2022. Január
Ámbédkar Iskola: se tornaterem, se köztéri szobor
Ónody-Molnár Dóra. Jelen. 2022.01.29.
https://jelen.media/kozelet/ambedkar-iskola-se-tornaterem-se-kozteri-szobor-2828

A Derdák Tiboréknak küldött levélben azonban ez is olvasható: „Mindazon túl, hogy Bhímráo Rámdzsi Ámbédkar
szellemiségét és munkásságát példamutatónak tartjuk, és tisztelettel elismerjük, úgy véljük, mellszobrának
elhelyezése a Dr. Ámbédkar Iskolán kívül, attól távolabb eső helyszínen – a mű és alkotója miskolci
vonatkozásának, ismertségének és lokális kötődésének hiányában – nem indokolt. A fentiek miatt továbbra is
kérjük, szíveskedjenek az alkotás elhelyezését a Dr. Ámbédkar Iskola ingatlanán belül megfontolni”.

Dizájnerdrogok a szegregátumokban | Telepjáró #3
Telepjáró. Partizán. 2022.01.29.
https://youtu.be/lrHmS7HT2xo

A dizájnerdrogok különösen gyorsan terjednek a szegények,
kirekesztettségben élők között, egyre több kamasz is a
kábítószer rabjává válik. Az új típusú tudatmódosítók és a
szegénység láthatóan kölcsönhatásban vannak egymással.
Melyik az ok és melyik az okozat? Egyáltalán van-e kiút a
dizájnerdrogok fogságából? Ennek jártunk utána a mai
Telepjáróban. Az adás vendégei: Topolánszky Ákos lelkész, szociálpolitikus, drogpolitikus, a Magyar Drogterápiás
Intézetek Szövetségének elnöke; Raffael István, személyiségfejlesztő, család-gyermekvédelmi szakember, tréner;
Csák Róbert szociológus.

Népmozgalom 2021. december
KSH. 2022.01.28.
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/nep2112

93 000 gyermek jött világra, ez 0,7%-kal, 662 újszülöttel több a 2020. évi születésszámnál. A születések száma
utoljára 2016-ban volt ilyen magas. A teljes termékenységi arányszám 1 nőre számított becsült értéke 1,59 volt
a 2020. évi 1,56-hoz képest. 155 000-en haltak meg, ami 9,9%-kal, 13 998-cal haladta meg az egy évvel korábbit,
és 20%-kal, 25 397 fővel múlta felül – a koronavírus-járvány előtti utolsó év – 2019 értékét. Ezer lakosra 9,6
élveszületés és 16,0 halálozás jutott.
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A balliberális szociálpolitikai iskolák bezárása
Lakner Zoltán Lehel. 2022.01.27.
https://index.hu/velemeny/2022/01/27/a-balliberalis-szocialpolitikai-iskolak-bezarasa/

Nem is tesz mást, mint a magát tévedhetetlennek maszkírozó balliberális – meg nem nevezett – szakértőkre utal,
akik egybehangzóan hivatkoznak egymásra, mióta elhitették magukkal, hogy ők a szociális igazság
letéteményesei, ők a tudás és a tudomány egyetlen érvényes képviselői. Ők, akiknek szellemi elődei kiirtottak
mindenféle tőlük eltérő nézetet, mozgalmat, segítő kezdeményezést, mindent, amit nem tűrt a történelem
legsötétebb diktatúrája, a szellem és a szabadság legkegyetlenebb és talán az embert leghosszabb ideig
nyomorúságban tartó magyarországi baloldala a múlt század negyvenes éveinek végétől.

Bántalmazás egy szociális otthonban: a gyámhivatal nem szeretné, hogy jogvédők
segítsék az áldozatot
TASZ. 2022.01.26.
https://ataszjelenti.444.hu/2022/01/26/bantalmazas-egy-szocialis-otthonban-a-gyamhivatal-nem-szeretne-hogy-jogvedoksegitsek-az-aldozatot

Azért, hogy pontot tegyünk az ügy végére, ingyenes jogi képviseletet ajánlottunk a bántalmazott férfi számára.
Felvettük a kapcsolatot az intézményvezetővel is, aki nem látta akadályát ennek, csak annyit kért, hogy az értelmi
sérült férfi gondnokát is értesítsük, és az ő jelenlétében egyeztessünk a jogi képviseletéről. A hivatásos gondnok
örült a felajánlott segítségnek, és azt mondta, mindenképp szeretne élni vele. Egyeztettünk arról is, hogyan tudná
aláírni az ügyvédi meghatalmazást. Azonban mikor ügyvédünk másnap megkereste, teljesen máshogy állt az
ügyhöz. A telefonban azt mondta, hogy az ügy már nem aktuális, mert a gyámhivatal szerint “nem lehetséges.”
Azt mondták, hogy neki kell képviselnie a gondnokolta jogait és ott lennie a rendőrségi meghallgatásnál.
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„Ha a szociálpolitika megsértődik, ám csinálja jobban…” In memoriam SZETA
Nóvé Béla. Mérce. 2022.01.26.
https://merce.hu/2022/01/25/ha-a-szocialpolitika-megsertodik-am-csinalja-jobban/

Célja és önmeghatározása szerint a SZETA olyan önkéntes civil szerveződés volt, amely azoknak a rászoruló
családoknak nyújtott közvetlen segítséget, melyek valamiért a szociális védőhálóból kiestek. Mivel a kommunista
érában a szegénység, otthontalanság és a származási diszkrimináció eleve tabutéma volt, az alapítók úgy
döntöttek, meg sem kísérlik a legális egyesületté alakulást, s a várható hatósági tilalmak és retorziók ellenében
a minél szélesebb nyilvánossághoz fellebbeznek, amelybe a nyílt felhívások, jótékony célú lakásrendezvények és
köztéri akciók éppúgy beletartoztak, mint a szamizdat és tamizdat (a magyar emigráns sajtó) cenzúramentes
fórumai.

