Tallózó – 2020. június
Hírek, írások, gondolatok és vélemények a szociális területről…

„Keresztény alapokra épült föl a szociális gondoskodás”
Magyar Nemzet. 2020.06.30.
https://magyarnemzet.hu/belfold/kereszteny-alapokra-epult-fol-a-szocialis-gondoskodas-8311197
Az ország 1600 szociális intézményéből mindössze 33-ban volt koronavírusos megbetegedés, ami jól mutatja, hogy a terület becsülettel
helytállt.

Az egyenlőtlenségek alakulása a koronajárvány idején Magyarországon
Friedrich Ebert Stiftung. 2020.06.29.
https://www.fes-budapest.org/hu/rendezvenyek-reszlet/kutatasi-eredmenyek-az-egyenlotlensegek-alakulasa-akoronajarvany-idejen-magyarorszagon/
Hogyan hatott a koronajárvány a magyarországi társadalmi egyenlőtlenségekre? A vírus előtt is jellemző nemi- és osztályalapú
egyenlőtlenségek és igazságtalanságok hogyan alakultak? Hogyan érintették a korlátozó intézkedések a magyar társadalom különböző
csoportjait? Hogyan formálták az egyenlőtlenségeket a háztartások foglalkoztatási és anyagi helyzete?

Rózsaszín köd
Nyomor szele blog. 2020.06.28.
https://nyomorszeleblog.hvg.hu/2020/06/28/740-rozsaszin-kod
…megtanultam elengedni a rózsaszín ködöt, ami a segítő tevékenységekben nem egyszerű. Többen rákérdeztek erre, így hát most írok
róla kicsit.

A hét vitája #10 | Iskolán belüli erőszak
Partizán. 2020.06.27.
https://youtu.be/vG0xjCUB484
Szeptembertől 500 közoktatási intézménybe küldene iskolaőröket a kormány, akiknek ahhoz is joguk lenne, hogy a 12 éven felüli
diákok ellen testi kényszert alkalmazzanak, de a jogos önvédelem keretein belül akár gumibottal vagy gázspray-vel is felléphetnének a
diákok ellen. Sárosi Péter, a Jogriporter Alapítvány igazgatója és Ander Balázs országgyűlési képviselő, a Jobbik alelnöke ütköztette
a véleményét a kormány tervéről.

Lépjen fel az ombudsman a készülő jogi gettó ellen!

Helsinki.hu 2020.06.26.
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/level_ombudsmannak_lex_gyongyospatarol_2020_06_25.pdf
Huszonnégy civil szervezet levélben fordult az ombudsmanhoz, hogy lépjen fel a törvénymódosítás ellen, amely megakadályozná a
jogellenesen elkülönítve oktatott roma gyerekek pénzbeli kárpótlását. A civilek arra is kérik Kozma Ákost, hogy emelje fel szavát a
gyöngyöspatai deszegregációs per kapcsán tett kirekesztő, a cigányokra, valamint a jogérvényesítésüket segítő jogvédő szervezetekre nézve
sértő és igazságtalan kormányzati nyilatkozatokkal szemben.

Miért láthatatlanok a szociális szféra dolgozói a kormány számára?
Magyar Narancs. 2020.06.25.
https://magyarnarancs.hu/belpol/miert-lathatatlanok-a-szocialis-szfera-dolgozoi-a-kormany-szamara-131010
A kormányzati kommunikációban egy szó sem esett a szociális munkások járvány elleni küzdelmeiről, mintha ez a hivatás nem is
létezne.

Rétvári Bence milliók zsebébe vizionált megtakarítást, az ÁSZ-elnök adatai
szerint az államtitkár téved
Népszabadság. 2020.06.21.
https://nepszava.hu/3082501_retvari-bence-milliok-zsebebe-vizionalt-megtakaritast-az-asz-elnok-adatai-szerint-azallamtitkar-teved
Jelen gazdasági helyzetben egyik napról a másikra több ezer munkavállaló munkahelye szűnik meg, és ha hinni lehet a felméréseknek
mindössze a lakosság egyharmadának van váratlan helyzetekre félretett pénze.

