2022. MÁJUS
Gyurkó Szilvia a Klubrádióban – Gyermekjogi jelentés 2021
Klubrádió. 2022.05.31.
https://www.klubradio.hu/adas?hanganyag_id=25392

A gyerekszegénységre vonatkozóan azt tapasztaltuk, hogy – miközben a jövedelemszint emelkedik –
tendenciózusan nő a szakadék a társadalmi csoportok és rétegek között, az aki szegény, az egyre szegényebb. A
leszakadás és a kirekesztés az esetükben olyan markánssá válik, hogy kormányzati beavatkozásra is szükség
volna

Nappal óvónő, este műkörmös, hogy valahogy meg tudjon élni
Liptai Lívia, Balázs Barbara.Telex. 2022.05.31.
https://telex.hu/komplex/2022/05/31/uvegplagon-uvegfal-egyenlo-berezes-munkaeropiac-lathatatlan-munka-ovono-1

Nem csoda, mondja, hogy a pedagógiai pályára nem érkezik utánpótlás. Éva szerint a rendszer cinikus, amikor
az óvodapedagógusi és sok más, gondoskodást, ápolást, oktatást érintő szakma kapcsán abból indul ki, hogy
ezek hagyományosan nőiesnek tekintett feladatok, és sok nő örömét is leli ezekben. „Ezek a munkakörök valóban
sokat tudnak adni érzelmileg” – mondja. Csakhogy egyre kevesebben engedhetik meg azt a luxust, hogy pusztán
ezért, vagy szerelemből dolgozzanak. „Végtelenül abszurd óvodavezetőként látni, hogy a dolgozóim körülbelül
húsz százaléka számára az óvoda csak az első műszak, ezután mennek masszírozni, műkörmöt építeni, szempillát
rakni, hogy meg tudjanak élni” – teszi hozzá.

A mindennapos hatalmaskodásról nehéz orvosi látleletet venni
Liptai Lívia, Balázs Barbara.Telex. 2022.05.30.
https://telex.hu/komplex/2022/05/30/bantalmazas-nok-elleni-eroszak-aldozat-csaladon-beluli-eroszak-patent-1

A párkapcsolati erőszak alapjául szolgáló egyenlőtlenség nem magyar, még csak nem is kelet-európai jelenség,
ugyanakkor tény, hogy azokban a (például skandináv) országokban, ahol a hagyományosabb modellhez képest
a férfiak nagyobb szerepet vállalnak az otthoni teendőkből, és a nőknek is nagyobb lehetőségük van karrierjük
építésére, csökken a nők kiszolgáltatottsága, ezzel együtt pedig növekszik az esély arra, hogy ki tudjanak lépni
egy bántalmazó közegből. Nagy fokú hatalmi egyenlőtlenség (melynek az anyagi kiszolgáltatottság csak az egyik
vetülete) esetén azonban nagyon kicsi a mozgástere annak, aki szabadulni szeretne.
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Akiknek a lakhatás élet-halál kérdése: mit tesznek az önkormányzatok a
bántalmazott nőkért?
Juhász Vanessza. Mérce. 2022.05.30.
https://merce.hu/2022/05/30/akiknek-a-lakhatas-elet-halal-kerdese-mit-tesznek-az-onkormanyzatok-a-bantalmazott-nokert/
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/17396.pdf

Az évek óta súlyosbodó lakhatási válság a
társadalom egészére kihatással van, azonban
a
hátrányos
helyzetű,
különösen
kiszolgáltatott rétegeknek ez sokszor élethalál kérdése. Ilyenek például a bántalmazott
nők és egyedülálló anyák, akik gyakran
magukra
és
gyermekükre
veszélyes
bántalmazójuktól
menekülve,
saját
jövedelem és ingatlan hiányában nem kapnak
megfelelő segítséget a szolidaritást és
szociális érzékenységet nélkülöző magyar
államtól.

