2021. December
Oltási kampány, előválasztási viták az ellenzék romaprogramjáról – mozgalmas
éven van túl az 1 Magyarország Kezdeményezés
Czékmán Bndegúz. Mérce. 2021.12.31.
https://merce.hu/2021/12/31/oltasi-kampany-elovalasztasi-vitak-az-ellenzek-romaprogramjarol-mozgalmas-even-van-tul-az-1magyarorszag-kezdemenyezes/

Az „Oltass, hogy élhess!” kampány során alig 3 hét alatt 32 ezer emberhez jutottak el a civilek és közülük 13428
főt regisztráltak be az oltásra. Emellett az 1 Magyarország Kezdeményezés az Idetartozunk Egyesülettel
összefogva több száz családnak juttatott el maszkot, vitamint és tartós élelmiszert tartalmazó csomagokat.

Kicsiny káté az iskoláról
Knausz Imre. Tani-Tani. 2021.12.28.
http://www.tani-tani.info/kicsiny_kate_az_iskolarol

Míg korábban – a 19. században – az volt a jellemző, hogy a lakosság túlnyomó többsége – egyszerű szavakkal
meghatározva: a munkások és parasztok gyerekei – nem járhatott a műveltséget közvetítő középfokú iskolákba,
a 20. században a középfokú oktatás (szinte) általánossá vált. Ez azonban nem jelentette a tudás
demokratizálását. A túlnyomó többség ma is műveltség nélkül lép ki a rendszerből, noha életének jelentős részét
töltötte az iskola komor falai között.

„Attól még nem őrült, hogy hangokat hall” – éhező betegeken is segít az ország
legkülönösebb pszichiátriai intézménye
Élő Anita. VálaszOnline. 2021.12.27.
https://www.valaszonline.hu/2021/12/27/ebredesek-alapitvany-kozossegi-pszichologia-pszichiatriai-betegek-harangozo-judit/

A közösségi pszichiátria lényege, hogy a betegséget gyógyíthatónak tartja, és a beteget és a környezetét is
bevonja a gyógyulási folyamatba. Nem a kontrollálásra és a korlátozásra alapoz: azt szeretné elérni, hogy maguk
vegyék kezükbe életük irányítását. Az ő céljaik elérésére szerveződik meg a segítő csapat, amely kíséri az útjukat
a felépülés felé. A pácienseik között pedig szép számmal vannak hajléktalanok is, akik vagy azért veszítették el
az otthonukat, mert pszichiátriai betegek, vagy éppen attól roppantak össze, hogy elveszítették az
egzisztenciájukat.
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Iskolaőr: Ha nem leszel csendben, te kis taknyos, akkor úgy felpofozlak, hogy a
kerítésig elszállsz
Pál Tamás. Telex. 2021.12.27.
https://telex.hu/belfold/2021/12/27/iskolaor-a-nyakanal-ragadta-meg-az-5-osztalyos-tanulot-sarmelleken-bantalmazasvademeles

Május 27-én a 11 órás szünetben fegyelmezési szándékkal odament a sorakozó gyerekekhez, és rászólt az egyik
5. osztályos tanulóra, hogy maradjon csendben. Az iskolaőr úgy látta, hogy a tanuló nem fogad neki szót, ezért
odalépett hozzá, a korláthoz nyomta, a nyakát megszorította, és azt mondta: „Ha nem leszel csendben, te kis
taknyos, akkor úgy felpofozlak, hogy a kerítésig elszállsz.” Amikor az iskolaőr elengedte a fiú nyakát, azt is
mondta: „Ha vége lesz az iskolának, az iskola területén kívül úgy fel foglak pofozni, hogy elbőgöd magad.” Ezután
az iskolaőr elhagyta a helyszínt.

Visszatekintő 2021-re
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.12.27.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/12/27/817-visszatekinto-2021-re/

Sokat beszélünk arról, hogy milyen bonyolult a társadalmi leszakadás problémája. Sok konfliktust vállalunk fel
azért, mert mi nem a sikerek fényesre polírozásával kívánjuk elfedni a fény mögötti kudarcokat. Vállaljuk a
hibázásokat is, hiszen ezen az úton, így, mint mi, még senki sem ment végig. Vállaljuk az érzelmeinket is, hiszen
mi is emberek vagyunk, akik bizony sérülnek is a konfliktusokban. De minden nap újra kezdjük. Azokkal, akiket
mások otthagynak. Azokkal, akik a rendszer szerint “nem fogadókészek”, vagy “nem partnerek”. Mert tudjuk, az
ő hangjuk nem ér el nagy távolságra. És azt is tudjuk, hogy amit és ahogyan elmondanak, azt tudni kell
értelmezni.

