2022. OKTÓBER
Ha Magyarországon élsz, és nincs semmid, csak magadra számíthatsz
Sárosi Péter. Drogriporter. 2022.10.31.
https://drogriporter.444.hu/2022/10/31/ha-magyarorszagon-elsz-es-nincs-semmid-csak-magadra-szamithatsz

Hibás-e vagy? Igen, hibás döntések egész sorát elkövetheted az életben: eljuthatsz egészen sötét csapdákig, mint
a hajléktalanság, a depresszió, a függőség. De vajon ha a hibás döntések láncait visszafejtjük, nem jutunk-e el
odáig, hogy gyakran a legnagyobb hibákat halmozó embertársaink kapták a legkevesebb esélyt a
társadalomtól? A társadalmi szolidaritás arról szól, hogy felelősséget vállalunk egymásért.

Egy társadalom embersége... – Székely János a szociális törvény módosításáról
Magyar Kurír. 2022.10.30.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/egy-tarsadalom-embersege-szekely-janos-szocialis-torveny-modositasarol

Ezeknek az alapelveknek az életre váltása azonban nagy körültekintést igényel. A szociális problémákat az egyén
mentális helyzete, krízisállapot, szegénység vagy iskolázatlanság miatt igen gyakran nem tudja megoldani.
Gondoljunk csak a szegregátumokban, állami gondoskodásban, mélyszegénységben felnőtt gyerekekre, a
fogyatékos személyekre, idősekre. A nyugati társadalmakban egyre inkább eltűntek a több generációs, egy
otthonban élő családok. A legtöbb esetben csak akkor képes a család a rászoruló hozzátartozó rendszeres
segítésére, ha kap olyan támogatást, hogy valaki otthon maradhasson a beteg, idős hozzátartozóval, vagy ha a
család olyan jómódban él, hogy tudnak erre a célra ápoló személyzetet fizetni.

Bárkiből lehet hajléktalan
Muhari Judit. Népszava. 2022.10.30.
https://nepszava.hu/3174054_szocialis-torveny-orban-kormany-hajlektalanszallo-riport

A borsodi Andrea kétségbeesett levelet írt, attól fél, télen meg fognak fagyni. „Iszonyú
drágaság van. Eddig úgy-ahogy ki tudott jönni az ember ebből a kis pénzéből, most meg
már olyan árak vannak, hogy éhezünk” – dől belőle a panasz. Nem szeretné, ha kiderülne,
melyik faluban lakik, mert a polgármester mindig ideges, ha a valóságról, a nyomorról
beszélnek. Andreáék hárman élnek egy szoba-konyhás lakásban a lányával és a
nagymamával. Édesapja három hónapja halt meg. „Nekem óriási szerencsém van,
dolgozom itt az óvodában, 100 ezer forintot kapok. Anyu 61 éves, ő előnyugdíjba ment, mert munka nincs.
Hetvenkétezret kap. Ennyi van hármunkra, meg a családi. Víz nincs a házban, mert volt egy csőtörésünk, a víz elfolyt a
földben. A vízóra-leolvasó szólt, hogy baj van, 300 százezer forintot követeltek tőlünk. Nem tudtuk kifizetni. Most 5000
forintjával fizetünk, de éppen elfogyott a csekkünk. A kútról hordom a vizet.”
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Visszatérés a középkorba a Fidesz szociális törvénymódosítása
Szilágyi Sára. Mérce. 2022.10.30.
https://merce.hu/2022/10/30/visszateres-a-kozepkorba-a-fidesz-szocialis-torvenymodositasa/

Önmagában az, hogy mindenki felelős a saját jólétéért, nem egy ördögtől való dolog – ez a szociális szakmában
is alapvetés. De a modern államokban, a mai társadalmakban ez nem ilyen egyszerű. Bárki kerülhet pillanatokon
belül olyan helyzetbe, hogy nem lesz képes hol lakni, élelmiszert vásárolni vagy kiváltani a gyógyszereit. A
felsorolás arról szól, hogy az állam csak akkor száll be, amikor már senki nem tudott segíteni. Ezzel eltávolítja
magától a felelősséget, és áttolja a polgárokra.