Családi pótlék kiegészítése? Miért is ne?
Németh György. 2022.01.25.
https://index.hu/velemeny/2022/01/25/csaladi-potlek-kiegeszitese---miert-is-ne-/

A magyar szociálpolitikus-szociális munkás szakma közgazdasági dilettantizmusa – finomabban fogalmazva:
teljes félreértése –, hogy ennek kapcsán a perverz újraelosztásról és a középosztály támogatásáról beszél. Még
akkor is, ha a szerző szerint „számos elismert szakember” nem is így tudja. A szociálpolitikus-szociális munkás
szakma nagy problémája, hogy ideologizált, társadalommérnökösködő attitűdöt tett magáévá. A rendszer
kritikájaként és az erkölcsi magasabbrendűség bizonyítása (a „jóemberkedés”) terepeként értelmezi önmagát.

Az osztogatás hatékonyabb, mint a munkaalapú társadalom
Mészáros R. Tamás. 2022.01.25.
https://g7.hu/vilag/20220125/az-osztogatas-hatekonyabb-mint-a-munkaalapu-tarsadalom/

Egy régi és Magyarországon is népszerű nézet, hogy a szegényeknek nem érdemes pénzt vagy tőkét adni, mert
a pénzbeli juttatásoktól leszoknak a munkáról, a segélyt pedig elherdálják alkoholra, cigarettára, drogokra. Ezzel
szemben gyakran elhangzik, hogy bármiféle szociális juttatást feltételekhez kell kötni, a segélyezés helyett rendre
és munkára kell nevelni a szegényeket – a magyar kormány is hasonló filozófiát követ a közmunkaprogrammal,
a szociális rendszer erőteljes ritkításával és a „munkaalapú társadalom” szlogenjével –, vagy az eggyel
liberálisabb megközelítés szerint a pénz helyett infrastruktúrát, például oktatást, egészségügyi ellátást és
munkalehetőségeket kell teremteni a szegénység felszámolásához. Azaz nem halat kell adni az éhes embernek,
hanem megtanítani halászni.

Kőkemény neoliberális megoldás, amit a Fidesz képvisel
Gulyás Erika – Meleg Sándor. Népszava. 2022.01.24.
https://nepszava.hu/3144177_kokemeny-neoliberalis-megoldas-amit-a-fidesz-kepvisel

Ma bármerre nyúlunk az ellátórendszerben, logikátlanságok és felesleges párhuzamosságok jelennek meg.
Ezeket mindenképpen fel kell oldani, mert rengeteg erőforrást veszít az ágazat ezekkel. Egy diagnózist, látleletet
kellene csinálni, amihez meg kell kérdezni a fenntartókat, a szolgáltatókat és az ügyfeleket is. Utána kellene egy
nagyon határozott szociálpolitikai jövőkép, hogy mit szeretnénk a társadalommal kezdeni és hogyan jutunk el a
célunkhoz. A szociális és gyermekvédelmi törvényt is újra kellene írni, teljesen más szerkezetben, hogy a meglévő
kapacitásokat jobban ki lehessen használni. A finanszírozás szerkezetét funkcionális alapra kellene helyezni.
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Setét Jenő (1972-2022) emlékére
2022. január 25-én, 50 éves korában elhunyt Setét Jenő roma polgárjogi aktivista. Setét Jenő 1972-ben született
Sárospatakon. Eredetileg szobafestőnek tanult, 1995-től dolgozott szociális munkásként és civil jogvédőként. 1995-től
2010-ig a Roma Polgárjogi Alapítványnál, majd 2010-től 2011-ig a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezetnél (TASZ),
2012-től pedig a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodánál (NEKI) tevékenykedett.
1997-ben Roma Polgárjogi Díjat, 2007-ben Solt Ottilia-díjat, 2008-ban Emberi Jogi Emlékplakettet, 2012-ben Fekete
Párduc-díjat, 2020-ban Raoul Wallenberg-díjat kapott. A Roma Büszkeség Napjának szervezőjeként és az Idetartozunk
Egyesület vezetőjeként is ismertté vált.
„Semmilyen esélyegyenlőségről nem beszélhetünk” Setét Jenő a Klubrádióban (2021.10.27.)
https://youtu.be/Lpu0KK5BCRM

„Olyan nincs, hogy helyettünk más bocsásson meg!” Setét Jenő aktivizmusáról és politikai elveiről
https://youtu.be/pX1aN6zSPBU

„A kormány politikája szerves részévé tette a gyűlölködést” - Setét Jenő a Klubrádióban (2020.02.20)
https://youtu.be/TYEfUYeQn3k

Szociális helyett egyenlőségi paradigma: minimumprogramot hirdettek roma szervezetek 2022-re.
https://merce.hu/2021/11/19/szocialis-helyett-egyenlosegi-paradigma-minimumprogramot-hirdettek-romaszervezetek-2022-re/

Setét Jenő: Nem lehet mindenkiből Caramel. De én például jó vagyok szociális munkában. Ezért csinálom ezt.
https://24.hu/belfold/2020/07/27/setet-jeno-bogdan-laszlo-ongyilkossag/
„Orbán Viktor szabadon engedte a szélsőjobboldali kutyáit” – interjú Setét Jenővel
https://merce.hu/2020/02/21/orban-viktor-szabadon-engedte-a-szelsojobboldali-kutyait-interju-setet-jenovel/
Két profil, egy szakma – szociális munkások egymás között
https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/8639
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Elküldtek egy tanárt egy budapesti gimnáziumból, mert nyomult a lányokra, és
szexchatbe keveredett a diákjaival
Horn Gabriella. Átlátszó. 2022.01.24.
https://atlatszo.hu/kozugy/2022/01/24/elkuldtek-egy-tanart-egy-budapesti-gimnaziumbol-mert-nyomult-a-lanyokra-esszexchatbe-keveredett-a-diakjaival/

Novemberben elküldtek egy szaktanárt a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumból, mert „az online térben
korábbi figyelmeztetés ellenére pedagógushoz nem méltó módon viselkedett”. Az iskola igazgatójának
tájékoztatása szerint a rendkívüli felmentés oka az volt, hogy a pedagógus „sorozatosan vétett a szakma etikai
követelményei ellen, a tanulókkal szemben tanúsított magatartása, a tanulók által elérhető közösségi oldalon
szexuális viselkedése a tanulók lelki és mentális egészségét veszélyeztette”, sőt, „magát egy iskolánk diákja
rokonának kiadó, nem valódi lányprofil által küldött képre válaszul” a nemi szervéről küldött fotókat egy
közösségi médiaplatformon. A férfi a pornográf fotókat ráadásul egy olyan álprofilnak küldte, amit néhány,
általa is tanított tizedikes diák hozott létre csapdának, miután a tanár az iskolában furcsán viselkedett a
lányokkal. A kínos képek többekhez eljutottak, a tanárt elküldték és feljelentették, két diák ellen fegyelmi eljárás
indult az elküldött tanár emberi méltóságának megsértése miatt.

