint a kirekesztés, gyűlölködés. A furcsa az, hogy ezt ők pozitívnak élik meg,
hiába vannak körülöttük, akik szerint negatív a dolog. …
Elképesztően fontos lenne egyébként, hogy a konfliktuskezelést már gyerekkorban kezdjük el tanítani, mert aki
ebben szocializálódik, aki előtt az agresszív minta van csak, meg a külső segítségvárás, az nem tud más lenni….

Eldőlt: jövőre 260 ezer forint lesz a garantált bérminimum, kétszázezer a
minimálbér
Nagy Kristóf. Magyar Nemzet 2021.10.27.
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2021/10/eldolt-jovore-260-ezer-forint-lesz-a-garantalt-berminimum-ketszazezer-aminimalber

Megegyeztek a szakszervezetek és a munkaadói érdekképviseletek a garantált bérminimum összegéről is: a
középfokú végzettséghez kötött kötelező legkisebb bér bruttó 260 ezer forintra emelkedik, míg a minimálbér a
korábbi döntés szerint bruttó kétszázezer forint lesz 2022-ben. A megállapodás része, hogy januártól beolvad a
szociális hozzájárulási adóba (szocho) a szintén a munkáltatókat terhelő 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás.
Emellett két százalékponttal csökken a szocho. Jövőre tehát a jelenlegi 17 százalékos munkáltatói kötelezettség
13 százalékra mérséklődik.
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A hajléktalan emberek helyzete nem propaganda kérdése, hanem valós társadalmi
probléma
Bogdán Erika. Mérce 2021.10.27.
https://merce.hu/2021/10/27/a-hajlektalan-emberek-helyzete-nem-propaganda-kerdese-hanem-valos-tarsadalmi-problema/

Az Utcamesék Kozma Lilla Rita első könyve, témája pedig egy nagyon komplex és
ritkán tárgyalt kérdéskör, a hajléktalan emberek élete. A szociális munka
nehézségeiről, a kötet szereplőinek érzelmi válságairól és a hajléktalan emberek
helyzetéről kérdeztük az írót.
„Belefáradtam abba, hogy képtelenség embereken segíteni. Sok minden megelőzte
a felmondásomat, de ami nagyon betett, az az október 15-ös hajléktalantörvény
volt. Az engem nagyon letaglózott, különösen az, hogy innentől kezdve szociális
munkásként együtt kellett volna működnünk a rendőrséggel, és az ő segítségükkel
kellett volna elvinnünk az ügyfeleket innen-onnan. De a legnagyobb problémát az
jelentette számomra, hogy nem volt senki, akivel a szakmán belül megbeszélhettem
volna a sérelmeimet, az érzéseimet és a problémáimat”

Nemcsak megalapozatlan, hanem veszélyes is lehet a gyerekekre Varga Judit
családjogi törvénytervezete
Balázs Zsuzsanna. Qubit. 2021.10.27.
https://qubit.hu/2021/10/27/nemcsak-megalapozatlan-hanem-veszelyes-is-lehet-a-gyerekekre-varga-judit-csaladjogitorvenytervezete

Hatalmas vihart kavart Varga Judit igazságügyi miniszter nemrég benyújtott törvényjavaslata, ami egyebek
mellett arról szól, hogy a bontóperek során a bírók akkor is dönthessek arról, hogy a szülők közösen gyakorolják
a felügyeleti jogokat, illetve akár heti vagy kétheti váltásban neveljék tovább a közös gyerekeiket, ha azt az egyik
szülő történetesen nem akarja.