Év elején jöhet a budapesti utcai szociális ellátásban az első kollektív szerződés
Kiss Soma Ábrahám. Mérce. 2021.12.24.
https://merce.hu/2021/12/24/ev-elejen-johet-a-budapesti-utcai-szocialis-ellatasban-az-elso-kollektiv-szerzodes/

A tervezetben rengeteg munkakörülményeket javító intézkedés van – például a rekreációs pihenőidőre és a
folyamatos munkarendben működő intézmények dolgozóinak szabadidejére vonatkozólag – emellett a béreket
érintő javaslatokat is tartalmaz. Ez utóbbiak jegyében beépítenék a bérbe a Budapest Pótlékot, ami jelenleg az
alapbéren túli juttatás. Az alapbérek jelenleg a közalkalmazotti bértáblában meghatározott – rendkívül alacsony
– mértéken vannak, amit pótlékokkal hoznak a minimálbér és a garantált bérminimum szintjére.

Ferge Zsuzsa: hiányzik az emberi méltóság tisztelete
Muhari Judit. Népszava. 2021.12.26.
http://nepszava.hu/3141546_ferge-zsuzsa-hianyzik-az-emberi-meltosag-tisztelete

Egy alapvetően feudális viszonyokkal terhelt országban élünk, ahol a szimmetrikus méltóság tisztelete
egyszerűen nem létezik, alulról felfelé jár a tisztelet, felülről lefelé pedig ennek hiánya a természetes - állítja Ferge
Zsuzsa, Széchenyi-díjas szociológus, a szegénység és a kirekesztés kutatója.

2

A legszegényebb 300 magyar település
PogiPodcast. 2021.12.25.
https://pogi-podcast.simplecast.com/episodes/58-a-legszegenyebb-300-magyar-telepules-nemeth-nandorral-nun-andrassal

A legszegényebb magyar településeken gyakorlatilag nincs jelen a magyar állam. Pedig óriási szükség lenne rá.
Hogyan lehetne dinamizálni őket úgy, hogy az belső erőforrásokra támaszkodjon és fenntartható legyen?
Egyáltalán kell-e, vagy az ott lakók óhatatlanul be fognak költözni a jobb munkapiacú nagyobb helyekre? Erről
beszélget Pogi az ezeket a településeket évtizedek óta fejlesztő Nun Andrással (Autonómia Alapítvány) és
Németh Nándorral (Máltai Szeretetszolgálat).

A szegénység nem elég
Muhari Judit. Népszava. 2021.12.25.
https://nepszava.hu/3141556_a-szegenyseg-nem-eleg

Nagyon hosszú folyamat ebből kivezetni azokat, akik a családjuktól és az iskolától sem tanulták meg, hogyan
változtathatnak az életükön. A rendszerváltás előtt a lakhatási szegénységet úgy kezelték, hogy a meglévőnél
sokkal jobb állapotú lakásokba költöztették a családokat. Egyébként ez azóta is gyakorlat. Csakhogy ezek az
ingatlanok egy idő után leamortizálódtak, hiszen a bennük lakóknak hiányosak voltak az önfenntartási
képességeik.

„Berendezkedtünk egy komfortszolidaritásra”
Hompola Krisztina. Népszava. 2021.12.25.
https://nepszava.hu/3141553_csalas-es-amitas

De miközben itt ülünk egy teázóban és zöld teát kortyolgatunk, magyar gyerekek éheznek, szenvednek és ez nem
normális állapot. Nagyon fontos, hogy a következő hatalom megértse, hogy az elmúlt tíz-húsz-harminc évben
szociális, egészségügyi oktatási és kulturális területen akkora seb keletkezett, hogy ezt semmiképp nem érdeke
fenntartani. Ez a seb felzabálja az országot, be kell gyógyítani.