Az iskolákból olyan fiatalok, akik nem tudnak sem írni, sem olvasni, sem számolni
Ónody-Molnár Dóra. Jelen. 2022.01.24.
https://jelen.media/kozelet/elszipkazott-eselyek-2779

Több szakértő is azt mondja: korai számonkérni a programon a lemorzsolódás csökkenését. Az
intézményfejlesztési terveken és a pedagógusképzéseken keresztül van ok az optimizmusra, s kedvező hatása
lehet a programnak arra a több ezer pedagógusra, aki részt vett benne. Igaz, nagyon optimistának kell lenni
ahhoz, hogy egy olyan környezetben, ahol az állam a szegregálódást segíti elő, hinni lehessen a sikerben. Egy
uniós projekt nem tudja a strukturális problémákat orvosolni, de a programban kidolgozott akciótervek
segítséget adhatnak egy olyan oktatásirányításnak, amely megnyitja a minőségi középiskolai oktatást a
hátrányos helyzetű gyerekek előtt.

A magyar gyermekesek többsége szerint a szülők joga a szexuális felvilágosítás
Origo. 2022.01.23.
https://www.origo.hu/itthon/20220123-a-magyar-gyermekesek-tobbsege-szerint-a-szulok-joga-a-szexualis-felvilagositas.html

A Mindennapok Női Szemmel Egyesület kutatása szerint a gyermekesek "elsöprő" többsége azt vallja, kizárólag
a szülők feladata, joga, hogy a szexuális irányultságról, felvilágosításról gyerekével beszéljen, és támogatja a
kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazást - ismertette Király Nóra, az egyesület alapítója az
M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.
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A hátrányos helyzetű gyerekek és a motiváció
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.01.23.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/01/23/821-a-hatranyos-helyzetu-gyerekek-es-a-motivacio/

Azt hiszem, ez nagyon el lett szúrva… Hiába volt rendszerváltás, a szülők (tisztelet a kivételnek) maradtak
gyerekszerepben az iskolában, valós tényezőként nem jelennek meg. Mostanra pedig a pedagógusok is ebbe a
szerepbe kerültek, a központi irányításé a döntés mindenben, az elvárt képhez igazodás lett a legfontosabb
vezérelv. Ebbe pedig nem fér be annak a problémahalmaznak a kezelése, amit ma a társadalmi leszakadás jelent.
A gyerekekkel sem, az iskolával sem. Vajon mit tudnak a döntéshozók ezeknek a családoknak az életéről? Mit
tudnak a pedagógusok erőfeszítéseiről, akik eszköztelenek maradtak a szegregált iskolákban? Vajon mi jut el a
valóságból hozzájuk? Vagy tudják, csak nem illenek a képbe, ezért nem foglalkoznak velük?

156 ezer magyar otthonában még mindig nincs wc és fürdőszoba
Kollár Dóra. mfor.hu. 2022.01.23.
https://mfor.hu/cikkek/makro/156-ezer-magyar-otthonaban-meg-mindig-nincs-wc-es-furdoszoba.html

Az Európai Unió közös statisztikai hivatala által készített jelentés alapján a teljes hazai társadalom 20,4
százaléka, azaz több mint 1,98 millió ember élt olyan otthonban, ahol a tető vagy falak átáztak,
megpenészedtek, vagy a nyílászárók cserére szorultak. Ezen a téren évek óta folyamatos a fejlődés, hiszen 2018ban még 22,5 százalékon állt ugyanez a mutató. Ez az egyértelmű javulás a legszegényebbek körében már nem
jelent meg ennyire fényesen. 2020-ban azon magyarok, akiknek a keresete nem érte el az átlagjövedelem 60
százalékát, azaz a 105 529 forintot, lényegesen nagyobb százalékban éltek lepusztult otthonokban – a járvány
évében 38,4 százalékuk találkozott ezzel a problémával.

Ingyenes első diploma, szociális minimum, tablet a diákoknak – erre készül az
ellenzék
Németh Márton Sándor. Index 2022.01.23.
https://index.hu/belfold/2022/01/23/ellenzek-program-oktatas-szocialis-politika-valasztas/

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mihez kezdenének a kormány családtámogatási rendszerével. Kanász-Nagy
Máté azt mondta: a fő irány az, hogy megtartanák a támogatásokat, de állítása szerint „igazságosabbá tennék,
és kinyitnák lefelé” azokat. „Most jellemzően a magasabb fizetéssel rendelkezők tudják leginkább kihasználni
ezeket” – tette hozzá. Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdődött a munka dandárja, a szociális programfejezet nyár
végére, ősz elejére struktúrájában állt össze, azóta kisebb-nagyobb változtatások történtek. Ugyanakkor az LMP
társelnöke hangsúlyozta: szakpolitikai együttműködésre is szükség van. A szociális területet nehéz leválasztani
például a lakáspolitikáról vagy a munkaerőpiacról. Emellett minden fejezetnek van gazdasági oldala is, a
költségvetési oldal számítása jelenleg is folyik – mondta el Kanász-Nagy Máté az Indexnek.

Van olyan iskolaőr, akit a szülők elintéznének tanítás után
Holló Bettina. Index 2022.01.22.
https://index.hu/belfold/2022/01/22/iskolaorseg-eroszak-oktatas/

Verekedés, fenyítés, verbális és fizikai bántalmazás, de információink szerint létezik olyan hazai intézmény, ahol
a békesség kedvéért a diákok a menzán sem használhatnak kést – többek közt az említett problémák miatt
vezette be a kormány 2020 szeptemberében az iskolaőrséget, mely a kezdetektől fogva kapott hideget, meleget.
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Hazánkban nemcsak pedagógusból, de iskolaőrből is hiány van – erre utalnak legalábbis azok az adatok,
amelyeket megkeresésünkre az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) kaptunk. Ezek alapján jelenleg 57
olyan intézmény van, amely bár szeretne részt venni a programban, iskolaőrt nem tudnak biztosítani számukra.
Ezzel szemben más intézményekben egyszerre két iskolaőr is dolgozik, így jön ki a matek, miszerint 2022
januárjában 434 iskolában összesen 493 őr teljesít szolgálatot.