Kontroll vagy szabadság? | a gyereknevelés dilemmái
Partizán. 2021.10.27.
https://youtu.be/QFTFI95j9Ig

Ma Magyarországon a vitakultúra szinte teljesen eltűnt a hétköznapokból, a társadalom megosztott és az
emberek egyre kevésbé tudnak befogadni olyan véleményt, ami eltér a sajátjuktól. Éppen ezért a Partizán új
vitaműsorában teret biztosítunk arra, hogy a mindannyiunk életét érintő fontos kérdéseket értelmesen, kulturált
keretek között vitathassák meg a műsorba jelentkező hétköznapi emberek.
A gyereknevelést számos kihívás sújtja napjainkban. Az új gyereknevelési trendek nagyban átírják a szülőkkel
szemben támasztott elvárásokat, magát a szülő-gyerek viszonyt, valamint az állam és a gyermekes családok
kapcsolatát. A gyerekek jogai egyre több védelmet élveznek, ugyanakkor a szülők számára komoly kihívás,
hogyan képesek a szükséges autoritást érvényesíteni anélkül, hogy ezeket a jogokat megsértenék. A Közgyűlés
első részében a gyereknevelés és a szülő-gyerek viszony dilemmáit vitatják meg a résztvevők.
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"A plakátkampányoknál gyakran érzem, hogy valamilyen tuning segítségével
születtek. Ilyet józan ember nem talál ki"
Bihari Ádám. HVG. 2021.10.26.
https://m.hvg.hu/itthon/20211026_szemelyacz_janos_droghasznalat_interju

„Fél évvel ezelőtt kérdeztem meg utoljára a Belügyminisztériumot arról, mikorra készül el az új drogstratégia, de
nem kaptam választ. Az előző tavaly lejárt, ebben szerepelt kitűzött célként a drogmentes Magyarország 2020ra.”

Így hódította meg a Fidesz állampopulizmusa a vidéki Magyarországot
D. Kovács Ildikó. 24.hu. 2021.10.26.
https://24.hu/belfold/2021/10/26/fidesz-allampopulizmus-konzervativ-populizmus-videk-tarsadalmi-feszultseg/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ruso.12407

Annak ellenére, hogy az állam a családok és az egyház mellett a felső középosztályt és a gazdag társadalmi
csoportokat támogatja, a konzervatív populizmus sikere nagyrészt a vidéki szavazatokban keresendő – ez a
következtetés vonható le Czibere Ibolya és Kovách Imre szociológusok angol nyelvű tanulmányából. 2018-ban a
falvak 58 százaléka a jelenlegi kormánypártra szavazott, az elmaradott településeken ez az arány még ennél is
magasabb, 65 százalékos volt. A kutatók szerint a vidéket radikális retorikával, a fejlesztési pénzek politikailag
ellenőrzött módon való szétosztásával, és a már meglévő függőségi kapcsolatok fenntartásával uralja a
kormánypárt.

Halmozódó tényezők
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.10.24.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/10/24/808-halmozodo-tenyezok/

Mert akik igazán mélyen vannak, akik a szegénység terhét generációk óta magukkal cipelik, és közben újabb és
újabb nehézségek sújtják őket, velük, az ő élethelyzetükön változtatni tényleg nagy kihívás. De ezzel kevesen
néznek szembe. Könnyebb azokkal, akik “nem olyan mélyen” vannak. Akiknél “van fogadókészség”, ahogy
indokolják ezt a probléma felszínén maradók, mert ugyebár “segíteni csak azon lehet, aki maga is akarja”. És ez
indok lesz arra, hogy otthagyják őket, hiszen ők láthatóan nem akarnak…. nincs mit tenni….

„A vétóval nem megvédték, hanem cserben hagyták a gyerekeket”
WMN. 2021.10.21.
https://wmn.hu/ugy/56127-a-vetoval-nem-megvedtek-hanem-cserben-hagytak-a-gyerekeket---ez-van-es-ez-nincs-benne-az-eugyermekvedelmi-strategiajaban

A mostani stratégia egy elköteleződés, hogy az uniós politikák középpontjába helyezik a gyerekeket. Ez már csak
azért is fontos, mert az Európai Bizottságnak nincs külön gyermekügyi biztosa, illetve a tagállamok egy részének
nincs nemzeti szintű stratégiája a gyerekek jogainak és jóllétének előmozdítására. Többek között
Magyarországnak sincs, hiába sürgeti ezt rendszeresen az ombudsman, gyermekjogi szervezetek és az ENSZ
Gyermekjogi Bizottsága is.
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Állásfoglalás az IM családjogi munkacsoportja számára a polgári anyagi jogot és
eljárásjogot érintő módosításokról
Hintalovon Alapítvány. 2021.10.20.
https://hintalovon.hu/2021/10/20/allasfoglalas-az-im-csaladjogi-munkacsoportja-szamara-a-polgari-anyagi-jogot-es-eljarasjogoterinto-modositasokrol/