Tanárt, tűzoltót, ápolót is fenyeget kilakoltatás, megélhetési válság jöhet a
közszférában
Nagy Zsolt. G7. 2022.10.28
https://g7.hu/penz/20221028/tanart-tuzoltot-apolot-is-fenyeget-kilakoltatas-megelhetesi-valsag-johet-a-kozszferaban/

A rezsiköltségek elképesztő mértékű emelkedése már jelenleg is számos polgártársunk lakhatását sodorja
veszélybe, ez a helyzet pedig az idő előrehaladtával minden bizonnyal romlani fog. Már érkeznek a hírek arról,
hogy munkásszállók zárnak be, illetve a rezsiköltségek emelkedése miatt a bérbeadók nagyobb összegű kauciót
várnak el a bérlőktől, amelyet azok nem minden esetben tudnak megfizetni. Ezzel párhuzamosan a
hajléktalanellátás rendszerében meghatározó szerepet játszó civil szervezetek közszolgáltatásainak
fennmaradása is veszélybe került, mivel a létező finanszírozásuk az emelkedő rezsiköltségeket
kigazdálkodhatatlanná teszi.

Ítélt a bíróság a költségvetési csalási ügyben
Ungár Tamás. Népszava. 2022.10.28.
https://nepszava.hu/3174094_cserdi-koltsegvetesi-csalas-bogdan-laszlo-pecsbirosag-itelet

Ami biztos: Bogdán László faluvezetősége idején, a Cserdiben zajló
beruházások több százmilliós költségvetési kárt okoztak, ám az, hogy
mindez a szakszerűtlen gazdálkodás vagy valakik törvénytelen
haszonszerzésének a következménye, sosem derül már ki.

Eddig is éhen lehetett halni ebben az országban, de most törvénybe is írnák
Mizsur András. Telex. 2022.10.27.
https://telex.hu/belfold/2022/10/27/szikra-dorottya-szocialis-torveny-egyhazak-fidesz-allam-joleti-allam-szegenyek-idosek

A kormány alapjaiban írná át az 1993-ban elfogadott szociális törvényt. A módosítás szerint az egyén szociális
biztonságáért elsősorban önmaga felelős, az állam csak végső esetben segít a rászorulókon, amikor már a
családtagok, az önkormányzat és a karitatív szervezetek is kudarcot vallottak. A módosítás lényeges eleme, hogy
ezentúl a családnak kötelessége lesz segíteni a hozzátartozókon, amennyiben önhibájukon kívül kerültek nehéz
helyzetbe. Korábban általánosságban írt a törvény a család felelősségéről. Mindenki csak találgatja, hogy mi
indokolta a törvénymódosítást egy közelgő válság előtt, és hogy milyen gyakorlati következményei lesznek a
szociális ellátásokra nézve.
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„Ilyet Európában még sehol sem foglaltak törvénybe”
Kertész Ádám. SzabadEurópa. 2022.10.27.
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-hozzatartozokra-terhelheti-a-kormany-a-szocialis-ellatas-koltsegeit/32101687.html

Rémisztő, megdöbbentő – így jellemezték szociálpolitikusok a Szabad Európának a kormány törvénymódosító
javaslatát, amelyet a szociális ágazat szakmai szervezete elfogadhatatlannak tart. A szakemberek szerint a
módosítással a kormány saját felelősségét próbálja csökkenteni a szociális ellátásban, és még inkább kivonulhat
a finanszírozásából, közben pedig a hozzátartozókra is terhelheti az ellátási díjakat.

Törvényes manipuláció
Takács Imre. Népszava. 2022.10.25.
https://nepszava.hu/3173525_torvenyes-manipulacio

A szociális törvény módosítása alapvetően rengetheti meg a közjó egyre eredményesebb megvalósítására
törekvő magyar társadalmat. Az emberek azért szerveződnek társadalomba, mert jól tudják: csak másokkal
együttműködve képesek a teljes emberi élet megvalósítására, az egyének közti társadalmi különbségek
csökkentésére, a mindenki számára elérhető biztonság megteremtésére. Ezt a társadalmi konszenzust látszik
felborítani az a törvény, amelynek eredeti funkciója az emberi méltóság mindenki számára való garantálása
lenne.