Szociális tűzifaprogram? | Telepjáró #2
Partizán. 2022.01.22.
https://youtu.be/t1cad4EIB_I

Évente több tucatnyian halnak meg fűtetlen otthonaikban, kihűlés következtében. A Telepjáró második
adásában azt a kérdést járjuk körül, hogyan küzd meg a lakosság az elszabadult tüzifa-árakkal, és hogyan lehet
hatékonyan elősegíteni, hogy a téli időszakban valamennyi otthon megfelelően fel legyen fűtve.
Az adás vendégei Feldmár Nóra, a Habitat for Humanity energia-szakértője; Horváth Szilveszter, Szendrőlád
polgármestere; Gulyás Erzsébet, a Badur Alapítvány programvezetője.

A szekuláris oktatás feltétele a demokráciának – válasz Radó Péternek
Békés Gáspár. Milenna. 2022.01.21.
https://millenna.hu/belpolitika/a-szekularis-oktatas-feltetele-a-demokracianak-valasz-rado-peternek/1930/

A hittant tehát valóban ki kell venni a tantervből, de nem azért, mert a szülő jogai sérülnek, hanem mert a
gyerekek jogai sérülnek; amíg egy fiatal nem tud önálló és felelős döntést hozni, addig ne érje (vallásos vagy
egyéb) ideológiai indoktrinációs kísérlet, azaz nem szabad megteremteni a közoktatásban az indoktrináció
feltételeit. Ahogy pártpolitikai ideológia sem jelenhet meg az iskolában (papíron), a vallásinak sincs helye ott,
maximum mint összehasonlítható kultúrtörténeti ismeret. Ráadásul az iskolai hittan és hitéleti tevékenység a
gyakorlatban számos helyen homlokegyenest ellentmond az alkotmányos és civilizációs normáinknak, legyen szó
a melegekről, nőkről, ateistákról, fogamzásgátlásról nyilvánosan hirdetett álláspontokról, melyeket a Katolikus
Egyház például hivatalosan is hirdet.
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Akárhová mész, megtalállak – Párkapcsolati erőszak Magyarországon – A
bántalmazó
SzabadEurópa. 2022.01.20.
https://www.szabadeuropa.hu/a/parkapcsolati_eroszak_wirth_judit/31662108.html

Kikből lesznek a bántalmazók? Mi motiválja őket? Milyen eszközöket vetnek be, hogy megtörjék a partnerüket?
A Szabad Európa podcastjában dr. Wirth Judit jogásszal beszélgettünk, aki több mint húsz éve foglalkozik a
témával és a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület, a NANE önkénteseként évtizedek óta igyekszik
segíteni az áldozatokon.

Farkas Zsombor - Reggeli gyors/Reggeli személy
KlubRádió. 2022.01.20.
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyorsreggeli-szemely-2022-januar-20-csutortok-0900-farkas-zsombor-22597

Farkas Zsombor szociálpolitikussal beszélget Mérő Vera azokról, akiknek tényleg a csirkefarhát jelenti a húst a
táplálkozásban, annyira szegények.

„Magyarország úgy működik, mint egy szegény család”
Grád-Kovács Márta. 24.hu. 2022.01.19.
https://24.hu/belfold/2022/01/19/bass-laszlo-szegenyseg-interju-szociopoly/

Nincs fájdalmasabb, mint amikor egy szegény családban élő tízéves kislány azt mondja neked, hogy „ápolónő
szeretnék lenni”, és te csak ülsz, mert tudod, hogy soha nem lesz belőle ápolónő – meséli Bass László. A
szociológust annak apropóján kérdeztük, hogy hamarosan a 300. előadásához érkezik az általa kitalált
Szociopoly – egy interaktív színházi társasjáték –, amelyben mindenkinek csupán egyetlen célja van: egy
magyarországi kistelepülésen szegénységben túlélni egy hónapot.

Édeskevés a szociális konyhák napi 24 forintos normatívaemelése, miközben
elszálltak az élelmiszer- és energiaárak
Gulyás Erika. Népszava. 2022.01.18.
https://nepszava.hu/3143635_edeskeves-a-szocialis-konyhak-napi-24-forintos-normativaemelese-mikozben-elszalltak-azelelmiszer-es-energiaarak

A településeknek nyújtott kiegészítő támogatások múlt pénteken megjelent listája azt jelzi, hogy a kormány
érzékeli az önkormányzatoknál összegyűlt bajokat, de biztos, hogy a megítélt pénz mindenhol kevés lesz a
növekvő kiadások fedezésére – fogalmazott a Népszavának a hajdúsági Polgár vezetője, Tóth József. A
polgármester szerint gúzsba köti az önkormányzatokat, hogy a nyersanyag- és energiaárak, valamint a
konyhákon dolgozók bérének emelkedése ellenére nem növelhetik meg a szociális étkezés térítési díjait, ahogy
nem emelhetik az ingatlanjaik bérleti díjait sem, miközben a magasabb jövedelemmel rendelkező, tapasztalt
munkatársaik azt várják, hogy az ő bérük is növekedjen a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének
ütemében.
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A drogprevenciós iskolai programok nem várt vesztesei lehetnek a homofób
törvénynek
Kiss Imola. 444. 2022.01.17
https://444.hu/2022/01/17/a-drogprevencios-iskolai-programok-nem-vart-vesztesei-lehetnek-a-homofob-torvenynek

Így egy faramuci ex lex állapot állt elő, hiszen a tavalyi törvény tiltja, a korábbi rendelet viszont az NNK ajánlása
alapján engedélyezi, hogy a szervezetek bemenjenek prevenciós előadásokat tartani az iskolákba. Jelenleg az
érintett szervezetek sem mind tudják eldönteni, hogy végül is melyik törvényt vegyék figyelembe.
Mindenki hónapok óta malmozik, hogy mikor lép végre az ügyben az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Érdemben sem az Emmi, sem az NNK nem kommunikál semmit, pedig a szakmai szervezetek szeptember óta
próbálják megtudni, hogy tulajdonképpen mi a helyzet. Mint mondják, eleve azt sem értette senki, hogy miért
került bele a drogprevenció a törvénybe, hiszen semmi köze a témának a szexuális neveléshez. Az RTL-lel a
Kormányzati Tájékoztatási Központ múlt hét elején annyit közölt, hogy a további jogalkotási lépésekkel
megvárják a tavaszi népszavazás eredményét.