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnak a kiskorú gyermek védelme érdekében tervezett polgári anyagi jogot
és eljárásjogot érintő módosításokról készült szakmai összefoglalóját érintő észrevételei az IM Emberi Jogi
Munkacsoport, Családjogi Jogalkalmazás Hatékonyságát Erősítő Munkacsoport számára

„Fut a drogjogi szabályozás a való élet után”
Sárosi Péter. 444. Index. 2021.10.19.
https://drogriporter.444.hu/2021/10/19/fut-a-drogjogi-szabalyozas-a-valo-elet-utan

A magyar jogrend nem tesz különbséget az egyes drogok között veszélyesség szerint - és az egyes bíróknak
maguknak kell eldönteniük, hogy egy adott szer terjesztése vajon veszélyesebb-e a társadalomra, mint a másik.
Ignácz György szerint ez is az egyik oka annak, hogy a bíróságok gyakorlata, értelmezése nagyon eltérő. Ez a
helyzet tovább fokozódott a dizájner drogok (a klasszikus kábítószereket helyettesítő új szintetikus anyagok)
megjelenésével.

Még a kormány céljaival is teljesen szembemegy a „homofób törvény”
Átlátszó. 2021.10.18.
https://oktatas.atlatszo.hu/2021/10/18/meg-a-kormany-celjaival-is-teljesen-szembemegy-a-homofob-torveny/

Az ember igazából mindenképpen tanul a szexualitásról, akár akar, akár nem. A melegségről is mindannyian
tanultunk valamit, életünk során leszűrtünk dolgokat. A szexuális nevelésre is igaz az, hogy azzal is tanítunk, amit
nem mondunk el.

Adományozás
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.10.17.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/10/17/807-adomanyozas/

Sokaknál túlélési stratégia lesz a szociálisan érzékeny támogatók elérése. És kreativitás kezd kibontakozni a
helyzet ecsetelésében, hiszen az ingerküszöböt el kell érni, és túl sokan találtak már rá erre az útra a közösségi
média színterén. Jönnek hát a történetek, a “rendkívül jó munkaerőről”, aki után kapkodnak a vállalkozók, de
valahogy mégsem tud stabilizálódni sehol. A megoldhatatlan lakhatási helyzetről, a beteg gyerekről, az éhségtől
elájulókról, stb. Fotókkal is alátámasztják gyakran, kaptam már én is fekélyekről fotót, csak éppen kiderült, a
netről töltötte le az illető.
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Négyszázezer gyermeket nevelnek alkoholisták
Ambrus Balázs. Index. 2021.10.15.
https://index.hu/belfold/2021/10/15/a-mai-napig-400-ezer-gyermeket-nevelnek-alkoholistak/

Az abúzusok különböző formáit elszenvedő gyerekek egyharmada felnőve maga is bántalmazó szülővé válik. Ám
a „szerencsés” kétharmad esetében is gyakran az látszik, hogy kifejezetten roncsolódott szülői önkép alakul ki
bennük, nem hiszik el magukról, hogy az apai vagy anyai szerepüknek meg tudnának felelni.

Misetics Bálint: Erkölcsi és emberjogi minimum, hogy nem tesszük egymást
hajléktalanná
Péter Alvarez. 186 óra. 2021.10.11.
https://168.hu/itthon/misetics-balint-erkolcsi-es-emberjogi-minimum-hogy-nem-tesszuk-egymast-hajlektalanna-215979

Talán a legfontosabb a megfizethetőség nagyon jelentős romlása. Alapvetően ez azt jelenti, hogy a lakásárak és
lakbérek növekedése messze meghaladta az átlagos budapesti jövedelmek növekedését, ami azt eredményezte,
hogy egyre szélesebb rétegek „árazódtak ki” a budapesti lakáspiacról. Nem csak a szegénységben élőkről van
szó. Azokról is, akiknek, nincs elegendő jövedelme, megtakarítása, illetve nem hitelképes, hogy egy elfogadható
lakást Budapesten béreljen vagy vásároljon magának.