Visszatekintő blog egy kerek évforduló kapcsán
Nyomor szele blog. 2020.06.21.
https://nyomorszeleblog.hvg.hu/2020/06/21/739-visszatekinto-blog-egy-kerek-evfordulo-kapcsan/
Valamikor úgy éreztem, a pedagógiában harcot vívok a gyermekközpontúságért, az inkluzív oktatásért. Most úgy látom, ez semmi
ahhoz képest, amivel a roma integráció kérdésében szembesülök. Mert ebben mindenkivel küzdeni kell…

Lakner Zoltán: Akiknek számítaniuk kellene
Szeged.hu 2020.06.21.
https://szeged.hu/hirek/35473/lakner-zoltan-akiknek-szamitaniuk-kellene
Nem férnek bele a szociális munkások és egyáltalán, a szociális ellátórendszer különböző rendű-rangú dolgozói az egyszeri, járvány
utáni bérkiegészítésbe.

„Szabad-e egy romának dühösnek lennie?” – A hazai rasszizmusról az
amerikai események fényében
WMN. 2020.06.18.
https://wmn.hu/ugy/53032-szabad-e-egy-romanak-duhosnek-lennie--a-hazai-rasszizmusrol-az-amerikai-esemenyekfenyeben
Akárhogyan kódoljon is bennünket a genetika, akármit sulykoljon belénk esetleg a környezet, megvan a választásunk. Igenis
dönthetünk arról, miként viszonyulunk másokhoz. …Nem is gondolnánk, a társadalmi hálón keresztül milyen messzire hatunk,
olykor akár a barátaink barátainak a véleményét, hozzáállását is megváltoztathatva. Fontosabb, mint hinnénk az, ahogyan másokhoz
viszonyulunk, ahogyan másokról beszélünk, az, amit másokért megteszünk. Vagy amit elmulasztunk megtenni.

Romákra akarták szabni, mindenki kárát látja
Népszava. 2020.06.18.
https://nepszava.hu/3081992_romakra-akartak-szabni-mindenki-karat-latja
Abszurdumnak tartják jogvédők azt a fideszes javaslatot, amely iskolai jogsértés esetén a diákokat megfosztaná a pénzben fizetett
kártérítés lehetőségétől.

„Köszönöm, hogy kínlódsz velem, gyönyörűm!”
Népszava. 2020.06.18.
https://nepszava.hu/3081973_koszonom-hogy-kinlodsz-velem-gyonyorum
Hortobágy falu környékén több mint ötszázan laknak elzártan a pusztában, számukra egy asszony, a tanyagondnok jelenti a
külvilágot.

Vecsei Miklós megkongatta a vészharangot
Népszava. 2020.06.18.
https://nepszava.hu/3081948_vecsei-miklos-megkongatta-a-veszharangot
Ha nem sikerül rövid időn belül felszámolni a nyomort a szegény térségekben, akkor települések sora fog végletesen ellehetetlenülni –
figyelmeztet a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos.

Beszámoló az Idősgondozás a Covid-19 érában című panelbeszélgetésről
ELTE TÁTK. 2020.06.17.
https://tatk.elte.hu/idosgondozasbeszamolo
Az ELTE Társadalomtudományi Karának Szociális Tanulmányok Intézete által szervezett, a koronavírus-járvány tapasztalatait
áttekintő beszélgetéssorozatának június 4-i rendezvénye az idősgondozást és az idősek tapasztalatait tárgyalta, összesen mintegy 40 fő
részvételével.