Minden egyes tragédia be van kódolva ebbe a rendszerbe
Reggeli gyors. KlubRádió. 2022.05.30.
https://www.klubradio.hu/adasok/minden-egyes-tragedia-be-van-kodolva-ebbe-a-rendszerbe-126676

"A rendszernek még annyi dolga sem lenne, hogy riasszon, mert többnyire ezt az áldozatok megteszik, ahogy
ebben az esetben is megtörtént. A jelenlegi rendszer nemhogy közömbös, hanem kifejezetten ellenséges, nagyon
rosszul reagál ezekre a segítségkérésekre. Gyakorlatilag rákényszeríti az áldozatokat, hogy a kapcsolattartáson
részt vegyenek. Ha a bántalmazott fél nem engedi el kapcsolattartásra a gyerekét, – mert pontosan tudja, hogy
ott veszélyben van, – akkor azt kockáztatja, hogy pont a bántalmazó félhez áthelyezzék a gyerekét. Itt messze
nem közömbösségről van szó, hanem kifejezetten áldozatveszélyeztető rendszerről, ami olyan mint egy ketyegő
bomba, minden egyes tragédia be van kódolva ebbe a rendszerbe"

Szabályok
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.05.29.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/05/29/839-szabalyok/

No, gondolják most sokan, ezért kell az iskolarendőr. Mert ő még erősebb, nála van gumibot is, ha kell, majd ő
segít. De meddig fokozható az erőszakkal kikényszerített rend? Változtat-e ez azon, amiben otthon élnek a
gyerekek? Változtat-e azokon a viszonyulásokon, amivel megjelennek az iskola után az utcán, a buszon, bárhol?
Nyilván nem. Ahhoz sokkal több rendőr kellene, mindenhova. De vajon ez a jó út?
Nagy teher ezeket nap mint nap látni, ahogy az ember ezt a problémát értelmezi. Ahhoz, hogy változzon valami,
rengeteg munka kell. Nemcsak az iskolában, hanem a szülők, nagyszülők generációjában, a felnőtt
közösségekben. Az, hogy ők ekkora társadalmi norma-deficitben élnek, az a rendszer hibája. Az, hogy ebből ki
tudjuk-e húzni a leszakadókat, nagy kérdés. És csak rendszerszintű változásokkal elképzelhető.
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Hol vannak a cigány Benzemák? | Telepjáró #17
Partizán. 2022.05.28.
https://youtu.be/x4Mmkh-nA-Q

Míg Nyugat-Európában kitörési lehetőséget látnak
a szegények és a kisebbségi származású gyerekek a
fociban, addig Magyarországon úgy tűnik, egyre
inkább a középosztály sportjává válik a labdarúgás.
Hazánkban kirívóan kevés roma fiatal tud bekerülni
a futball akadémiákra, és még kevesebb tud a
sikeres hazai vagy nemzetközi karriert befutni. Az
adás vendégei: Pisont István, a magyar labdarúgóválogatott egykori tagja; Ádám Ferenc labdarúgó;
Farkas Csaba szülő; Militár Iván edző.

Nincs aki gyógyítsa, nincs aki tanítsa
Hintalovon. 2022.05.26.
https://hintalovon.hu/2022/05/26/nincs-aki-gyogyitsa-nincs-aki-tanitsa-megjelent-a-2021-es-gyermekjogi-jelentes/

Mostanra meghaladja a százezret azoknak a gyerekeknek a száma,
akik nem jutnak hozzá helyben semmilyen háziorvosi ellátáshoz. 2016
óta megduplázódott a betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok
száma, és van olyan északkelet-magyarországi körzet, ahol 3 000
gyerek tartozik egyetlen pszichológushoz. De nemcsak az
egészségügyi szektor van bajban. A gyermekotthonokban és
lakásotthonokban minden 10. álláshely betöltetlen, a speciális
ellátást nyújtó intézményekben minden 4. státusz üres, továbbra is
komoly hiány van nevelőszülőkből.

Miért lenne jó többet beszélni az öngyilkosságról?
Mindset Pszichológia. 2022.05.26.
https://mindsetpszichologia.hu/miert-lenne-jo-tobbet-beszelni-az-ongyilkossagrol

Az öngyilkosság hazánkban a mentális betegségekhez hasonlóan tabunak számít. Különös ellentmondás, hogy
mégis sokat foglalkozunk vele: csináljuk, de nem beszélünk róla. Fontosságát mutatja, hogy a szakemberek a
pszichiátriai ellátórendszer három neuralgikus pontja közül (a demencia ellátás és a hajléktalan pszichiátriai
betegek ellátása mellett) az öngyilkosság megelőzést tartják kiemelt területnek.
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Leminősítették a magyar ombudsmant, mert nem foglalkozik megfelelően számos
emberi jogi problémával
Népszava. 2022.05.24.
https://nepszava.hu/3158069_leminositettek-a-magyar-ombudsmant

Mint írják, az alapvető jogok biztosa és hivatala nem foglalkozik megfelelően számos emberi jogi problémával,
beleértve a sérülékeny etnikai kisebbségeket, az LMBT+ embereket, a menekülőket és a bevándorlókat érő
jogsértéseket. Nem védelmezte meg a civileket, a sajtószabadságot és a bíróságok függetlenségét. Politikailag
érzékeny kérdésekben nem fordult az Alkotmánybírósághoz. Mindez az ombudsman függetlenségének a hiányát
is mutatja a GANHRI döntése szerint.