A láthatatlan migráció
Csatári Flóra Dóra. 2021.12.23.
https://telex.hu/komplex/2021/12/23/olyan-munkat-vegzek-el-amit-ott-nem-vegezne-el-senki

Húsz éven belül az Európai Unió lakosságának már több mint a negyede 65 év feletti lesz, ezért egyre égetőbb
probléma az idősek ellátásának megszervezése. Ez a gondozási munka javarészt a családok nőtagjaira hárul
jelenleg, de ott, ahol több a pénz, van lehetőség arra, hogy ezt fizetett munkaként a családon kívülről érkező nők
végezzék. Ennek a helyzetnek az eredménye a Keletről Nyugatra tartó, főként nőket mozgató munkaerő-áramlás,
amit gondozási migrációnak szokás nevezni.
Ahogy régen a szegény, falusi cselédek által elvégzett munka tette lehetővé a tehetős polgári családba született
nők felszabadulását a láthatatlan, otthon elvégzett munka alól, úgy ma a gondozást végző, migráns nők
javarészt feketemunkája miatt a tehetősebb családok férfi és női tagjai tölthetnek be magasabb presztízsű
pozíciókat a legális munkaerőpiacon. Magyarország helyzete speciális: ide sok gondozónő érkezik keleti
országokból, például Romániából, de Magyarországról is sokan mennek Nyugatra. A magyarok harmada ismer
olyan nőt, aki külföldön dolgozik idősgondozóként vagy idősápolóként.
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Fél év után sem jutottak közelebb az uniós százmilliókhoz sem a rászorulók, sem az
önkormányzat Hajdúhadházon
Bogdán Erik. Mérce. 2021.12.22.
https://merce.hu/2021/12/22/helykozi-jarat-fel-ev-utan-sem-jutottak-kozelebb-az-unios-szazmilliokhoz-sem-a-raszorulok-sem-azonkormanyzat-hajduhadhazon/

Lényegében patthelyzet alakult ki az Irinyi utcai családok és az őket segítő civilek, illetve a hajdúhadházi
önkormányzat között. Kilakoltatás nem lesz, viszont egyelőre új lakóhelyeket sem biztosít a rászorulóknak a
település vezetése.

Ónody-Molnár Dóra: Ne keresd a nőt!
Ónody-Molnár Dóra. Jelen. 2021.12.22.
https://jelen.media/publicisztika/onody-molnar-dora-ne-keresd-a-not-2699

Novák Katalin családügyi miniszterként cserben hagyta azokat a nőket, akik szegénységben élnek, vagy egyedül
álló anyaként küzdenek a mindennapokban a túlélésért. Nem harcolt azokért a családokért, amelyek nem az
általa ismert felsőközéposztályhoz tartoznak. Nem törődött azokkal, akiknek nem adatik meg a munka/család
közötti választás luxusa. Akik pénztárosként, alulfizetett pedagógusként, ápolónőként több másodállást vállalva
igyekeznek a felszínen maradni, akikre rászakad a családtagjuk gondozásának terhe, és a kormánytól semmilyen
segítségre nem számíthatnak. Novák az elmúlt tíz évben – más nőtársával, például Hoffmann Rózsával, Czunyiné
Bertalan Judittal és Langerné Victor Katalinnal karöltve – fiatal lányok tízezreitől vette el a továbbtanulás
lehetőségét, a szegénységből való kitörés esélyét.

Hajléktalanok, akik már lakásban várják az ünnepeket
Farkas Norbert. 24.hu. 2021.12.22.
https://24.hu/belfold/2021/12/22/hajlektalanok-uj-lakas-nyugdijashaz/

Tavasszal döntött arról a Fővárosi Önkormányzat, hogy a lakástalan és hajléktalan embereknek lehetőségük
legyen kedvezményes feltételekkel bekerülni a nyugdíjasházakba. Mivel ezek nem szociális intézmények, hanem
bérházak, az időseknek általában körülbelül 2,5-3 millió forintot kell fizetniük, hogy bejussanak. A hajléktalanok
ezt részletekben fizethetik meg, jövedelmük tíz százalékát kell erre fordítaniuk. Idáig több mint 160 hajléktalan
kezdett új életet a főváros intézkedésének köszönhetően.

4

Tíz éves a törvény, ami lejtőre lökte a közoktatást
Radó Péter. Portfolio. 2021.12.20.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211220/rado-peter-tiz-eves-a-torveny-ami-lejtore-lokte-a-kozoktatast-516660

Az évtized második felében az új törvény által létrehozott erősen lebutított közoktatási rendszer működése – egy
nagyon alacsony minőségi és eredményességi szinten – némiképp stabilizálódott, a gyors leépülést felváltotta a
lassú leépülés. A nagy rendszerátalakításnak azonban van két nagyon súlyos következménye, melyek azóta is
hatnak és még hosszú ideig velünk maradnak: egy oktatási kasztrendszer kialakulása és - egy ebből a
szempontból különösen kritikus időszakban - az oktatás alkalmazkodóképességének teljes elhalása.