Nem csak az az ember hajléktalan, aki az utcán él – Hajléktalanság a világjárvány, a
közelgő tél és az életmódot kriminalizáló törvény tükrében
WMN. 2021.10.10.
https://wmn.hu/ugy/56043-nem-csak-az-az-ember-hajlektalan-aki-az-utcan-el--hajlektalansag-a-vilagjarvany-a-kozelgo-tel-es-azeletmodot-kriminalizalo-torveny-tukreben

A hajléktalan sorsa jutott emberek hátterében és életkörülményeiben számos olyan tényező található, ami szinte
predesztinál arra, hogy végül az utcán kössenek ki. Ezzel együtt a hajléktalanság problémája a társadalmi
hiányosságokban és egyenlőtlenségekben gyökerezik, melyek között megtalálható a már kezdeteknél igen
hátrányos háttér, az önálló lakhatás esélyét csökkentő előélet, a támogató család hiánya, a szociális
támogatóháló hiánya, a rossz egészségügyi helyzet és a munkajövedelem-hiány is.

Az „énkép” és ami mögötte van
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.10.10.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/10/10/806-az-enkep-es-ami-mogotte-van/

Minek tanulni, mikor a csak a fizikai erejével elért munkahelyen valaki legálisan ugyanannyit, feketén a
többszörösét keresi meg, mint az, aki éveket tanult, és mondjuk kezdő szociális munkás, vagy pedagógus?. Még
kezdő pedagógus koromból emlékszem egy gyerekre, akit nyolcadikban tanítottam, és nagyon gyengén
teljesített, de bivalyerős volt. Azt mondta nekem: “Mit érdekel engem a Mátra csapadékmennyisége? Többet
fogok én keresni, mint maga…enélkül is.” És igaza lett. Igaz, nem mindig a jogkövető zónában sikeres, de ma ez
sem túl érdekes senkinek.
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Az olaszországi gyermekgyilkosság után ismét felmerül a kérdés, hogy vajon
elkerülhetők lennének-e az ilyen tragédiák
Csatári Flóra Dóra. Janecskó Kata. Telex. 2021.10.09.
https://telex.hu/belfold/2021/10/09/gyermekvedelem-rendorseg-gyamugy-protokoll-olaszorszagban-meggyilkolt-2-eves-magyar-kisfiu

Lényegében a gyermekvédelmi rendszer bármelyik szereplője – a háziorvostól a gyámügyesekig – találhatja
magát olyan helyzetben, hogy per indul ellene, ami még akkor is kellemetlen, ha végül neki adnak igazat. Nem
meglepő tehát, mégis nagy probléma, hogy sok esetben a gyermekvédelem már ott elakadhat, hogy nem érkezik
be jelzés arról, ha egy gyerek gyaníthatóan veszélyben van otthon. Az olaszországi gyermekgyilkosság esetében
azonban nem ez történt.

Állásfoglalás az EU Gyermekjogi stratégiájának magyar vétójával kapcsolatban
Gyermekjogi Civil Koalíció. 2021.10.08.
https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/nyilatkozat-es-peticio-a-gyerekek-legfobb-erdekeben-az-eu-gyermekjogistrategiajanak-elfogadasaert/

Egyértelműen elhatárolódunk attól, hogy az ENSZ Gyermekjogi egyezményének részes tagállamaként, a magyar
kormány képviseletében az igazságügyi miniszter megvétózta az EU Gyermekjogi Stratégiájának elfogadását,
továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Stratégia nem tartalmazza – még utalás szintjén sem – a magyar
vétó indokaként megjelölt „LMBTQ aktivisták iskolai propagandáját”.
Az EU gyermekjogi stratégiája, Brüsszel, 2021. március 24.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021DC0142&from=hu