Van, akit egy lázcsillapító áráért vagy húsárban vesznek meg – rontja az
emberkereskedelem helyzetét Magyarországon a háború
Báthory Róbert. Szabad Európa. 2022.05.24.
https://www.szabadeuropa.hu/a/van-akit-egy-lazcsillapito-araert-es-van-akit-husarban-vesznek-meg---igy-megy-azemberkereskedelem-magyarorszagon/31863467.html

Napi húszezer eurót keres a román emberkereskedelmi maffia az áldozatain. Szakértők szerint Románia ugyan
sokkal fejlettebb alvilági hálózatot működtet, de Magyarországon is adják-veszik az embereket, mint a tárgyakat.
Az árat mindig a helyzet határozza meg, de van, akit húsárban vesznek meg, ötven-százezer forintért, és van,
akit a saját családja ad oda a striciknek tartozás fejében. Az ukrajnai menekültválság miatt a probléma egész
Európában eszkalálódott. Legutóbb Ausztriában tűntek el ukrán menekült nők a gyerekeikkel együtt.

Zsúfoltság, lepusztultság, ápolóhiány: ideiglenes engedéllyel működik az
idősotthonok tizede
Gulyás Erika. Népszava. 2022.05.24.
https://nepszava.hu/3157903_idosotthonok-zsufoltsag-apolohiany-ideiglenes-engedely

Az ÁSZ elemzésének készítői kiemelték, hogy a 2010-2019 közötti időszakban a bentlakásos szociális
intézmények száma majdnem négy százalékkal csökkent, miközben két százalékkal több emberről gondoskodtak.
Az ellátás minőségének romlását ugyan nem mérték, de erre utal, hogy ugyanebben az időszakban az idősekkel
foglalkozó gondozók létszáma több mint 9 százalékkal csökkent. A hiányt, különösen a szakdolgozók távozását
az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala több mint két tucat vizsgálatban is megerősítette, emellett pedig felhívták
a figyelmet a kulturális és más közösségi programok elmaradására, a zsúfoltságra, az épületek vagy a bútorok
rossz állapotára – emeli ki a számvevőszéki tanulmány.

A dizájnerdrogok által szétkuszált agyakat először össze kell rendezni
Qubit. 2022.05.22.
https://qubit.hu/2022/05/22/szemelyacz-janos-a-dizajnerdrogok-altal-szetkuszalt-agyakat-eloszor-ossze-kell-rendezni

A Qubit podcastjában tudósokkal, kutatókkal, a tudomány ismert és ismeretlen hőseivel beszélgetünk. Ebben az
epizódban Szemelyácz János pszichiáter-addiktológus, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, az INDIT
Közalapítvány addiktológiai intézményrendszerének szakmai vezetője és kuratóriumának elnöke járt nálunk. A
hazai drogszínteret jól ismerő szakembert egyebek mellett a szegregátumokban használt dizájnerdrogokról, a
klasszikus szerek dekriminalizálásáról, valamint a hazai és külföldi drogpolitikáról faggattuk.
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A rend és a társadalmi leszakadás
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.05.22.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/05/22/838-a-rend-es-a-tarsadalmi-leszakadas/

Ezt az egészet, amire most ez a döntéshozói reagálás ebben a formában történik, már régen lehetett látni. A
társadalmi leszakadásban érintett családokban generációk óta halmozódó, kezeletlen problémák vannak.
Mindenben, nemcsak az iskolához való viszonyban. De ha csak ezt nézem, az nagyon markánsan látszik, hogy a
szülők, sőt, a nagyszülők generációja sem kapott megfelelő képzést, elképesztő, hogy még mindig vannak
analfabéták, a funkcionális analfabéták aránya pedig szerintem nagyon magas, de erről ugye nincsenek adatok,
hiszen a feltételezés az, hogy aki elvégzi a nyolc általánost, az tud megfelelően olvasni, szöveget értelmezni.