Negyvenes vidéki nők szültek, Budapesten még csökkent is a babák száma – a
kormány népesedési politikájának mérlege
Élő Anita. VálaszOnline. 2021.12.20.
https://www.valaszonline.hu/2021/12/20/demografia-lakossagfogyas-szuletesek-nepesedespolitika-negyvenes-videki-nok/

Nincs mit szépíteni: elég ránézni a KSH 2013-as és 2020-as megyei termékenységi adataira, hogy lássuk, az
ország kelet és észak felé lejt. Ha az utolsó év adatait nézzük, akkor is azt látjuk, hogy a teljes termékenységi
mutató 2020-ban Borsodban (1,92), Szabolcsban (1,88) és Nógrádban volt a legmagasabb (1,79), míg a
fővárosban a legalacsonyabb (1,15). Vagyis Borsodban száz nőnek 192 gyereke, Budapesten 115 kisbabája
születik – 77-tel kevesebb.
Nincs ebben semmi szokatlan, régóta az északi térség számít a legtermékenyebbnek. Ha viszont azt nézzük, ennél
a négy területnél mekkora volt a növekmény 2019-hez képest, akkor még szélesebbre nyíló ollót látunk: Nógrád
11 százalékkal, Szabolcs 9 százalékkal, Borsod 4 százalékkal növelte a termékenységi mutatóját, míg Budapest
mindössze eggyel. A növekedési lista első hét helyén kivétel nélkül kelet-magyarországi megyéket találunk. Vajon
demográfiai siker-e, ha azokba a térségekbe születik még több gyerek, ahova a szociális támogatások nagyobb
része is áramlik, mert a szülők képtelenek eltartani a családjukat? Nem ezt akarta a kormány elkerülni?

Nálunk nyugodt az élet, nem veszekedünk, hát nincs kivel
Presinszky Judit. Telex. 2021.12.20.
https://telex.hu/komplex/2021/12/20/kihalo-falvak-aprofalvak-videk-falu-fiatalok-komplex

A magyarországi falvak ötödét fenyegeti lassú kihalás: az elöregedés, az elvándorlás és a gyerekek hiánya miatt.
Száztizennégy olyan település van ma az országban, ahol háromszáz lakos sincs, és ahol a fiatalok száma tíz
százalék vagy az alatti: nem valószínű, hogy célzott beavatkozás nélkül ezek hosszú távon megmaradnak. Ezek
többsége, 63 százaléka Nyugat-Magyarországon, azaz a Dunántúlon van.
Az ilyen aprófalvak sorsát a történelmi csapások, a szocializmus kollektivizálása, téeszesítése, tudatos
faluleépítése mind-mind megpecsételte. A legtöbbjük jó eséllyel már nem is fog visszatalálni régi önmagához.
Elmentünk három olyan nyugat-magyarországi faluba, amelyet a kihalás fenyeget: az egyikben egy gyerek sincs,
igaz, lakosa is csak kéttucatnyi, a másikban a deportálások miatt rettegtek, a harmadikban pedig annak idején
az iskolát, a hivatalt, de még a vasutat is felszámolták. Ami közös bennük: pár évtizeden belül akár el is
tűnhetnek.
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A magyar modell nem vesz tudomást a társadalmi hátrányokról
Pataki György.G7. 2021.12.20.
https://g7.hu/kozelet/20211220/a-magyar-modell-nem-vesz-tudomast-a-tarsadalmi-hatranyokrol/

Az áruvá tett gondoskodási elemek a fizetőképesség alapján osztják gyümölcseiket, miközben az effektív
kereslettel nem rendelkezők igényeit áthárítják a közösségi szolgáltatások romjait működtető szakmai
hivatástudatra és felelősségérzésre, valamint a kormányzati programokkal és forrásokkal tudatosan alig-alig
fejlesztett civil kezdeményezésekre és nonprofit szektorra.