A romáknak tett legjobb ajánlat már nincs versenyben – Karácsony Gergely vitája
az 1Magyarország aktivistáival
Bogdán Erik. Mérce. 2021.10.08.
https://merce.hu/2021/10/08/a-romaknak-tett-legjobb-ajanlat-mar-nincs-versenyben-karacsony-gergely-vitazott-az1magyarorszag-aktivistaival/

Küzdő, nagyon jó programok halnak el társadalmi támogatottság hiányában, de nagyszerű kezdeményezések
sikkadnak el a szavazók elvesztése feletti félelem miatt is. Megkerülhetetlen kérdés hát, hogyan lehet társadalmi
támogatottságot szerezni a romák ügyének.
Karácsony szerint amíg a társadalom olyan mentális és lelki állapotban van, mint a mostani, amíg a politika a
gyűlöletkeltésen alapszik, addig minden érzékeny társadalmi kérdés megoldása nehéz. Erre a kerékpársávok
bevezetését hozta fel a főpolgármester.

Aki bekerül ebbe a rendszerbe, nehezen tér haza a szüleihez
Szurovecz Illés.444. 2021.10.07.
https://444.hu/2021/10/07/aki-bekerul-ebbe-a-rendszerbe-nehezen-ter-haza-a-szuleihez

Akár intézményben, akár nevelőszülőknél élnek, az állami gondozott gyerekek csak ritkán kerülnek vissza a vér
szerinti családjukhoz. 2017-ben például 4400-an hagyták el a rendszert, de csak 1400-an tértek haza. A rendszer
hosszú távú gondoskodásra rendezkedik be, egy gyerek átlagosan 5-7 évet tölt el a szakellátásban
(gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél).
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Mit tehet a szülő és a pszichológus, ha bántalmazás áldozata lesz a gyerek?
Balkuné Szűcs Emese. Képmás. 2021.10.06.
https://kepmas.hu/hu/mit-tehet-szulo-es-pszichologus-ha-bantalmazas-aldozata-lesz-gyerek

Sokszor hallunk olyan rendőrségi esetekről, amelyek megdöbbentenek minket. Az év első felében például
szabadlábra helyeztek egy nyolcadik osztályos fiút, aki az iskolában megkéselte a társát – az ilyen esetek
rengeteg kérdést felvetnek a bántalmazás kapcsán is. Vajon mit érezhet a sértett fél és a családja, amikor
összefut az utcán vidáman flangáló elkövetővel, esetleg belép ugyanabba az osztályterembe? Az eljárás
lefolytatásáig érthető módon nem tartóztatnak le egy kiskorút. Mégis, ennyire súlyos bűncselekmény esetén
rendben van az, ha szabadon járhat-kelhet? Hogyan segíthetjük az áldozatokat? Védi valaki az ő érdekeiket?

Az Európai Parlament 2021. október 6-i állásfoglalása a partnerkapcsolati erőszak
és a felügyeleti jog nőkre és gyermekekre gyakorolt hatásáról
Európai Parlament. 2021.10.06.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/aktualis/2021-hirek/2021-oktober/gyerekfelugyeleti-perek-tobb-vedelmet-aparkapcsolati-eroszak-aldozatainak.html

A szerdán 510 szavazattal, 31 ellenszavazat és 141 tartózkodás mellett elfogadott jelentésben a képviselők
sürgős tagállami intézkedést kérnek azoknak a partnerkapcsolati erőszak áldozatává vált nőknek a védelmére,
akiket gyermekelhelyezési eljárás során ér bántalmazás. A jelentés kiemeli, hogy a járvány ideje alatt megugrott
a partnerkapcsolati erőszak mértéke, ugyanakkor nehezebb volt az igazságszolgáltatáshoz fordulni. A jelentés
megismétli a Parlament korábbi kérését, hogy a nemen alapuló erőszak legyen az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 83. cikke alatt felsorolt bűncselekményi tétel.