Újfajta szegénység: A fedél nélkül élők zöme ma már nem a rossz döntések miatt
válik hajléktalanná, hanem beleszületik a helyzetbe
Szalai Anna. Népszava. 2022.05.21.
https://nepszava.hu/3157651_hajlektalanok-konferencia-szegenyseg

Egyre inkább értelmét veszti a közkedvelt reintegrációs cél,
hiszen a lét peremére sodródott embereket egyszerűen nincs
hová visszailleszteni – hívta fel a figyelmet Breitner Péter, a
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
(BMSZKI) szakmai igazgatója az Utak és korlátok a
hajléktalanellátásban című pénteki konferencián. Ezt mutatja az
is, hogy a fedél nélküliek a hajléktalanná válás előtt milyen
jogcímen használták a lakást, ahol éltek. Az utcára kerülők
háromnegyedének korábban sem volt saját tulajdonú lakása,
rokonként, bérlőként, szívességi lakáshasználóként húzták meg
magukat valahol, esetleg valamilyen intézményben (kórház,
börtön, munkásszálló, gyerekotthon) éltek.

Változó trendek a munkaerőpiacon | Telepjáró #16
Partizán. 2022.05.21.
https://youtu.be/pc274R2G-x8

Bár a rekordmagas foglalkoztatottság okozta
munkaerőhiány hatására a romák is egyre nagyobb
arányban tudnak belépni a munkaerőpiacra,
szakemberek szerint a civilek, az állam és a
versenyszféra közös összefogásával még több roma
munkavállalót lehetne tartós álláshoz juttatni.
Hogyan alakul a különböző generációk sorsa, milyen
kihívásokkal szembesülnek a roma álláskeresők és a
foglalkoztatók? Kiderül a Telepjáró friss adásából!
Az adás vendégei: Jáhny Ákos, a Get Work Trend Kft.
ügyvezető igazgatója; Molnár György, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa;
Orsós Zsolt, az Amalgam Europe Kft operációs vezetője.
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Fenntartható EGYENSÚLY ÉS FELZÁRKÓZÁS
Magyar Nemzeti Bank. 2022.05.19.
https://www.mnb.hu/letoltes/fenntarthato-egyensuly-es-felzarkozas-144-javaslat-20220519.pdf

A sikeres gazdasági felzárkózáshoz nem elég egy évtized, hanem
történelmi tapasztalatok alapján 20-30 év szükséges hozzá. A 2010es évtized után tehát a 2020-as éveket is meg kell nyernünk. Kilenc
évünk van ahhoz, hogy Magyarország a jelenlegi 76 százalékos
szintről 2030-ra elérje az EU átlagos fejlettségét. Ehhez évente
átlagosan 2,7 százalékponttal kell közeledni az EU átlagához,
amelyhez mintegy 3,5 százalékos növekedési többletre van szükség
az EU-hoz képest.

Egyre nő az időseknek segítő falugondnokok szerepe Magyarországon, de a
képzésüket megkurtították és kiszervezték
Vas András. Népszabadság. 2022.05.17.

https://nepszava.hu/3157069_falugondnok-magyarorszag-kistelepulesek-tarsadalom-riport
– Azzal, hogy 1000 főre emelték a felső lélekszámhatárt, új feladatok is megjelentek, hiszen egy néhány száz fős
településnek teljesen mások a problémái, mint egy ezresnek – folytatta Csörsz Klára. – Utóbbiaknál jellemzően
sokkal több intézmény és szolgáltatás is elérhető, míg a kis falvakban nemhogy ugyanazok a problémák, mint
20 éve, de csak sokasodtak: már nemcsak intézmények nincsenek, de bolt, orvos, gyógyszertár sem, és továbbra
is nagyon rossz a közlekedésük. A falugondnokság pedig alapvetően azzal a céllal jött létre, hogy a hozzáférést
biztosítsa ezekhez, ha nem is javítva az életminőséget, de legalább elérve, hogy ne csökkenjen tovább.

Az abortusz szigorítása egyetlen problémát sem old meg, viszont rengeteg
nehézséget szül
Mózes Zsófi. WMN. 2022.05.15.
https://wmn.hu/ugy/57570-az-abortusz-szigoritasa-egyetlen-problemat-sem-old-meg-viszont-rengeteg-nehezseget-szul

Számos kutatás bebizonyította már, hogy a terhességmegszakítás szigorításával nem nő a születésszám, csupán
a nők élete kerül nagyobb veszélybe, ennek ellenére egy május elején kiszivárgott véleménytervezet szerint az
amerikai Legfelsőbb Bíróság az abortuszhoz való jog szigorítására készül, ami érthető módon országos
tiltakozásokhoz vezetett. De mégis hogyan juthattunk el idáig, mit jelent ez a jövőre nézve, és mi a helyzet
Magyarországon?