A csirkefarhát népe
L. Ritók Nóra. nyomor széle blog. 2022.01.16.

https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/01/16/820-a-csirkefarhat-nepe/
Hogy akkor mi a bajom ezzel az egésszel? Nos, ugyanaz, mint a választások előtt osztogatott krumplival, a
szavazataiért megcélzott -és a korábbi gyakorlatok szerint sikerrel megcélzott- leszakadó társadalmi csoport
kihasználásával. Azzal, hogy ebben az egészben van valami “ál-szociális” magatartás, amit sokan el is hisznek a
“gondoskodó államnak”. Mert az csak jó lehet, ha, még azokra is gondol, akik a csirkefarhátat szeretik a
legjobban. Szóval, ez nekünk fáj, nekünk szégyenletes, őket meg manipulálja, kihasználja.

Merénylet egy generáció ellen - Szegregálásra költött uniós milliárdok
Ónody-Molnár Dóra. Jelen. 2022.01.16.
https://jelen.media/kozelet/ez-merenylet-egy-generacio-ellen-2751

A Borsod megyei Encs és környéke az egyik legszegényebb vidéke az országnak. Itt már hatéves korában elvágja
a gyerekek előtt az utat az állami vagy a társadalmi akarat. A szegregáció egyik megvalósítója az egyház. A
térség nem hátrányos helyzetű általános iskolásainak fele egyházi általános iskolába jár, de a hátrányos helyzetű
diákok mindössze egy százaléka jut be ezekbe az intézményekbe. Ezeken a tájékokon az állami iskola lassan egyet
jelent a szegregált iskolával.

Meg lehet úgy alapozni egy kisgyerek fejlődését, hogy aztán később is nehéz
elrontani
Wéber Dóra – Herczog Mária. Amnesty International Magyarország. 2022.01.15.
https://oktatas.amnesty.hu/hirek/meg-lehet-ugy-alapozni-egy-kisgyerek-fejlodeset-hogy-aztan-kesobb-is-nehez-elrontani

A SZKÓP oktatási podcast januári vendége Herczog Mária szociológus, gyermekvédelmi és gyerekjogi szakértő
volt. Beszélgetésünk témája az a korai időszak, amely alapvetően meghatározza a gyerekek későbbi fejlődését,
boldogulását, gyakorlatilag az egész életét.
A várandósság időszakában, majd az első néhány életévben lezajló értelmi és érzelmi fejlődés olyan hatással van
a gyerekek későbbi életére, lehetőségeire, amit nagyon nehéz megváltoztatni, akár pozitív, akár negatív irányba.
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Az elsődleges gondozó reakciói a csecsemő szükségleteire, az, hogy mennyit beszélnek hozzá és milyen
arckifejezéssel fordulnak felé, milyen mennyiségű és minőségű ingereket kap, meghatározzák a gyerek olvasás,
írás és beszédfejlődését, sőt, későbbi érzelmi életét is. Megfelelő családtámogatási programok segíthetnek
abban, hogy minél több gyerek első életévei alakulhassanak optimálisan, de a szakértő szerint az elmúlt
évtizedek intézkedéseinek többsége nem ezt mozdította elő.

Hogyan épült uniós pénzből szegregátum Nyíregyházán? | Telepjáró #1
Partizán. 2022.01.15.
https://youtu.be/uiRkSxLfLx0

Nyíregyháza Keleti lakónegyedében nagy reményekkel indult pár éve a teleprehabilitációs uniós program. A
folytatás azonban sokak számára inkább rémálomszerűen alakult. A lerombolt házakból kiköltöztetett
családoknak adott cserelakások műszaki színvonala ugyanis sok esetben inkább visszalépést eredményezett. A
penészes, omladozó vakolat miatt folyamatosak a légúti megbetegedések a gyerekek és az idősek körében, van,
akinek kézmosásra is kicsi mosdótál jelenti a fürdőszobát. Ráadásul az egyébként a lakhatási szegregáció
csökkentésére hivatott milliárdos költségvetésű projekt végül azt eredményezte, hogy Magyarország egyik
legnagyobb roma szegregátuma jött létre Nyíregyházán. Az Európai Bizottság most eddig példátlan módon azt
közölte, így a program nem támogatható.

Szexedukáció? Drogprevenció? Minek, megoldjuk mink itthon, okosba!
Sárosi Péter. Drogroporter 2022.01.14.
https://drogriporter.444.hu/2022/01/14/szexedukacio-drogprevencio-minek-megoldjuk-mink-itthon-okosba

Hiszen maga a miniszterelnök adja ékes bizonyítékát annak, hogy mennyi sületlenséget képes összegondolni egy
szülő a szexualitásról. Például amikor azt állítja, hogy “nagyon nagy vita” van arról, hogy a homoszexualitás
“átmehet-e pedofíliába”. A kocsmában. Ott lehet, hogy van erről nagy vita. De tudományos vita? Az nincsen.
Egyértelmű, hogy két teljesen eltérő jelenségről van szó, és az, hogy valakinek milyen a szexuális orientációja,
semmilyen módon nem befolyásolja, hogy egyébként pedofíliára hajlamos-e. Ezzel szemben - és ezt rendszerint
elfelejtik a kormányzati megmondóemberek - a gyermekek elleni szexuális abúzus esetek túlnyomó többségét
még csak nem is pedofilok követik el - hanem heteroszexuális ragadozók, akik többnyire olyan tekintélyelvű
hierarchikus intézményekben szeretnek tevékenykedni, ahol ki vannak nekik szolgáltatva nők, gyermekek.
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Decemberben 7,4%-kal, 2021-ben átlagosan 5,1%-kal nőttek az árak
KSH Gyorstájékoztató. 2022.01.14.
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/far2112