Az embert körülvevő kapcsolati háló és a járvány próbatevése
Ónody-Molnár Dóra. Jelen. 2021.10.05.
https://jelen.media/kozelet/attores-mar-tenyleg-nem-lehet-a-szegenyseguk-miatt-szetszakitani-a-csaladokat-2365

A súlyosan diszkriminatív gyakorlat kormányokon átívelően jelen volt és van a mai napig is. A legtöbb esetben a
gyermekvédelmi rendszerben dolgozók ugyanis a megelőzés helyett a kiemelést választják, amikor
mélyszegénységben élő családok problémáival találkoznak, mert ahhoz egyáltalán nem rendelkeznek megfelelő
eszközzel, hogy a vagyoni-jövedelmi krízisbe került családokon segítsenek.

Miért kell tábort szervezni lázadó lányoknak?
Juhász Vanessza. Mérce. 2021.10.05.
https://merce.hu/2021/10/05/miert-kell-tabort-szervezni-lazado-lanyoknak/

„Nagyon különleges élmény volt, hogy olyan témákról beszélhettünk nyíltan (például a menstruáció, vagy a
biológiai működés), amikről általában nem szoktunk” – nyilatkozta F., a tábor egyik 14 éves résztvevője. A 13
éves M. szerint „felszabadító élmény volt, hogy mindenről, ami állítólag tabu, őszintén tudtunk beszélni”. A
szexuális nevelés vagy a párkapcsolati erőszak nem szerepelnek a tantervben, és a felvilágosító foglalkozásokról
elég lesújtó véleménye volt a lányoknak: „A felvilágosító óra nálunk teljesen értelmetlen volt. Csak be kellett
magolnunk szavakat, amiket nem is értettünk. Azt se magyarázták el, hogy mit jelent például az ovuláció” –
meséli M.
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Most döbbennek rá az iskolákban, mi mindent nem tanultak meg a gyerekek az
online oktatásban
Radó Nóra. Qubit 2021.10.04.
https://qubit.hu/2021/10/04/most-dobbennek-ra-az-iskolakban-mi-mindent-nem-tanultak-meg-a-gyerekek-az-online-oktatasban

Magyarországon a szülők „képességekké transzformálják a pénzüket”, például annak ellenére, hogy más
társadalmi osztályok gyerekei is képesek lennének rá, kizárólag a felső- és középosztálybeli gyerekek járnak 6-8
osztályos gimnáziumokba. Sőt egyértelműen kimutatható, hogy szakiskolába vagy gimnáziumba társadalmi
státusz szerint kerülnek a gyerekek. Ezek pedig olyan íratlan szabályok, amelyek alapján például egy roma
gyereket nem kell majd elküldeni egy adott iskolából, mert az iskola olyan feltételeket tud szabni a bekerülőknek,
amelyek miatt még csak jelentkezni sem fog.

A beépülés dilemmái
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.10.03.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/10/03/805-a-beepules-dilemmai/

Szerintem valahol itt csúsznak el a dolgok, a rendszerszintűvé tételen. No meg, van itt még valami. Ha egy
program beépül, tegyük fel, még működik is, kormányváltáskor megy minden a kukába, az újratervezések sajátja
nálunk, hogy szakítani kell az előzővel. …
Talán itt a baj. A folyamatos újratervezésben. Abban, hogy attól függ a szakmai megítélése az adott programnak,
hogy melyik kormány vezette be. Vagyis, melyik párthoz kötődő kormány. Az átpolitizálódás az oka, amiben mára
a szakmai szempontokat kiszorította a hatalom mindenekfelettisége. Az, hogy akik döntenek, ők a saját
megtapasztalásaik, értékrendjük szerint szervezik a rendszer működését, bár esetenként számítanak ugyan
szakemberekre, ám ezeket nem a szakmaiság szerint kategorizálják, hanem a szerint, hogy velük vannak-e vagy
ellenük. Azokat hívják partnernek a szakmából, akik nem kérdőjelezik meg az ő személyes álláspontjukat
valamiről. Akik pedig ellentmondanak, nos, ők a “nem mértékadó szakmai körök” kategóriájába kerülnek.
Először. Később pedig a másik oldalhoz sorolódnak, és ellenséggé válnak számukra. Minél inkább jelzik az egyet
nem értésüket, annál inkább.