A szegények kilátásai
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.10.24.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/10/24/860-a-szegenyek-kilatasai/

A törvénymódosítási javaslat, amiben az állam kihátrál a “gondoskodó állam” szerepéből, a legrosszabbkor jön.
Talán nem látszik, nem hallatszik el a döntéshozói szintre a leszakadók helyzete… vagy talán nem akarják
meghallani. Amit meg nem bírnak nem meghallani, azt politikai síkra terelik, és vádolnak mindenkit, akit csak
lehet. A neheze pedig még előttünk van. A leszakadásban érintett családoknak nincs tartaléka, és sokkal
többnek, aki még épp a felszínen tudnak maradni, nincs annyi, amivel megnyugtatóan belevághatnak a télbe, a
megnövekedett kiadásokkal.

Az állam kivonulása a szociális ellátásból
Bugarszky Zsolt. Annyit.com. 2022.10.23.
https://www.annyit.com/2022/10/az-allam-kivonulasa-szocialis-ellatasbol.html

A címben implicit módon van egy előfeltevés, miszerint az állam ezek szerint valamikor kötelezettségének
tekintette a szociális ellátást. Tételmondat következik: Valójában sosem tekintette kötelezettségének a
rendszerváltás utáni magyar állam a szociális szolgáltatások létrehozását és finanszírozását. Az a patyomkin
rendszer, amit szociális ellátórendszer címen Magyarországon az eltelt 30 évben kiépítettek, az leginkább egy
karikaturához hasonlítható. Azon belül is az olyan karikaturákhoz, amik elnagyolt, szinte csak utalásszerű
vonalakkal dolgoznak.
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Rengetegen veszítik el a biztosításukat, másfél év alatt két és félszeresére nőtt
azok száma, akiknek teljes díjat kell fizetni a kezelésért és gyógyszerért
Danó Anna. Népszava. 2022.10.24.
https://nepszava.hu/3173447_taj-szam-egeszsegugy-magyarorszag

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) lapunknak küldött tájékoztatása szerint október közepén
mintegy 141 ezer olyan adós volt, akinek azért érvénytelenítették a taj-számát, mert hat hónapnál régebben
tartozott az egészségügyi szolgáltatási járulékával. Erről a körről legutóbb tavaly márciusban Tállai András
államtitkár egy parlamenti válaszában közölt adatot, akkor 55 ezren voltak.

Főleg a középkorú nők életét nehezítik tovább
Gulyás Erika. Népszava. 2022.10.21.

https://nepszava.hu/3173194_foleg-a-kozepkoru-nok-eletet-nehezitik-tovabb
Fülöp Attila ebben a kommunizmus örökségének nevezte azt az „álságos és tarthatatlan” szemléletmódot, hogy
a szociális bajokat az állam oldja meg. Szerinte – és a szociális törvény salátatörvénybe bújtatott módosítási
javaslata szerint is – a feladattal az egyénnek és a családnak kell megküzdenie, majd az önkormányzat következik
a felelősségi sorban, ezután jönnek a karitatív szervezetek, tehát az egyházak, és a legvégén jöhet szóba az állami
segítség.

Magyarország értéktérképe 2022
Friedrich Ebert Stiftung – Policy Solutions. 2022.10.21.
https://www.policysolutions.hu/hu/hirek/571/magyarorszag_ertekterkepe_2022
https://www.facebook.com/FESBudapest/videos/3247764108886055/

28 kérdésből álló „politikai iránytűvel” mértük
fel, hogy a különböző világnézeteknek milyen
bázisa van a magyar társadalomban. A
kérdéseink a politikai viták visszatérő témáit
érintették,
melyek
alapvető
erkölcsi
problémákat,
társadalom
és
gazdaságszervezési dilemmákat feszegetnek. A
gazdasági kérdések magukba foglalták a
piacgazdasághoz, az adózáshoz, az állam
szerepéhez, a munka világához és a gazdasági
egyenlőtlenségekhez való viszonyt, míg a
társadalmi kérdések főként a családhoz, a
kisebbségekhez, a tekintélyhez, az állam és az
egyén kapcsolatához, a szabadságjogokhoz való viszonyulást érintették. A kérdések fele a gazdaságpolitikát, míg a másik
fele a társadalompolitikát fedte le. A válaszok alapján el tudtuk helyezni a magyarokat egy gazdasági bal–jobb, valamint
egy társadalmi progresszív–konzervatív tengelyen.
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Törvénymódosítással ismeri be a kormány, hogy nem tudja megvédeni polgárait
TASZ. 2022.10.21.
https://ataszjelenti.444.hu/2022/10/21/torvenymodositassal-ismerte-be-a-kormany-hogy-nem-tudja-megvedeni-polgarait