„Én szeretek autista lenni”
Fáber Ágoston. Új Egyenlőség. 2022.05.15.
https://ujegyenloseg.hu/en-szeretek-autista-lenni-fekete-gy-viktorral-arrol-hogy-milyen-az-autizmus-belulrol/

Tavaly már beszélgettünk az autizmusról Stefanik Krisztina pszichológussal, autizmusszakértővel. Most azonban
perspektívát váltunk, és Fekete Gy. Viktor tapasztalati szakértővel és autista youtuberrel többek között arról
cseréltünk eszmét, hogy hogyan él egy autista, hogyan éli meg saját autizmusát, és milyen sajátos nehézségekkel
küzd.
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A közösségre építve
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.05.15.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/05/15/837-a-kozossegre-epitve/

Azt is megtanultam ebben a munkában, hogy ezt nem lehet siettetni. Ha valaki most hirtelen egy óriási összeget
adna erre, akkor sem hiszem, hogy gyorsítani lehetne. A beépüléshez ugyanis idő kell, a szocializációs minták
generációkon át rögzítették a túlélési stratégiákat, az életet szervező szokásokat, viszonyulásokat, számukra
fontos értékeket. Amit ráadásul folyamatosan újabb és újabb hatások érnek, a változó társadalmi közegből.
Sajnos most olyanok, amelyek nem támogatják a változások iránti igényt. Gyorsítani akkor lehetne, ha a
rendszerszintű akadályok elgördülnének, de erre most semmi esély.

Egyre több roma diák szembesül elkülönítéssel, emelkedett a korai iskolaelhagyók
aránya is
Juhász Dániel. Népszava. 2022.05.13.
https://nepszava.hu/3156738_iskola-szegregacio-roma-magyarorszag-iskolaelhagyas

Jelentős mértékben emelkedett az elmúlt években az iskolai szegregáció mértéke a hátrányos helyzetű (hh) és a
halmozottan hátrányos helyzetű (hhh) gyerekek körében - mutatott rá az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)
Közgazdaságtudományi Intézetének idei, “A közoktatás indikátorrendszere 2021” című kiadványa. A hh-s és hhhs gyerekek iskolai elkülönítésének egyik széles körben használt mutatója a szegregációs index, ez 2010 és 2020
között 27,2-ről 40,7-re nőtt a hátrányos, illetve 29,2-ről 37,5-re a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
esetében. Minél magasabb az index mértéke, annál nagyobb iskolai elkülönülést jelez.

Egybeesik a magyar gyermekvállalási kedv csökkenése az egyik járványügyi
intézkedés bevezetésével
Pálos Máté. G7. 2022.05.10.
https://g7.hu/kozelet/20220510/egybeesik-a-magyarok-gyerekvallalasi-kedvenek-lelohadasa-az-egyik-jarvanyugyi-intezkedesbevezetesevel/

A KSH hivatalos előzetes adatközlései alapján ez a szám idén először esett be 20 ezer alá. Az első negyedévben
összesen 19688 élveszületést rögzítettek Magyarországon. Az eddigi minimum 2019-ben volt, 20854
élveszületéssel. Az idei bezuhanás az elmúlt két év 22200 születést meghaladó számai miatt is látványos (20
százalék), de ha négy évre visszamenőleg átlagoljuk az első negyedéves abszolút születésszámokat (21 803),
akkor ahhoz képest az idei visszaesés is mintegy 10 százalékos. Csak a tavalyi negyedévhez viszonyítva a
visszaesés ennél is nagyobb arányú, 12 százalékos.
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„Amíg nem ismerjük fel a bennünk dolgozó traumát, addig olyan párt találunk, aki
épp annyira traumatizált, mint mi”
Farkas E. Lina. NLC. 2022.05.10.
https://nlc.hu/eletmod/20220510/dr-mate-gabor-interju/

"...a legtöbb bűncselekményt elkövető ember bántalmazott gyermekkort
élt meg. Ehhez képest büntetjük azokat, akik sokat szenvedtek, ahelyett,
hogy a megfelelő kezelésben részesítenénk őket. Kanadában például a
bennszülöttek 5 százalékát teszik ki a lakosságnak, és harminc százalékát
a börtönlakóknak. A bennszülöttek között mindemellett magas az
öngyilkosok, a drogfüggők, a pszichés betegek száma, gyakori a
gyermekbántalmazás. Miért? Mert a közösségük itt Kanadában
borzalmas traumákon ment keresztül. Elfogadott, tudományos tény,
hogy akivel rosszul bántak, nagy eséllyel ő is rosszul fog bánni másokkal
– vagy saját magával."