Amit a digitális tanrend felszínre hoz: sok helyen nem hogy digitális tudás,
de megfelelő tér, vagy áram sincs
Rosa Parks Alapítvány, Motiváció Egyesület, Partners Hungary. 2020.06.
https://www.rosaparks.hu/aktualis/2020/06/digitalis-tanrend-tapasztalatok/
A digitális tanrend még látványosabbá tette az egyébként is széles körű problémákat: az alaposan dokumentált eszköz- és
internetszűkösségen túl a digitális tudás, az önálló tanulás és az ehhez szükséges legelemibb feltételek: a tanulási tér és környezet
szűkösségét. Főleg a kisiskolások esetében pedig olyan türelmet és tudást várt el a szülőktől, amit nem biztos, hogy mindenki meg tud
adni. Pláne, ha éppen elvesztette a munkáját. 48 tanoda, 35 roma közösségi szervezet, valamint 45 Borsod- és Szabolcs-Szatmár
megyei szülő tapasztalata.

Van pár tízezer magyar a járvány frontvonalában, akikre nem szívesen gondol
senki
444. 2020.06.13.
https://444.hu/2020/06/13/van-par-tizezer-magyar-a-jarvany-frontvonalaban-akikre-nem-szivesen-gondol-senki/
Káslertől eltérően látja a helyzetet az a tucatnyi forrás, akikkel az elmúlt hetekben beszéltünk arról, hogyan nézett ki a járvány elleni
védekezés belülről az állami fenntartású bentlakásos szociális intézményekben, azon belül is a fogyatékossággal élők és pszichiátriai
betegek otthonaiban. Az ország különböző városaiban működő intézményekben dolgozó ápolók és gondozók csak azzal a feltétellel
beszéltek a tapasztalataikról, hogy a nevüket nem közöljük, mert attól félnek, hogy elvesztenék az állásukat.

Nem csak exrendőr lehet őr
Magyar Nemzet 2020.06.13.
https://magyarnemzet.hu/belfold/nem-csak-exrendor-lehet-or-8238012/
Speciális rendészeti, valamint pedagógiai-pszichológiai felkészítést is kapnak a leendő iskolaőrök, akiknek munkába állás előtt vizsgán
is bizonyítaniuk kell az alkalmasságukat.

A Városkutatás Kft. javaslata a következő EU-s költségvetési időszakra a
“Szociálisabb Európa” célra vonatkozóan
Városkutatás Kft. 2020.06.12.
https://mri.hu/blog/2020/06/a-varoskutatas-kft-javaslata-a-kovetkezo-eu-s-koltsegvetesi-idoszakra-a-szocialisabbeuropa-celra-vonatkozoan
A Városkutatás Kft. is összeállította a javaslatait a 2021-2027-es időszakra vonatkozóan a “Szociálisabb Európa” fejlesztési cél
teljesülése érdekében. Itt olvashatók a “Javaslatok a 2021-2027 pénzügyi tervezési időszak városi és falusi szegregátumokat érintő
lakhatási programjainak kialakítására

Teljes kudarc: a sosem volt idős- és fogyatékospolitikáról
Válasz Online.2020.06.12.
https://www.valaszonline.hu/2020/06/12/teljes-kudarc-a-sosem-volt-idos-es-fogyatekospolitikarol/
Magyarországon egy félkész, az igényeknek messze nem megfelelő szociális rendszer működik. A mostani járvány rámutatott arra, hogy
az egymást követő kormányok – pártállástól függetlenül – a szociális szektort évtizedek óta szükséges rossznak tartják. Az országnak
nincs fogyatékospolitikája, nincs időspolitikája és nincs szociális gondoskodási politikája. Ideje lenne beszélni arról, milyen szociális
szolgáltatórendszerre lenne szükség, és hogy ezt miként lehet megvalósítani. Ezt a kemény kritikát vendégszerzőink, Kozma Ágnes
szociálpolitikus és Petri Gábor fogyatékossággal foglalkozó társadalomkutató, a Kenti Egyetem (Personal Social Services Research
Unit, University of Kent) kutatója és tiszteletbeli oktatója fogalmazta meg válaszul Nyitrai Imre szociálpolitikus nagy visszhangzott
kiváltott írására. (Az elemzés szakmabelieknek szánt teljes változata itt olvasható.)