Az utolsó két lakásnál sírva jöttem el
Bernáth Lackó. Mérce. 2021.12.18.
https://merce.hu/2021/12/18/minel-hangosabban-jajgattak-annal-nagyobbat-utott-iskolaor-vert-gumibottal-gyerekeket/

Egy nyíregyházi szakiskolában súlyosan bántalmazott több gyereket egy iskolaőr. A fiatalok hangoskodtak az
órán, ezért a tanáruk az iskolaőr segítségét kérte, aki felvitte a diákokat az irodájába, ahol letérdeltette őket és
gumibottal ütötte a tenyerüket és a talpukat is. Ráadásul a fiatalok elmondása szerint az iskolaőr azt is
kijelentette, hogy minél hangosabban jajveszékelnek az ütésektől, annál nagyobbat fog ütni.

Az utolsó két lakásnál sírva jöttem el
Janecskó Kata. Telex. 2021.12.18.
https://telex.hu/belfold/2021/12/18/roma-diszkriminacio-lakhatas-alberlet-kereses

Hiába van valakinek munkája és pénze, ha cigány, olyan hátránnyal indul albérletkereséskor, hogy az átlagnál
sokkal nagyobb kitartásra és kudarctűrésre van szükség a sikerhez. Törvénybe ütközik valakit kizárni a lehetséges
bérlők köréből kizárólag a bőrszíne miatt, de ezek nem olyan helyzetek, ahol könnyű a jognak érvényt szerezni.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszűnt már, az ombudsmanhoz évi 1-2 ilyen panasz érkezik.

Gumibottal ütötte a gyerekeket egy nyíregyházi iskolaőr
Bozsó Ágnes. Telex. 2021.12.17.
https://telex.hu/belfold/2021/12/17/gumibottal-uthette-a-gyerekeket-egy-nyiregyhazi-iskolaor

Az egyik kilencedikes osztályban a tanár nem tudott rendet tenni a hangoskodók között, ezért az iskolaőr
segítségét kérte. Három fiút küldött ki a teremből, akiket az iskolaőr az irodájába kísért, ahol letérdeltette őket,
és a tenyerükre és a talpukra is ráütött a gumibotjával. A fiatalok elmondása szerint az iskolaőr azt is mondta
nekik, hogy ne ordítsanak, amikor megüti őket, mert minél hangosabbak, annál nagyobbat fog ütni.
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Trencsényi László: a kormány gyermekvédelmi törvényének semmi köze a
gyermekvédelemhez
Millei Ilona. HírKlikk. 2021.12.17.
https://hirklikk.hu/kozelet/trencsenyi-laszlo-a-kormany-gyermekvedelmi-torvenyenek-semmi-koze-agyermekvedelemhez/391175

A parlament által júniusban elfogadott álgyermekvédelmi törvény maga a megtestesült hazugság. Semmi köze
a gyerekvédelemhez, semmi köze azokhoz a valóságos veszélyekhez, amelyek a magyarországi gyerekeket
veszélyeztetik – mondja Trencsényi László. A Magyar Pedagógiai Társaság elnöke szerint az egész „LMBTQgárdák az óvodák kerítésénél, és a nemátalakító műtétek az óvodákban” habverés, szemenszedett hazugság és
szemfényvesztés. Olyan hátborzongató, kriminalizáló történet, hogy a társadalomnak azon tagjai, akik hagyják
magukat az orruknál fogva – és az állami sajtó által – vezetni, még képesek el is hinni. Mert már annyira abszurd.
Egy óriási marhaság. Annak pedig, hogy összekötik a választást a gyermekvédelmi népszavazással, egyetlen
célja, hogy a kormány mindenáron megtarthassa hatalmát.

Velencei Bizottság: a pedofilellenes törvény módosításai nem felelnek meg az
emberi jogi normáknak
Pálfi Rita, Tanács Gábor. Euronews. 2021.12.14.
https://hu.euronews.com/2021/12/14/velencei-bizottsag-a-pedofilellenes-torveny-modositasai-nem-felelnek-meg-az-emberijogi-no

A Velencei Bizottság közleményében emlékeztet arra, hogy a nemi hovatartozás, mint a személyes identitás
összetevője, és a homoszexualitás, mint a szexuális irányultság egyik változata, az Emberi Jogok Európai
Egyezménye (EJEE) értelmében védelem alatt áll, és így a hatóságok nem tekinthetik őket az erkölcsbe
ütközőnek, amint azt az EJEE 10. cikkének 2. paragrafusa is tükrözi.