12 hónap alatt, 2020. decemberhez viszonyítva: Az élelmiszerek ára 8,0, ezen belül az étolajé 26,8, a liszté 23,7,
a margariné 22,8, a kenyéré 15,2, a baromfihúsé 13,4, a tejé 12,1, a péksüteményeké 11,6, a munkahelyi
étkezésé 9,9, az éttermi étkezésé 9,6%-kal nőtt. A járműüzemanyagok ára 25,9, a lakásjavító és -karbantartó
cikkeké 15,1%-kal lett magasabb. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 8,9, ezen belül a dohányáruk 12,7%kal drágultak.
A tartós fogyasztási cikkekért 7,5, ezen belül a konyha- és egyéb bútorokért 15,3, a szobabútorokért 14,5, az új
személygépkocsikért 8,4, a használt személygépkocsikért 7,2%-kal kellett többet fizetni. A szolgáltatások díja
5,0%-kal emelkedett, ezen belül a lakásjavítás és -karbantartás 14,5, a járműjavítás és -karbantartás 9,6%-kal
került többe.

Egy hét mennyország: Autistáknak, fogyatékossággal élőknek nyújt támaszt és
munkát egy miskolci majorság
Doros Judit. Népszava 2022.01.14.
https://nepszava.hu/3143250_egy-het-mennyorszag-autistaknak-fogyatekossaggal-eloknek-nyujt-tamaszt-es-munkat-egymiskolci-majorsag

Azt tapasztaltuk, hogy az autizmussal élők korai diagnózisa már jól működik, s az iskolai oktatásuk is többékevésbé megoldott, ám ha felnőnek, mintha légüres térbe kerülnének, megszűnik számukra a világ, nincs hová
menniük.

Valódi érdekképviseletet és roma kulturális intézményeket várnak Karácsonytol az
elégedetlen civilek és aktivisták
Bogdán Erik. Mérce. 2022.01.14.
https://merce.hu/2022/01/14/elegedetlenek-karacsony-elso-ket-fopolgarmesteri-evevel-a-roma-aktivistak/

Karácsony Gergely 2019-ben nagyon sok mindent ígért a fővárosi roma közösségeknek, melyeknek betartása
akkor sem lett volna egyszerű, ha nem tör ki egy világjárvány, vagy ha nem kellene súlyos megszorításokkal
küzdenie az önkormányzatnak. Mindezek ellenére, két év elteltével a fővárosi romák joggal kérdezhetik, hogy
miért nem történt minőségi változás a reprezentáció és az integráció terén az előző vezetés leváltása óta?
Karácsony Gergelynek erre a kérdésre volt lehetősége válaszolni egy keddi vitában.
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Igazat adott a bíróság: az EBH méltatlan döntést hozott a Hős utca ügyében
TASZ. 2022.01.13.
https://tasz.hu/cikkek/igazat-adott-a-birosag-az-ebh-meltatlan-dontest-hozott-a-hos-utca-ugyeben

Több száz családot üldözött el az önkormányzat végiggondolt tervezés és szakmai koncepció nélkül a Hős
utcából. Ezért a Kontúr Egyesülettel közösen panasszal fordultunk az EBH-hoz, akik nem kívántak érdemben
foglalkozni a számtalan kiszolgáltatott ember ügyével, így bíróságra vittük az ügyet. A bíróság igazat adott
nekünk és a hatóságot új eljárásra kötelezte.

Hasznos vagy káros a szegregáció a közoktatásban? | KÖZGYŰLÉS IV.
Közgyűlés. Partizán. 2022.01.12.
https://youtu.be/3Nb_92l_mAY

Mi az iskola feladata? A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, vagy pusztán a tudásátadás? Meg kell-e
szüntetni a szegregáció minden formáját a közoktatásban? A magyar iskolarendszer rendkívül egyenlőtlen:
radikálisan eltérő minőségű tudást kap egy nagyvárosi vagy egy kistelepülés iskolájába járó diák. A földrajzi és a
vagyoni helyzet alapján működő szegregáció is - akár egymást erősítve - működik. A rendszerváltás fontos
szabadságélménye volt a szabad iskolaválasztás, amiről mára bebizonyosodott, hogy korlátozza a többség
szabadságát - elválasztja a jómódú szülők gyerekeit a kevésbé tehetősekétől. Oktatáspolitikusok oldalakon
átívelően egyetértenek abban, hogy ez kártékony, de mégis egyértelmű: nem lehet a magyar társadalomtól
elvenni ezt a lehetőséget.
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Támogató nyilatkozat a nemzetiségi ombudsmanhelyettes 5/2021. számú elvi
állásfoglalásával kapcsolatban
Gyermekjogi Civil Koalíció. 2022.01.11.
https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/aktualis/tamogato-nyilatkozat-a-nemzetisegi-ombudsmanhelyettes-elvi-allasfoglalasarol/

Koalíciónk 35 tagja támogató szakmai nyilatkozatot adott ki a nemzetiségi ombudsmanhelyettes 5/2021. számú
elvi állásfoglalásáról, amely a gyöngyöspatai roma gyermekek nevelési-oktatási helyzetével kapcsolatban feltárt
egyedi és általános problémákról szóló komplex és interdiszciplináris utóvizsgálat záródokumentuma.
5/2021. számú elvi állásfoglalás a gyöngyöspatai roma gyermekek nevelési-oktatási helyzetével kapcsolatban
feltárt egyedi és általános problémákról című dokumentum is elérhető a cikkből.

Hogyan működik a családon belüli erőszak, és miért marad titokban?
Balázs Zsuzsanna. Qubit. 2022.01.11.
https://qubit.hu/2022/01/11/hogyan-mukodik-a-csaladon-beluli-eroszak-es-miert-marad-titokban

A családon belüli erőszak légköre többnyire már a gyerekek megszületése előtt elkezd kiépülni, miközben a
felnőtt résztvevők, az esetleges felnőtt áldozat nem is feltétlenül veszi észre, hogy milyen dinamikák alakítják
leendő családja működését. Egy családban akkor működnek bántalmazó dinamikák, ha van egy autoriter figura,
aki köré az egész rendszer épül, és a család teljes működése ennek a szereplőnek, az esetek legnagyobb
többségében az apának az aktuális hangulata köré rendeződik.