Fülöp Attila szociális területért felelős államtitkár az állami szerepvállalás csökkentéséről egyházi fórumon azt
mondta, hogy a kommunizmus “álságos és tarthatatlan” öröksége volt az az elv, miszerint a szociális problémák
megoldásáért az állam felel. Ezzel szakít mostantól a magát családbarátnak nevező kormányzat. A
törvénymódosítás és a nyilatkozat annak az utóbbi években egyre látványosabb folyamatnak a beismerése, hogy
az állam nem képes vagy nem akarja megvédeni gondoskodásra szoruló polgárait.

Európa egyik legalacsonyabban képzett országává csúszik le Magyarország
Bucsky Péter. G7. 2022.10.21.
https://g7.hu/penz/20221021/europa-egyik-legalacsonyabban-kepzett-orszagava-csuszik-le-magyarorszag/

Egy ország gazdasági fejlettsége szoros
összefüggésben áll a lakosainak a
képzettségével. Ezt azonban nehéz mérni,
hiszen az iskolában töltött évek, az oktatás
minősége, a felnőttképzés mellett az
innovációhoz való hozzáállás, a vállalkozási
kedv is nagyban befolyásolja, hogy az
emberek mennyire tudják a megszerzett
tudásukat hasznosítani. A világ országainak
egy főre jutó GDP-jét és az oktatásban töltött
időt azonban egy grafikonon ábrázolva
teljesen egyértelműen látható, hogy nem lesz
egy országból igazán fejlett és tehetős, ha a
polgárai nem járnak eleget iskolába. Ehhez
pedig elengedhetetlen, hogy minél többen
szerezzenek felsőfokú végzettséget.

Magyarország megvalósítja az inverz jóléti állam koncepcióját, akkor von el a
legtöbbet, amikor a legnagyobb szükség lenne a segítségre
Gulyás Erika. Népszava. 2022.10.20.
https://nepszava.hu/3173077_magyarorszag-megvalositja-az-inverz-joleti-allam-koncepciojat-akkor-von-el-a-legtobbet-amikor-alegnagyobb-szukseg-lenne-a-segitsegre

A javaslat azt akarja rögzíteni, hogy az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős, ha ezt nem
tudja megteremteni, a közelebbről nem megnevezett hozzátartozó köteles neki segíteni, s ha együtt sem
boldogulnak, a település önkormányzatának van gondoskodási kötelezettsége. Az is szerepel a felsorolásban,
hogy az állami támogatásban részesülő karitatív szervezetek kötelesek felkutatni, hogy kik szorulnának szociális
támaszra és „erejükhöz mérten” feladatuk ezeknek az embereknek a segítése. S legvégül, ha minden egyéb
lehetőség elérhetetlen, marad az állami segítség.
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A szankciós politika sebet ejtett a magyarországi szociális ellátórendszeren
Fülöp Attila. Magyar Hírlap. 2022.10.17.
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20221017-fulop-a-szankcios-politika-sebet-ejtett-a-magyarorszagi-szocialisellatorendszeren

Fülöp Attila a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének (SZIME) konferenciáján a
gondoskodáspolitika aktuális helyzetéről tartott előadásában szólt arról is, hogy a nem állami fenntartók
költségvetési támogatása 2010-ben 34 milliárd forint volt, erre a célra az idei büdzsében 171 milliárdot, a jövő
éviben 227 milliárdot irányoztak elő. Az államtitkár a fogyatékosságügyben fontos előrelépésnek nevezte az
úgynevezett támogatott lakhatás bevezetését, amikor az érintettek nem több száz férőhelyes intézményekben,
hanem 6-12 személyes otthonokban kapnak elhelyezést.