Menni vagy maradni? A bántalmazó kapcsolatok láthatatlan sémája
Fáber Ágoston. Új Egyenlőség. 2021.12.12.
https://ujegyenloseg.hu/menni-vagy-maradni-a-bantalmazo-kapcsolatok-lathatatlan-semaja/

A bántalmazó kapcsolatok legtöbbje ugyanazt az utat járja be: a kezdetben idillinek vélt kapcsolatban az egyik
fél (legtöbbször a nő) alárendelődik a másiknak, és hamar kialakul az a függőségi helyzet, amelyben a bántás, a
bántalmazás szóbeli, érzelmi, gazdasági vagy akár fizikai formája bár kínzóvá, mégis természetessé válik. Dobray
Sarolta és Halász Rita idén megjelent regényei többek között arra a kérdésre keresik a választ, hogy hogyan
jutunk el ideáig, és mit tehetünk, ha megszületik bennünk a felismerés, hogy ki akarunk szállni.

A kudarctűréstől az önreflexióig
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2021.12.12.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2021/12/12/815-a-kudarcturestol-az-onreflexioig/

Ennyi év felsőoktatási együttműködésében világosan látom, hogy az elmélet és a gyakorlat csak együtt képes
beavatkozási pontokat találni, és csak erre épülhet módszertan és felzárkóztatás. Pontosan látni kell
mindkettőnek a szükségességét. Mindkettő nélkülözhetetlen, egyik sem mellőzhető. És egy rendszerszintű
megoldáskeresésben erre így kellene ránézni.
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Hogyan segítsük a fiatalok radikalizálódásának megelőzését kognitív torzítások
tudatosításán keresztül - Eszköztár szociális és ifjúsági munkások, és
mentálhigiénés szakemberek számára
https://www.precobias.eu/toolkit/social-worker/PRECOBIAS-Toolkit-for-social-workers-HU.pdf
A PRECOBIAS (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on Cognitive Biases) egy olyan
kampányprojekt, amely a fiatalok a közösségi médiában szélsőséges vagy terrorista megnyilvánulásokkal való
szembesülése által aktiválódó mentális folyamatok és a kognitív előítéletek témakörére összpontosít.
Célközönségünk digitális ellenálló képességének és kritikus gondolkodásának fokozásával hosszú távon
szeretnénk megelőzni és ellensúlyozni a radikalizálódást. A PRECOBIAS projekt segít a fiataloknak jobban
megérteni önmagukat azáltal, hogy feltárja azokat a mögöttes mentális folyamatokat és kognitív előítéleteket,
amelyek a közösségi médiatartalmak értelmezését és elemzését alakítják.

Szerhasználat és önrendelkezés | KÖZGYŰLÉS III.
Partizán. 2021.12.08.
https://youtu.be/2jRN8UCIabg

Ma Magyarországon a vitakultúra szinte teljesen eltűnt a hétköznapokból, a társadalom megosztott, 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 mai adásban a marihuána legalizációja kapcsán vitatkoznak résztvevőink a szerfogyasztásról, függőségekről,
hogy mi áll a különböző szerfogyasztások hátterében, és mi lehet az állam szerepe a függőség
megelőzésében.Információhiány vagy információdömping miatt nem találjuk a konszenzust? Érdemes-e
egyáltalán összehasonlítani a drogokat az alkohollal? Sőt: általánosságban a drog kifejezés alkalmas-e arra,
hogy homogén módon kezeljük az alatta értett szereket? Mitől függ, hogy melyiket választjuk, mi az egésznek a
társadalmi háttere, és vajon tényleg úgy iszik a magyar, mint a gödény?

Lakhatási minimum
AVM. Mérce. 2021.12.07.
https://avm.merce.hu/2021/12/07/lakatasi-minimum/

Magyarországon lakhatási válság van. Mintegy 3 millió́ embert, a lakosság harmadát érinti a lakhatási
szegénység. Ahhoz, hogy a helyzet változzon, szükség van arra, hogy változzanak a lakás- és szociálpolitikai
megfontolások és a közvélekedés.