Minden idős karján ott lesz, Orbán Viktor szólhat belőle: kampányeszköz vagy jóléti
beruházás a „gondosóra”?
Élő Anita. VálaszOnline. 2022.05.10.
https://www.valaszonline.hu/2022/05/10/gondosora-4ig-szocialis-gondozas-valasztas-nyugdijasok/

Maga a program is többször hangsúlyozza, hogy ez nem szociális, hanem jóléti szolgáltatás. Mi a kettő közötti
különbség? A szociális segélyhívások egy szociális szolgáltatónál, legtöbbször idősotthonban vagy gondozó
központban csörögnek. A jelzőrendszeres segítségnyújtásnál a gondozók egy része kivonuló szolgálatot lát el.
Szükség esetén a szociális segítők bepattannak az autóba (felugranak a biciklire) és 20-30 percen belül a
helyszínre sietnek. Legtöbbször saját kapu- és lakáskulccsal rendelkeznek, hiszen személyesen ismerik a
gondozottakat. Bár a jóléti elegánsabban hangzik, mint a szociális, valójában jóval kevesebb benne a
gondoskodó elem. Az új állami szolgáltatás csak jóléti, nem vesz részt benne szociális dolgozó. A rászoruló
megnyomja a gombot, a központban kicseng, és a hívásról értesítik a kontaktszemélyként megjelölt
hozzátartozót.

Gyereknevelés régen: Így forgatta fel az ipari forradalom, dr. Spock és Kurt Lewin a
családok életét
H. Fekete Bernadett. WMN. 2022.05.10.
https://wmn.hu/wmn-life/57529-gyerekneveles-regen-igy-forgatta-fel-az-ipari-forradalom-dr-spock-es-kurt-lewin-a-csaladokeletet

Elsősorban a pszichológusoknak, gyakorló szülőknek, tanároknak, újságíróknak, gyermekvédelemben dolgozó
szakembereknek köszönhető az a rendkívül sok, gyakran akár egymásnak ellentmondó megközelítés, amelyben
a család, a társadalom, a média, az örökölt tulajdonságok, a nevelési elvek, a kulturális különbségek, a
műveltség, az érzelmi intelligencia, és még ezernyi változó mentén próbálják feltérképezni és megmutatni a
gyerekkor megannyi aspektusát, a megfelelő nevelési módszereket.
A XXI. század populáris pszichológiai irodalma mintha kicsit a „hogyan ne” irányába menne el: nekem úgy tűnik,
sokkal könnyebb információkat találni arról, milyen nehézségekkel szembesül a szülő és a gyerek, milyen hibákat
követhet el egy nevelő, milyen veszélyek leselkednek a fiatalokra a digitális térben, az iskolában, a családi
környezetben, az orvosnál, mint arról, mit is csináljunk akkor innentől kezdve életünk elkövetkező évtizedeiben.
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Munkaalapú társadalom vagy kizsákmányoló mókuskerék? | Közgyűlés 8.
Partizán. 2022.05.09.
https://youtu.be/vRGGu35ODvo

A Közgyűlés új részében a munka és a
munkanélküliség társadalmi dilemmáit
vitatják meg a résztvevők. Kinek jár pénz
és miért? Akkor is dolgoznánk, ha nem
múlna rajta a lakhatásunk, a
megélhetésünk? Kívánatos lenne-e a
feltétel
nélküli
alapjövedelem
bevezetése? Meddig ér a szolidaritás
takarója,
a
közösség
tartozik
felelősséggel minden rászorulóért?

Szürke zóna, amikor idős ember él bántalmazó kapcsolatban – „párját ritkítja”?
Csongor Andrea. Képmás. 2022.05.09.

https://kepmas.hu/hu/szurke-zona-amikor-idos-ember-el-bantalmazo-kapcsolatban-parjat-ritkitja
Nem könnyű idősnek lenni, különösen nem könnyű egy olyan társadalmi közegben, amely a már nem aktív tagjait
nyűgnek, eltartandó tehernek értelmezi, s alig ismeri el ennek a korosztálynak a saját értékeit és érdekeit.
Érdemes odafigyelni arra, hogy a hatvanöt éven túli generáció embereit többnyire annak alapján minősíti a
társadalom, hogy mennyi értéket termelnek a családon belüli viszonyokban. Jellemző módon „nyugdíjasnak”
nevezzük őket, és ebben az elnevezésben semmi nem utal a személyiséget meghatározó munkájára, a
társadalomban betöltött szerepére, csupán az államtól való függőségét emeli ki.