Motiváció vs környezet: mi a változás motorja?
Sárosi Péter. Drogroporter. 2022.01.10.
https://drogriporter.444.hu/2022/01/10/motivacio-vs-kornyezet-mi-a-valtozas-motorja

Az emberek önmagában nem fognak változni attól, hogy különféle motivációs üzeneteknek tesszük ki őket.
Például óriásplakátokon szólítjuk fel őket, hogy éljenek egészségesebben. Vagy akár ha itt elkezdenénk ilyen "ne
füvezz, inkább ropogtass répát"-szerű posztokat tolni, esetleg "igyál kevesebbet" - ezek önmagukban a
legritkább esetben ütnek.Ami viszont nagyon fontos, és mégis alábecsüljük a szerepét, az a kontextus. A
környezet. Hiába vagy te szupermotivált, ha olyan környezetben vagy, ami ezer szállal húz téged vissza a régi
rossz szokásaidhoz.

Önmegtartóztatás, internetes félinformációk – ez marad a kamaszoknak
felvilágosítás helyett
RTL.hu. 2022.01.10.
https://rtl.hu/belfold/2022/01/10/homofobia-iskolai-felvilagosito-foglalkozasok

A kormány a saját népszavazási kezdeményezésétől teszi függővé, hogy mikor és hogyan térhetnek vissza az
iskolákba a felvilágosító foglalkozásokat tartó szervezetek – ha egyáltalán visszatérhetnek. Pedig sok kérdés van,
amit szüleikkel vagy tanáraikkal sokkal nehezebben beszélnek meg a diákok.
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A családi pótlék jár, emelése szükséges!
Mihály Bulcsú. Index. 2022.01.09.
https://index.hu/velemeny/2022/01/09/a-csaladi-potlek-jar-emelese-szukseges---reagalas-forgacs-istvan-cikkere/

Állítom, hogy a magyarországi 700 szegregátum szinte egyikének közelében sincsen olyan bolt(hálózat), ahol az
utalvány gazdaságosan elkölthető volna, viszont a szomszédban ott az „uzsi”, a „kamatos Klári”, ahol beváltható
szükség esetén (természetesen felárral). Éppen ezért gyakorló szakemberként, oktatóként hiszek az emberi
méltóságban, választott szakmámban a partneri kapcsolatok, a helyzetre reagálás, az esélyteremtés elveit
vallom, és hiszek az érintettek bevonásának szükségességében.

Úgy tűnik, a tanult elvándorlók többségének végleg búcsút inthetünk
HVG. 2022.01.08.
https://m.hvg.hu/360/202201_magyar_migransok_odavissza_vandorlok

A magyarok migrációja egyre kevésbé egyirányú, és nem feltétlenül tartós jelenség – derül ki Ligeti Anna Sára a
Demográfia című folyóiratban megjelent friss kutatásából. Ligeti arra figyelmeztet: a migráció nem, illetve nem
csak azt jelenti, hogy valaki végérvényesen elhagyja születési országát, hogy egy másik állam területén éljen,
dolgozzon; a fogalomba a rövidebb távú oda-vissza költözések is beleférnek. Ligeti a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő társadalombiztosítási nyilvántartása alapján 507 ezer kivándorlást és 202 ezer visszavándorlást vett
mélyebb elemzés alá. E mintából 430 ezer ki- és 198 ezer visszavándorlás 2010 és 2020 közé esett.

A város és a társadalom peremére szorulva – problémák és megoldási lehetőségek
Vasárus Gábor László. Portfolio. 2022.01.07.
https://www.portfolio.hu/krtk/20220107/a-varos-es-a-tarsadalom-peremere-szorulva-problemak-es-megoldasi-lehetosegek519554

Amikor a városok peremterületeiről beszélünk, leggyakrabban a szuburbiák családi házas övezeteire és a közéjük
ékelődő üzemekre asszociálunk. Pedig a városok peremein – gyakran csupán pár száz méterre a legtehetősebbek
zárt lakóparkjaitól – nagy számban élnek a rendszerváltás, a 2008-as válság vesztesei és szociális vagy
magánéleti problémák miatt a társadalom peremére szorult személyek. E jelenség azért érdemelne jelentősebb
figyelmet, mert a települések peremeire szorulók gyakran nemcsak a lakosság látóköréből kerülnek ki, de az
önkormányzatok és a különböző intézmények számára is láthatatlanná válnak. E folyamat kedvező volt az
önkormányzatok és számos politikai aktor számára, mivel a probléma így „szőnyeg alá kerül”. Ugyanakkor így a
kérdéskör tartósan kezeletlen maradt és mára a megyei jogú városaink körül számos szegregált lakóhelyet
találunk, gyakran csupán néhány km-re a belvárosoktól és néha csupán pár száz méterre a frekventált új
lakóparkoktól.
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Másfél milliárdot bukott az állam, mert Nyíregyházán uniós pénzből szegregálták a
romákat
Czinkóczi Sándor. 444. 2022.01.07.
https://444.hu/2022/01/07/masfel-milliardot-bukott-az-allam-mert-nyiregyhazan-unios-penzbol-szegregaltak-a-romakat

Több mint 1,7 milliárd forintnyi támogatást vont vissza az Európai Bizottság, mert a nyíregyházi önkormányzat
szociális városrehabilitációs projektje úgy kívánta felszámolni a szegregációt, hogy az egyik gettóból a másikba
költöztette az emberek nagy részét. Egy helyi civil szervezet panasza után jutottak arra, hogy a pénz
felhasználása lakóhelyi és oktatási szinten is szegregációt valósított meg, ez pedig ellentétes a támogatási
célokkal és az uniós alapértékekkel.