Nyilatkozat a nemzetiségi ombudsmanhelyettes „iskolai hiányzások miatt indítható
szabálysértési eljárások és más szankciók vizsgálatáról” szóló 2/2022. számú elvi
állásfoglalásával kapcsolatban
Gyermekjogi Civil Koalíció. 2022.10.12.
https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/wp-content/uploads/2022/06/Iskolai-hianyzas_nemzetisegi-ombudsman-tamogatonyilatkozat.pdf

A konkrét ügy tapasztalatait felhasználva a súlyos hátrányokkal küszködő, periférikus helyzetű térségek főként
roma gyerekeket érintő speciális iskoláztatási problémáira is rámutat a biztoshelyettes, s az elvi állásfoglalás
megállapítja, hogy az általános iskola valamennyi feladatellátási helyén szegregált körülmények között tanulnak
a gyerekek, így az elkülönítés mellett itt is fennállhatnak azok a nevelési-oktatási problémák, amelyek a minőségi
oktatás hiányát eredményezhetik. Több vizsgálat is azt mutatja, hogy az iskolák túlterheltek, kevés a pedagógus,
sok esetben a nevelési-oktatási feladatok megfelelő minőségű biztosítása is nehézséget okoz, különösen azokban
az intézményekben, ahol jelentős a hátrányos helyzetű gyerekek száma, vagy ahol maga a térség, a település is
hátrányos helyzetű.

Egyre több SNI-s gyerek marad ellátatlan, több megyében is csak 8-9
gyógypedagógus jut száz iskolásra
Gulyás Erika. Népszava. 2022.10.12.
https://nepszava.hu/3172114_oktatas-gyogypedagogus-tanarhiany-sni-belugyminiszterium

Legalább 14-15 ezer gyógypedagógusra lenne szükség az országban – állította lapunknak a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, miután kiderült, jelenleg 9999 szakembert foglalkoztatnak ilyen beosztásban
a hazai köznevelési és szakképző intézményekben. A lista alapján a száz sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekre
jutó gyógypedagógusok száma Bácsban, Békésben és Heves megyében a legalacsonyabb. Ezekben a térségekben
csak 8-9 szakember jut száz iskolásra, míg Komárom-Esztergom megyében 14, Tolnában 13, a fővárosban pedig
20. Ez utóbbi adat azonban nem jelenti azt, hogy Budapesten ennyien tudnak munkát végezni a gyerekek
fejlesztésében, mert közülük nagyon sokan az iskolaérettség megállapításához szükséges szakértői vizsgálatokat
végzik.
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Abban a hitben éltem, hogy nagyon meg fog utálni, ha
megmondom neki, meleg vagyok
Vincze Barbara. Telex. 2022.10.11.
https://telex.hu/eletmod/2022/10/11/coming-out-elobujas-napja-ot-tortenet

Mi vezet ahhoz, hogy egy meleg ember coming outoljon, azaz vállalja önmagát,
előbújjon? Mindenképp szükséges és elkerülhetetlen mindez, vagy lehet
évtizedeken át titkokat őrizgetve is méltósággal élni? Az előbújás világnapján
LMBTQ-emberek avattak be minket életük néhány fontos pillanatába, az azokig
vezető útba, és a következményekbe. A mindegyikük életében eljött coming out
pillanatát azért is nehéz kimerevíteni, mert gyakran nem egyetlen momentumról van szó, hanem események, pillanatok
sorozatáról. Világszerte október 11-én ünneplik az előbújás napját, más néven a nemzetközi coming out napot.

Kétszáz rászorulót fenyeget a hajléktalansegítő 27 milliós gázszámlája, az állam
nem, csak a főváros segít
Mizsur András. Telex. 2022.10.11.
https://telex.hu/belfold/2022/10/11/menedekhaz-alapitvany-rezsi-megszunes-fovarosi-onkormanyzat-tamogatas

Az idős hajléktalan embereken és nehéz anyagi helyzetben lévő kisgyerekes családokon segítő Menedékház
Alapítvány szinte kilátástalan helyzetben van a megnövekedett energiaköltségek miatt. Nem tudják, miből fogják
kifizetni télen a 27 milliós gázszámlát, ráadásul most egy ugyanekkora összeget kell kifizetniük kaucióként annak,
akitől bérlik az épületeket. Az államhoz hiába fordultak segítségért, végül a fővárostól kaphatnak pénzt, de
könnyen lehet, hogy az is kevés lesz a túléléshez. Közel 200 rászoruló ellátása kerülhet veszélybe a másfél évtizede
működő intézmény megszűnésével.