A fókusz áthelyezése
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.05.08.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/05/08/836-a-fokusz-athelyezese/

A társadalmi leszakadás folyamatos értelmezése, amire mi mindig próbálunk a teljes beágyazottságában
ránézni, minden szereplő szemszögéből, folyamatosan tolta át a fókuszt a szocializációs mintákra. Amelyek
között biztosan vannak, valahol mélyen etnikai tartalmak is, de a meghatározó benne a szegénységben
szocializálódás. A sztereotíp megközelítések pedig lassan- sok területen- mára érvényüket vesztették, mert
átkúsztak a többségi oldalra is. Amiket rájuk olvasnak gyakran, mint a pénz, a vagyon, a hatalom mutogatása,
a bűnözés, a korrupció, a feketegazdaság, a másik megvezetése, kihasználása, a közösségen belüli
hierarchizálódás látványossá tétele, a könnyen pénzhez jutás útjai, az erőből, tudás nélkül boldogulás, az
idealizált életformák, a szórakozás-mulatás, a nők helyzete stb. mind megvan a többségi társadalom történetei,
viszonyulásai között is. Sőt, egyre többször lehet találkozni vele. Néha nem olyan nyersen, de ott van. Nagyon
furcsa volt számomra ezeknek a párhuzamoknak a felfedezése a viszonyulások, viselkedések, életstratégiák
terén.
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Világszépek
Világszép Alapítvány. 2022.05.07.
https://youtu.be/7D41R-Au-Rc

Milyen lehet úgy felnőni, hogy nem tudod mi a
születésnap? Milyen lehet 14 évesen abban
reménykedni, hogy a gyámügy a családból kiemelve
végre
gyermekotthonban
helyez
el?
A
dokumentumfilm olyan fiatalokat mutat be, akiknek
nehezebb sors jutott, mint kortársaiknak, ugyanis
intézményekben, vagy nevelőszülőknél nőttek fel.
Múltjukról, a környező világról, tervekről, álmokról
mesélnek, közben bepillanthatunk abba a kis
közösségbe is, amely család helyett családjukká vált. Életük közös pontja ugyanis a Világszép Alapítvány, amely
közösséggé formálta őket, és 10 éve egyengeti útjukat. Kalmár Judit filmje Világszép gyerekekről és fiatalokról
szól.

Saját erőből esélyük sincs papírt szerezni, egy somogyi férfi csaknem 20 éve
jogosítvány nélkül vezet
Ungár Tamás. Népszava. 2022.05.05.
https://nepszava.hu/3155751_jogositvany-vezetes-penz-szegenyseg-magyarorszag

Érdeklődtem a megyei kormányhivatalnál, és néhány karitatív szervezetnél, illetve alapítványnál, hogy
tudomásuk szerint valahol indítanak-e ingyenes vagy támogatott autóvezetői tanfolyamot a falujukban
elhelyezkedni nem tudó, hátrányos helyzetű emberek számára. Nem hallottak ilyenről, bár több helyen
elismerték, hogy ez nem rossz ötlet, hisz nagyban javítaná a jogosítvány az említettek mobilitását és
munkavállaló adottságát.

Trükkös számtan
Gulyás Erika. Napi.hu. 2022.05.05.
https://nepszava.hu/3155736_trukkos-szamtan

A hazai foglalkoztatási adatokba beszámítják a most éppen 79 ezer közmunkást - ők máshol szociális
foglalkoztatottak -, ugyanígy idesorolják az állítólag 88 ezer egy évnél nem régebben külföldön dolgozót – ennek
a hitelességét lásd fent -, és alkalmazottnak veszik a 142 ezer gyesen, gyeden lévő kismamát is.