A Katolikus Karitász alapításának 90. évfordulóját ünnepelték Kazincbarcikán
Kormany.hu. 2021.10.02.
https://kormany.hu/hirek/a-katolikus-karitasz-alapitasanak-90-evfordulojat-unnepeltek-kazincbarcikan

Fülöp Attila az együttműködés eredményének nevezte, hogy ma Magyarországon a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatások közel felét egyházi fenntartók látják el, tíz évvel ezelőtt ez az arány 12 százalék volt. Az államtitkár
kitért rá: a kommunizmus nehéz öröksége, hogy a legtöbb szociális intézmény városon kívül, túlzsúfoltan
működött, a fogyatékosügyről pedig beszélni sem lehetett. Hangsúlyozta: a legfontosabb, és a karitász
működésének is egyik legfontosabb része, hogy számoljuk fel a korábbi évtizedekben kialakult elhallgatás
kultúráját. A szociális ügyekért felelős államtitkár kifejtette: Magyarországon elvitathatatlan az egyház
társadalmi feladatokban való részvételének elfogadottsága, ebben a társadalom nem hívő, nem templomba járó
része is segítségnyújtást lát.
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Az alapvető jogok biztosának üzenete az idősek világnapja alkalmából
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. 2021.10.01.
https://www.ajbh.hu/en/-/az-alapveto-jogok-biztosanak-uzenete-az-idosek-vilagnapja-alkalmab-1

Napjainkban a világon több mint 901 millió hatvanéves és ennél idősebb ember él. Az idős emberek jogai és
szükségletei egyszerre kritikus és figyelmen kívül hagyott kérdések, pedig a Föld népességének 12 százalékát
érintik. Világszerte a hatvanévesnél idősebbek csaknem fele ugyanakkor valamilyen fogyatékossággal él. 1991ben az ENSZ Közgyűlése elfogadta az időskorúakra vonatkozó irányelveit – úgymint függetlenség, részvétel, az
életfeltételek és a szociálpolitika szempontjából kulcsfontosságú gondozás, önmegvalósítás és méltóság.
Mindezekre is tekintettel nyilvánította a szervezet az idősek világnapjává október 1-jét.

Hiteles tájékoztatást, hatékony védekezést a negyedik hullámmal szemben!
TASZ – A Hang. 2021.10.01.
https://szabad.ahang.hu/petitions/hiteles-tajekoztatast-hatekony-vedekezest-a-negyedik-hullammal-szemben

A mindenkori kormány feladata, hogy megszervezze a hatékony védekezést a koronavírusjárvány újabb
hullámával szemben, és ennek során kiemelt figyelmet kell fordítania az alacsony átoltottságú településekre. A
közelmúltban nyilvánosságra került adatokból(1), amelyek települési szinten mutatják meg a kiadott védettségi
igazolványok számát, egyértelműen kiderült, hogy vannak az országnak olyan települései, ahol az átoltottság
még a 30%-ot sem éri el.

Az embert körülvevő kapcsolati háló és a járvány próbatevése
Magyar Tudomány 2021/10. 2021.10.01.
https://mersz.hu/hivatkozas/matud202110_f66598#matud202110_f66598

Az áttekintő tanulmány a Covid-járványhelyzettel kapcsolatos viselkedéstudományi kutatási feladatokat és
eredményeket tekinti át. Fontos mozzanat, hogy a pandémia okozta helyzet egyben ritka „természetes
kísérletként” is értelmezhető, mind a nemzeti járványstratégiák pszichés hatásainak összehasonlításában, mind
a fejlődéslélektanban, mind a személyes kapcsolatokra gyakorolt hatások elemzésében. A kapcsolatoknál a külső
baráti körök hiánya számos feszültséget eredményez, s a karantén hatására az érzelmi együttérzés csökken,
miközben mások helyzetének megértése növekszik. A depressziós és stresszreakciók fontos modulálója az
optimizmus és a bizonytanságtűrés.
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