Szakmai elemzés a rezsicsökkentésről: enyhítette a szegénységet, de leszoktatott a
takarékosságról
Brückner Gergely. Telex. 2022.10.11.
https://telex.hu/gazdasag/2022/10/11/megis-mit-adott-nekunk-a-rezsicsokkentes

A kormánypárti narratíva szerint hatalmas érték, hogy a
magyarok olcsón kapták, és részben kapják a mai napig a
gázt, az áramot, a távhőt, és aki ezt kritizálja, az ráront a
magyar családok pénztárcájára.
A kritikusok szerint pedig valójában maga a pokol az, hogy
Magyarországon az elmúlt években nem volt ösztönzés az
energiahatékonyságra,
a
fűtés-korszerűsítésekre,
a
szigetelésre, ezért a rezsicsökkentés az energiaválságunk
egyik oka.
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Szeptemberben 20,1%-kal nőttek az árak az előző
év azonos hónapjához képest
KSH. 2022.10.11.
https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/far2209

2022. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 20,1%-kal
meghaladták az egy évvel korábbit. Az élelmiszerek ára 35,2%-kal
emelkedett. A rezsicsökkentés szabályainak augusztus 1-jétől hatályos
módosítása következtében a háztartási energia 62,1%-kal drágult. Ezen
belül a vezetékes gáz ára 121,0, az elektromos energiáé 28,9%-kal nőtt.
A palackos gáz ára 45,0, a tűzifáé 43,8%-kal növekedett.

Van ennél lejjebb? Édesanyák és fogyatékos gyerekeik ellen perel az állam
Muhari Judit. Népszava. 2022.10.09.
https://nepszava.hu/3171689_fogyatekkal-elok-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag-per-kuria

Halmozottan fogyatékos emberekkel szemben nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a Kúrián a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Azt követően került erre sor, hogy másodfokon pert nyert az állam ellen hat
halmozottan sérült felnőtt, akiket évtizedek óta szüleik gondoznak otthon. A sokat hangoztatottan családbarát
kormány most azon dolgozik, hogy négy év pereskedés ellenére se tudják megnyugtatóan rendezni az egész
napos ápolást igénylő beteg hozzátartozójuk sorsát a ma már 60–80 éves szülők.

Nőgyógyászati rendelő épült hajléktalan nőknek közösségi gyűjtésből
Bakró-Nagy Ferenc. Telex. 2022.10.09.
https://telex.hu/belfold/2022/10/09/budapest-bike-maffia-nogyogyaszati-rendelo-kozossegi-bmszk

A hajléktalan és rászoruló nők ritkán jutnak el az orvoshoz: a lehetőség hiánya miatt, vagy a megaláztatástól
félve nem szívesen mennek nőgyógyászati rendelésre – ismerte fel a Budapest Bike Maffia is. A csapat ezért is
vágott bele egy nagyszabású, Éljenek a csajok elnevezésű projektbe: egy olyan nőgyógyászati rendelő
létrehozásába, amit hajléktalan és rászoruló nők vehetnek igénybe. A Budapesti Módszertani Szociális
Központtal szövetkezve közösségi gyűjtést szerveztek, hogy a rendelő kialakításához szükséges zuhanyzó, váró,
vizsgáló, kézmosó és wc megépítése mellett előfinanszírozandó első hat havi működést is biztosítani tudják, a
rendelő megkaphassa a működési engedélyt, majd a bázisidőszak után a NEAK finanszírozhassa tovább.