Magyar Fiatalok 2021 - Elégedetlenség, polarizáció, EU-pártiság
Átlátszó. 2021.12.07.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/18607.pdf

Az összes visegrádi országban az alábbi három tényezőt tartják a legfontosabbnak a munkakeresésnél a fiatalok:
szakértelem, végzettségi szint, ismeretség. Ugyanakkor egyedül Magyarországon gondolják fontosabbnak a
külföldi munkatapasztalatnál a befolyásos emberekkel való kapcsolatot.
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Változatlanul alacsony az alkohol hazai ára, míg az alkoholfogyasztók aránya
növekszik
Átlátszó. 2021.12.07.
https://atlatszo.hu/adat/2021/12/07/valtozatlanul-alacsony-az-alkohol-hazai-ara-mig-az-alkoholfogyasztok-aranya-novekszik/

Általánosnak mondható mindhárom év statisztikája alapján, hogy a nőknél magasabb az alkoholt nem
fogyasztók és alkoholt ritkán fogyasztók aránya, a férfiaknál a mértékletes alkoholfogyasztók és a nagyivók
emelkednek inkább ki. 2009-hez képest mind a férfiak, mind a nők esetében csökkent az alkoholt nem fogyasztók
száma, több alkoholfogyasztó lett. A legjelentősebb növekedés a mértékletes alkoholfogyasztó nőknél látható –
2009-ben a lakosság 5,9 százalékát tették ki, míg 2019-re ez az érték 10,61 százalékra növekedett.
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„Úgysem ártana többet beszélni a cigányokról” – 50 éve iskolateremtő országos
cigánykutatás vázolt lesújtó képet
Blinken OSA Archivum. 444. 2021.12.06.
https://osaarchivum.444.hu/2021/12/06/ugysem-artana-tobbet-beszelni-a-ciganyokrol-50-eve-iskolateremto-orszagosciganykutatas-vazolt-lesujto-kepet

1971-ben Kemény István vezetésével adatfelvételből és mélyinterjúkból álló kutatással vizsgálták a cigányság
helyzetét, ma is tanulságos, drámai képet vázolva. Az iskolateremtő módszerekkel dolgozó kutatás eredménye
önmagában is a korszak szociálpolitikájának a kritikája volt, miközben Kemény szellemi műhelyéből lépett elő a
Szegényeket Támogató Alap és a rendszerváltó demokratikus ellenzék több tagja. Tari Örs Lehel, a Blinken OSA
Archívum levéltárosa az Archívumban őrzött dokumentumokon keresztül idézi fel az ötven éve megvalósult
kutatást. Az évforduló alkalmából szakértőket is megkérdeztünk: mit lehet ma a vizsgálatból tanulni? Azóta
hogyan változott a cigányság helyzete?

Magyarországon a szegények rövidebb ideig élnek, de ennek nem feltétlenül
kellene így lennie
Telex. 2021.12.07.
https://telex.hu/defacto/2021/12/07/magyarorszagon-a-szegenyek-rovidebb-ideig-elnek-de-ennek-nem-feltetlenul-kellene-igylennie

Magyarországon a szegényebb települések lakói rövidebb ideig élnek és ezek az egyenlőtlenségek nőttek az
elmúlt évtizedekben. Ezért az elkerülhető halálokok felelősek. Az elkerülhető halálozáshoz vezető betegségek
összefüggnek az egészségügyi ellátórendszerhez való rosszabb hozzáférésével és az ellátások alacsonyabb szintű
igénybevételével.
Eredeti tanulmány:
Anikó Bíró, Tamás Hajdu, Gábor Kertesi & Dániel Prinz (2021) Life expectancy inequalities in Hungary over 25
years: The role of avoidable deaths, Population Studies, 75:3, 443-455,
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00324728.2021.1877332

„Nem sajnálatot, hanem felelősséget érzek”
Fődi Kitti. 444. 2021.12.06.
https://444.hu/2021/12/05/nem-sajnalatot-hanem-felelosseget-erzek

Bár már évtizedek óta dolgoznak szociális munkások Magyarországon, sokan még mindig nem tudják, hogy ők
pontosan mit csinálnak, gyakran keverik őket a közmunkásokkal vagy más foglalkozást végzőkkel.
A kormány is mostohán bánik a szociális munkásokkal, hiába hangoztatják, hogy évek óta emelik a szociális
munkások bérét, most is csak havi bruttó 160 és 270 ezer között mozog a fizetésük tapasztalattól, fenntartótól
és regionális elhelyezkedéstől függően, pedig nem könnyű a munka, amit végeznek. A koronavírus első
hullámaiban a kormány egyszeri 500 ezer forintos juttatással köszönte meg az egészségügyi dolgozók áldozatos
munkáját, de ebből a szociális munkásokat kifelejtették, pedig az idősotthonok vagy éppen a hajléktalanszállók
is jelentősen érintettek voltak a járványban.
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Idős vagy beteg családtag gondozása: „Nincsenek megoldások, csak kapaszkodók
vannak”
Szabó Eszter Judit. Pszichoforyou. 2021.12.04.
https://pszichoforyou.hu/idos-vagy-beteg-csaladtag-gondozasa/