Energiaszegénység élesben: megnéztük a kályhaépítő önkéntesek munkáját
Pálos Máté. G7. 2022.01.07.
https://g7.hu/elet/20220107/energiaszegenyseg-elesben-megneztuk-a-kalyhaepito-onkentesek-munkajat/

Magyarországon alsó hangon is több száz ezer háztartás küzd hasonló problémákkal, mint az ágiak, és a helyzet
egyre rosszabb. A települések 9 százalékába egyáltalán nem ér el a gázhálózat, emellett a háztartások több mint
negyede egyáltalán nem fogyaszt vezetékes gázt. A Habitat számításai szerint országosan a háztartások mintegy
40 százaléka használ valamilyen szilárd tüzelőanyagot, a falvakban a lakások közel 80 százalékát fűtik szilárd
tüzelővel, több mint 820 ezret. A legalsó jövedelmi ötödbe tartozó mintegy 2 millió ember bő harmada olyan
háztartásban él, ahol kizárólag szilárd tüzelővel fűtenek.

Álságos szociális béremelés
Gulyás Erika. Népszava. 2022.01.06.
https://nepszava.hu/3142526_alsagos-szocialis-beremeles

A január elsejétől esedékes szociális ágazati béremelés után is utolsók lesznek a terület dolgozói a hazai szakmák
fizetési sorrendjében, nem lesz boldogabb az ellátásban résztvevő valamivel több, mint 80 ezer ember, hiszen
először az ötödével megemelt minimálbér és garantált bérminimum szintjére kell felhozni a béreket, s csak a
minden szakmára kiterjedő emelésen felüli többletpénznél lehet valódi ágazati béremelésről beszélni. A legutóbb
2020-ban jelentettek be 14 százalékos emelést a szociális szférában, amiből azonban csak 6 százalék volt valódi
növekedés, hiszen 8 százalékot akkor is a garantált bérminimum megemelése vitt el.
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Egy utolsó fotót szeretett volna az ikrekről, Istvánt és Tamást pedig arra kérte:
nagyon szeressék a babákat!
Pintér Luca, Ajpek Orsi. Index. 2022.01.06.
https://telex.hu/foto/2022/01/06/szivarvanycsalad-egyedulallok-orokbefogadas-tegyesz

Az apukák azokkal a tulajdonságokkal próbálják meg felvértezni a gyerekeiket, amikkel később meg tudják
magukat védeni. „Mert ha ők magabiztosak, természetesen élik meg, hogy két apukájuk van, ráadásul jól is érzik
magukat ebben a családban, csúfolhatják őket, de egészen biztos, hogy az lepereg róluk”, magyarázzák.
„Szeretnénk megtanítani nekik, hogyan legyenek toleránsak. Hogy megértsék, ha valaki bántja őket, az nem
feltétlenül azért van, mert rosszindulatú, hanem lehet, hogy azért, mert információhiányban szenved. Nekik kell
megtanulniuk kommunikálni és edukálni a környezetüket”

Családi pótlék emelése? Köszönjük, nem. Azaz: köszönjük, ne!
Forgách István. Index. 2022.01.04.
https://index.hu/velemeny/2022/01/04/csaladi-potlek-emelese-koszonjuk-nem.-azaz-koszonjuk-ne-/

Felelősen gondolkodó, a társadalmi felzárkózás és a cigány közösségek kérdését ismerő ember nem
támogathatja a családi pótlék pénzbeli emelését, és nem támogathatja azt sem, hogy bárki kétségbe vonja
bárkinek a jogát arra, hogy gyermeket vállaljon, illetve nem tarthat egyetlen életet sem kevésbé értékesnek attól
függően, hogy milyen környezet veszi körül. Az élet önmagában érték, és mindent meg kell tenni, hogy a lehető
legtöbb össztársadalmi érték adódjon össze belőlük.

Az állam nem sokat törődik azzal, hogy bántalmazzák-e a gyerekeket az iskolában
Kincse Szabolcs. G7. 2022.01.04.
https://g7.hu/kozelet/20220104/az-allam-nem-sokat-torodik-azzal-hogy-bantalmazzak-e-a-gyerekeket-az-iskolaban/

Az iskolai agresszió nem kiemelt téma az oktatásirányításban. Mint pár éve véletlenül kiderült, a kormány
mindössze évi 30 millió forintot költött az iskolai erőszakkal kapcsolatos preventív programokra 2020-ban. Ez az
összeg diákonként kb. évi 20 forintot, osztályközösségenként nagyjából 600 forintot jelent. Központilag
szervezett preventív, de akár kríziskezelő programokról természetesen ilyen számok mellett szó sem lehet.

A Szilágyi Liliána-ügy margójára: a bántalmazott gyerekben tudatosítani kell, hogy
ezt nem érdemli meg
Iván-Nagy Szilvia. Telex. 2022.01.04.
https://telex.hu/belfold/2022/01/04/gyermekbantalmazas-sport-szilagyi-liliana

A gyereket kiemelni a származási családjából messze vezető hullámokat gerjeszt, de annak a gyereknek ez örökre
a terhe marad, neki ezzel az élménnyel, a családdal meg kell birkóznia. Arra buzdítanék mindenkit, hogy ha
segítséget szeretne nyújtani, akkor azt ne »az én majd jobban tudnám csinálni«️ oltárán áldozva tegye, hanem
azoknak a felnőtteknek próbáljon segíteni, akik még lehet, hogy a gyerekkel közvetlen kapcsolatban vannak, és
jól tudnak működni.
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„Itt nincs okod lázadni” – minden gyerekre ráférne egy olyan iskola, ahová most a
kudarcra ítélt fiatalok járnak
Kende Ágnes. Qubit. 2022.01.03.
https://qubit.hu/2022/01/03/itt-nincs-okod-lazadni-minden-gyerekre-raferne-egy-olyan-iskola-ahova-most-a-kudarcra-iteltfiatalok-jarnak

Budapest belvárosának kellős közepén, az Irányi utcában székelő Belvárosi Tanodába olyan diákok járnak, akik
korábban egy vagy több középiskolában valamilyen módon kudarcot vallottak. Ha elmúltak 16 évesek,
személyesen jelentkezhetnek a tanodába, és ha felveszik őket, kapnak egy második esélyt arra, hogy
leérettségizzenek. Nem véletlen, hogy a tanodát második esély iskolának hívják, hiszen ide kifejezetten azokat a
gyerekeket veszik fel, akikről érzik, hogy máshol már nem kellenek.

17