Készülnek a nyomor haszonélvezői, már most is sok áldozata van a magyarországi
bűneseteknek
Frank Zsófia. Népszava. 2022.10.08.
https://nepszava.hu/3171742_nyomor-munkanekuliseg-inflacio-kizsakmanyolas-uzsora-nyomor

Az emberkereskedelem esetén óriási a látencia, de a szakértők becslései szerint Magyarországon is több tízezres
nagyságrendről van szó. Eközben évente alig pár eset jut el a vádemelésig. Az ügyészség hivatalos adatai szerint
2018-ban 3 ügyben 5 elkövetővel szemben történt vádemelés. 2019-ben 12 ügyben 25 elkövetőt vádoltak meg,
míg 2020-ban 17 esetben 47-et. A bíróság adatai szerint pedig konkrét ítélet emberkereskedelem vádjával 2018ban 11, 2019-ben és 2020-ban 10-10 született, míg 2021-ben 39 volt.
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Nincs családod, nincsenek jogaid
Gyurkó Szilvia. WMN. 2022.10.07.
https://wmn.hu/ugy/58536-dr-gyurko-szilvia-nincs-csaladod-nincsenek-jogaid

Vannak esetek, amikor a család megtartható lenne, amikor megfelelő támogatással és segítséggel a gyereknek
nem kellene elveszítenie a családját, főleg nem anyagi vagy lakhatási problémák miatt. Sajnos azonban a
rendszer ma úgy működik, hogy a gyermekvédelem viszi el sokszor a „balhét” a teljes szociális ellátórendszer
problémás működéséért, a források és férőhelyek, az ellátóhelyek és a szakemberek hiányáért. És nagy gond, de
vannak olyan esetek is, amikor a gyerek kiemelése a családból szakmailag tévedés, se jogilag, se a gyerek érdeke
szempontjából nem indokolható, mégis megtörténik.

A tudásellenesség ördögi köre – tanárbéremelés sem mentené meg a Fidesz
országát
Kovács Tibor. Válaszonline. 2022.10.06.
https://www.valaszonline.hu/2022/10/06/oktatas-vita-meszaros-lorinc-kovacs-tibor-publi/

Összességében több százezer gyerek választotta az Orbán Viktor által kijelölt utat: nem felsőfokú
végzettségűként képzelte el boldogulását. Ez pedig óriási lökést adott az elmúlt évtizedben a GDP-nek, aminek
konkrét hatását érdemes lenne közgazdászoknak kiszámolniuk.
Egyrészt az államnak és a családoknak nem kellett felsőfokú képzésre költeni, vagyis a családoknál több
jövedelem maradt, ami nagyobb fogyasztást tett lehetővé, másrészt több százezer fiatal azonnal munkába
tudott állni a középfokú vagy szakoktatás befejezése után. Ez részben magyarázatot ad a gyorsan javuló
foglalkoztatási adatokra, de főként hatalmas plusz GDP-növelő tényezőként jelentkezik a fiatalok gyors
munkavállalása. Az elmúlt 10 év magyar viszonylatban sikeresnek látszó GDP-növekedési eredményeinek egyik
fontos hajtóereje lehetett ez. A feketeleves azonban a következő évtizedekben érkezik. A magyar humánerőforrás
leértékelődött és ez középtávon a GDP-ben is meg fog jelenni.

A háziorvosi praxisok 11%-a betöltetlen
GKI. 2022.10.04.
https://www.gki.hu/language/hu/2022/10/04/2022szeptembereben-a-haziorvosi-praxisok-11-a-volt-betoltetlenmagyarorszagon/

A 2022. szeptember elsejei adatok szerint 687 betöltetlen
háziorvosi praxis volt Magyarországon, összesen 516
településen. Ez a betöltetlen praxisok számában 6%-os
(Budapesten 23%-os) növekedést jelent 2022 januárjához
képest. Vagyis a 6454 praxis közül minden tizedik
betöltetlen.
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Mert élni kell….
L. Ritók Nóra. Nyomor széle blog. 2022.10.03.
https://nyomorszele.hvgblog.hu/2022/10/03/857-mert-elni-kell/

Az akadályok között nyilván ott van a képzettség. A generációs szegénységben élőknél általános, hogy a szülők,
nagyszülők is, és sajnos a mai szegregálódott iskolarendszerben a gyerekek is alapkészség hiányosan fejezik be
az általános iskolát, és a középiskolából is kiesnek, mielőtt szakmát szerezhetnének. Persze messziről erre is lehet
mondani, hogy tanuljanak a gyerekek, és akkor lesz jó szakmájuk. De miután a hazai iskolarendszer elvesztette
esélykiegyenlítő funkcióját, ez sem ilyen egyszerű. Mert a rendszer most a működésre koncentrál és nem a
gyerekek szükségleteire. Jobb végiggörgetni őket, tudás nélkül is, szabadulni tőlük mihamarabb, sem mint
szembenézni a problémával, és megoldást keresni. A rendszer ma nem megoldásokat keres, hanem a saját maga
igazolását végzi, ezt várja el tőle a döntéshozói szint.