Miközben alig akad olyan ember, akit közvetve vagy közvetlenül ne érintene a probléma, nagyon kevés szó esik
arról, hogy a beteg, vagy ápolásra szoruló hozzátartozó gondozása mennyi mentális, lelki és fizikai terhet ró az
érintettekre. Ha mégis beszélünk róla, leginkább az anyagiak kerülnek szóba, pedig ez távolról sem csak pénzkérdés, sokkal inkább egy gigantikus méretű, komplex feladat, olyan „csomag” amit családok tízezreinek kell nap
mint nap cipelniük. Az ő helyzetüket tovább nehezíti, hogy ez egy óriási tabutéma is, amiről néha – bármennyire
is jól esne – nem nagyon lehet hol és kivel beszélni.

Mandiner, Pesti Srácok, Origo, Magyar Nemzet, Vasárnap.hu: minden
helyreigazítási pert jogerősen megnyert a hamis hírekkel szemben a Hintalovon
Alapítvány
Hintalovon. 2021.12.03.
https://hintalovon.hu/2021/12/03/mandiner-pesti-sracok-origo-magyar-nemzet-vasarnap-hu-minden-helyreigazitasi-pertjogerosen-megnyert-a-hamis-hirekkel-szemben-a-hintalovon-alapitvany/

2020 októberében egymás után jelentek meg valótlan híresztelések a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványról,
miszerint gyerekvédelmi tevékenységbe bújtatott LMBTQ- propagandát végzünk óvodákban. A hazug
állításokkal szemben a valóság az, hogy a gyermekvédelemben dolgozóknak és a 3. kerületi óvodákban dolgozó
óvodapedagógusoknak szerveztünk átfogó képzést a gyermekvédelemről, a gyermekvédelmi irányelvek
gyakorlati megvalósítási lehetőségeiről az Óbudai Önkormányzat felkérésére egy konkrét szexuális visszaélési
eset, egy óvodás gyerek bántalmazása kapcsán elindult folyamat részeként. A hamis hírek terjesztésével
kapcsolatban sajtóhelyreigazítási-pert indítottunk a pestisracok.hu, a Magyar Nemzet.hu, a mandiner.hu, a
vasarnap.hu és az origo.hu oldalak ellen. A pereket mind jogerősen megnyertük, és a médiumokat arra kötelezte
a bíróság, hogy a valótlan állítások helyreigazítását közzétegyék a felületeiken, ennek az origo.hu a mai napig
nem tett eleget.

Jelentősen emelik a sérült gyerekek gondozóinak pótlékát
Domány András. hvg.hu. 2021.12.02.
https://hvg.hu/itthon/20211202_serult_gyermekek_potlek_emeles

A jogszabály a magasabb – és most jobban megemelt – pótlékot a legsúlyosabb esetekkel foglalkozó speciális
intézmények dolgozóinak adja: eddig a pótlékalap legalább 50 százalékának felelt meg, ez nő most 250
százalékra. A különleges intézményekben 25 százalék volt a pótlék, januártól 125 százalék. Mivel az említett, sok
egyéb juttatást is meghatározó – és 2008 óta nem változott – pótlékalap jövőre is 20 000 forint, így jön ki az 50
000, illetve 25 000 forint pótlék. Emellett nőttek a szociális ágazati összevont pótlék táblázatában is a szolgálati
időtől és képzettségtől függő összegek.
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Demokráciára nevelni? Nyolcvan éve született Csákó Mihály
Blinken OSA Archivum. 444.hu. 2021.11.19.
https://osaarchivum.444.hu/2021/11/19/demokraciara-nevelni-nyolcvan-eve-szuletett-csako-mihaly

Bármennyire is magától értetődőnek tűnik, senki nem születik aktív állampolgárnak, és azt sem várhatjuk el,
hogy a fiatalok 16–20 évnyi passzivitás után hirtelen tudatos, kritikus állampolgárrá váljanak az iskolából kilépve.
Sokszor emlegetjük azt a klisét, hogy a fiatalok a jövő; de nem szabad elfelejtenünk, hogy ha a jelenben nem
biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy megtanulják és kipróbálják állampolgári jogaikat és kötelességeiket, nem
sok jóra számíthatunk a jövőben – és főképp nem demokráciára.
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