Pont a hátrányos helyzetű iskolákba kellenének a legjobb tanárok
Pálos Máté. G7. 2022.05.04.
https://g7.hu/kozelet/20220504/pont-a-hatranyos-helyzetu-iskolakba-kellenenek-a-legjobb-tanarok/

A magyar iskolarendszerben lévő, nemzetközi szinten is kiemelkedően erős társadalmi szelekció – vagyis a
társadalmi egyenlőtlenség újratermelése, sőt felerősítése – a fiúkat és lányokat ugyanis egyformán sújtja. A
szakemberek ezért elsősorban a szabad iskolaválasztást tették felelőssé: azok a családok, akik megtehetik,
megkeresik a legjobb iskolát a közelben, ami onnantól a gyereket csak még jobban felemeli. Aki viszont nem
teheti ezt meg meg, az kiszorul a jó oktatásból és elveszik.
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Anyanyelvükön szólalhatnak meg a roma gyerekek egy tiszavasvári iskolában, ez
jobban segíti, hogy megtanuljanak magyarul
Doros Judit. Népszava. 2022.05.04.
https://nepszava.hu/3155650_tiszavasvari-iskola-roma-gyerekek-romani-nyelv

Az ország egyetlen olyan általános iskolájában vagyunk, ahol a roma gyerekeknek nem kötelező csak magyarul
megszólalniuk egy-egy tanórán, főleg, ha az adott témakörben, legyen az irodalom, ének vagy
természetismeret, könnyebben ki tudják magukat fejezni a saját, otthon használt és beszélt romani nyelvükön...

A koronavírus-járvány növelte a kereseti szakadékot
Napi.hu. 2022.05.03.
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/fizetes-ber-kereset-jarvany-covid-gki.751556.html

2020-ban az egy főre jutó havi nettó átlagkereset hazánkban 210,6 ezer forint volt, ez 21 százalékkal
alacsonyabb, mint a KSH által közölt, szűkebb körre vonatkozó adat (268,4 ezer forint) - számolt ki a GKI
Gazdaságkutató Zrt. a NAV adatait felhasználva.

Abortuszbotrány Amerikában
Horváth Gábor. Népszava. 2022.05.03.
https://nepszava.hu/3155653_abortuszbotrany-amerikai-egyesult-allamok-terhessegmegszakitas

Az amerikai jobboldal évtizedek óta, tudatosan készül erre a helyzetre, amihez az egyes államok
törvényhozásának elfoglalásán és a legfelsőbb bíróság többségének megszerzésén keresztül vezet az út. A
mesterterv lényege az, hogy az abortuszt vallási okokból ellenző hívők maximális mozgósításával ragadják meg
a politikai hatalmat, de legalábbis fékezzék a liberális oldal térnyerését. Ennek érdekében alapítványokat, elemző
intézeteket, lobbicégeket és akciószervezeteket hoztak létre, amelyek mögött óriási tőkeerővel álltak a
„hagyományos” konzervativizmusban, azaz a teljesen szabad piacban, az alacsony adókban és az állami
szabályozás korlátozásában érdekelt milliárdosok, például Sheldon Adelson Las Vegas-i kaszinókirály vagy az
olajiparban utazó Koch-dinasztia. Az abortusztilalom tehát, bár a vallásos tömegek ezt feltehetően nem látják
át, nem végcél, csak eszköz. Ha itt sikerül áttörést elérni, akkor olyan újabb „kulturális” ügyek kerülhetnek
előtérbe, például a fogamzásgátlás vagy a melegházasság.
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Államilag biztosított magány: ellátás nélkül 1200 magyar gyermek alapvető jogai
sérülnek
Kertész Anna. Népszava. 2022.05.01.

https://nepszava.hu/3155273_serult-gyermek-magyarorszag-ellatas-tarsadalom
A tankerületek hospice házban, időseket ellátó szociális intézményben, vakok iskolájában helyeznék el a
halmozottan sérült, beszédképtelen gyerekeket ahelyett, hogy a valódi oktató-fejlesztő ellátást biztosító iskolát
támogatnák. Magyarországon több ezer gyermeknek sérülnek a törvényben foglalt jogai, az állam pedig nem
tesz eleget a kötelességeinek.

A kitörés ára | Telepjáró #13
Partizán. 2022.04.30.
https://youtu.be/seib_TAv-xk

Bár papíron jól néz ki, ha valaki a családjából elsőként szerez diplomát, korántsem tekinthető egyértelmű
sikertörténetnek az első generációs értelmiségiek élete. A diploma ugyanis nem jár automatikusan sokkal jobb
anyagi körülményekkel, a társadalmi ugrás pedig gyakran komoly lelki megterheléssel jár. A két világ közötti
őrlődés annál gyötrelmesebb, minél nagyobb a távolság az indulási és az érkezési oldal között, így a roma
értelmiségiek útja különösen rögös. Az adás vendégei: Boros Julianna, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa;
Durst Judit szociológus, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének munkatársa
és Varga Erika, a Romani Design vezetője.
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