Keresztény értékek és szegénység
Takács Imre. Népszava. 2022.10.03.
https://nepszava.hu/3171050_kereszteny-ertekek-es-szegenyseg

A generációkon átívelő mélyszegénységből kialakult szegénykultúra nem a szegénységnek egy legalsó fokozata,
hanem az emberi létezésnek egy más dimenziója. Egy sajátos mentális, szociális, kulturális alakzat, egy adott
élethelyzetből következő, tradíciók által meghatározott érték és normarendszer. Ez határozza meg az adott
élethelyzetben élők szokás-, gondolkodás-, magatartásformáit, életmódjukat. Olyan készségeket „alakít ki”,
amelyek az élet fenntartását szolgálják, amelyek biztonságot jelentenek számukra. Ennek társadalmi
szempontból igen nagy a jelentősége, mivel a szegénységből való kilépésből nem következik a szegénykultúrából
való kilépés.

Ez csak a válság előszobája, veszélyben vannak az alsó középosztály tagjai is
Szalai Anna. Népszava. 2022.10.03.
https://nepszava.hu/3171100_rezsi-munkasszallo-csepel

Családok átmeneti otthonából nagyon kevés van az országban,
Budapesten pedig az összes tele van. Már a rezsiválság előtt is
megtelt volna a kétszer annyi férőhely, mint amennyi van az
egész országban, és akkor még keveset mondtam. mondta Győri
Péter. A törvény ugyan kötelező feladatként írja elő az
önkormányzatoknak az ilyen otthonok működtetését, de arra
nincs paragrafus, hogy mennyi férőhelyet kell fenntartani egyegy településnek. Így gyakran előfordul, hogy az örökösen
forráshiánnyal küzdő önkormányzatok ugyanazt a civil
szervezetet bízzák meg. Néha 20 önkormányzat is ugyanahhoz a
civil ellátóhoz küldi a rászorulókat – mutatott rá a szakember.
Mint mondta, a gyerekesek vannak a legnehezebb helyzetben.
Ha nincs fedél a fejük felett, akkor jön a gyámügy és „kiemeli” a
gyerekeket a családból. Hajléktalanszállóra nem mehetnek, ezt
a törvény is tiltja, jó okkal. Nem mintha az éjjeli
menedékhelyeken kívül lenne szabad hely a szállókon.
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Az alapvető jogok biztosának átfogó jelentése az online gyermekvédelmi rendszer
működésének elemzése kapcsán
AJBH. 2022.09.28.

https://www.ajbh.hu/en/-/2670755-130
Az alapvető jogok biztosa a digitális gyermekvédelem rendszerét átfogóan áttekintő, AJB-686/2022. számú
jelentésében megállapította: a gyermekek jogait, a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét tükröző
szabályozás gyakorlati érvényre juttatása jelenleg akadályozott.

Korlátok és lehetőségek. A telepfelszámolások (lakás)mobilitási csapdái.
KRTK RKI - CERS IRS. 2022.06.29.
https://youtu.be/znIXi8ifmOk

A "cigánytelep felszámolás", azaz szegregált
élethelyzetek, méltatlan lakáskörülmények,
szolgáltatások
hiánya
és
az
etnikai
diszkrimináció komplex problémáját célzó
fejlesztési programok helyi tapasztalatairól, és a
telepfelszámolásban
résztvevő
családok
élethelyzetének változásának lehetőségeiről és
korlátairól beszélgetünk Teller Nórával és
Méreiné Berki Boglárkával. Milyen mozgástere
van az önkormányzatoknak e komplex térbeli és
társadalmi probléma kezelésére? Milyen beleszólási, részvételi lehetősége van a helyi közösségeknek a
folyamatok alakítására? Hogyan élik meg a családok a telep felszámolásának folyamatát? Hogyan változik a
családok helyzete a telepfelszámolás során, milyen kihívásokkal kell szembenézniük és ezzel hogyan tudnak
megküzdeni?
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