A vidék lázadása: cigányellenesség Magyarországon
Új Egyenlőség. 2020.06.12.
http://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-magyarorszagon/
Mi történt a romákkal és nem romákkal vidéken a rendszerváltás után? Mit tettek az egyes kormányok a romakérdés megoldására a
Kádár-korszaktól kezdve a szocialista–liberális korszakon át a Fidesz-kormányzás időszakáig? Miért és hogyan váltak a cigányok
a rendszerváltás összes problémájának bűnbakjaivá? Beszélhetünk-e a rendszerváltás után bármikor valódi esélyteremtésről? Miért nem
szolgálják az egyes pártok és irányzatok megoldásai a romák érdekeit? Mi a helyzet ma Magyarországon a szegénység
kriminalizálásával, és felfedezhető-e párhuzam e tekintetben az USA-val? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a
beszélgetés résztvevői.

Az idősotthonok dolgozói a fővárostól és az egyházaktól kapnak jutalmat
24.hu. 2020.06.10.
https://24.hu/belfold/2020/06/10/koronavirus-idosotthonok-jutalom-fovaros-egyhaz/
A gyógytornászok és az idősotthoni dolgozók, illetve a házi segítségnyújtók azért maradtak ki, mert a munkáltatójuk, egyben
fenntartójuk is az illetékes egyház, a vállalkozó, az egyesület, vagy éppen az önkormányzat. Sajnos így nem tartoznak bele abba a
körbe, amely kifejezetten az egészségügyi dolgozókat öleli fel, noha az ő munkájuk is a járvány idején kifejezetten veszélyes, hála és
köszönet illeti őket.

Szerződést szeghettek a Pesti úton
Magyar Nemzet 2020.06.10.
https://magyarnemzet.hu/belfold/szerzodest-szeghettek-a-pesti-uton-8222889/
A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésben kérte ki a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona és az orvosi ellátást végző
Házidoktor 17 Kft. közötti szerződéseket. A 2018. július elsejétől érvényes dokumentum szerint a Házidoktor 17 Kft.-nek számos
kötelezettsége volt az intézményben, például „az ellátottak egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése” sok egyéb teendő mellett.

Heindl Péter: Csendőrökre bízott roma integráció
Hvg.hu. 2020.06.13.
https://hvg.hu/velemeny/20200609_Heindl_Peter_Csendorokre_bizott_roma_integracio
Így festett a Horthy-rendszer – a mai magyar szélsőjobb szívének oly kedves – faji alapú, szegregáló, erőszakos romapolitikája.

Kinek az érdeke a cifra nyomorúság? Folytatódik a szegény–gazdag-vita
VálaszOnline. 2020.06.09.
https://www.valaszonline.hu/2020/06/09/szegeny-gazdag-vita-deme-zoltam/
Deme Zoltán esszéje válaszreakcióként született Kovács Tibor nagy hullámokat vető, lapunkban megjelent cikkére, amely szerint a
jövedelmi egyenlőtlenség természetes dolog. Papp István népi ihletésű válasza és Kósa András baloldali reakciója után itt egy rendkívül
informatív és szórakoztató írás cifra nyomorúságunkról, amelynek fennmaradásában oly’ sokan érdekeltek.

napiPartizán #40 Gömbös, Gyurcsány és Orbán közmunkája
Partizán. 2020.06.08.
https://youtu.be/Zdu9nii64Cc
A mai adásban a magyar elit állandó válságkezelő csodafegyverét, a közmunkát mutatjuk be, ami - bár az év elején úgy tűnt, hogy
szép lassan eltűnik - a gazdaság újraindítása után ismét az egyik legfontosabb foglalkoztatáspolitikai programként tért vissza. De
miért ragaszkodott a közmunkához Gyurcsány Ferenc ugyanúgy, mint a fasiszta Gömbös Gyula és Orbán Viktor?

Újabb figyelmeztetést és büntetést kapott a Pesti úti idősotthon
Magyar Nemzet 2020.06.08.
https://magyarnemzet.hu/belfold/ujabb-figyelmeztetest-es-buntetest-kapott-a-pesti-uti-idosotthon-8214362/
A Pesti úti idősotthonban kirobbant tömeges koronavírus-fertőzés miatt indított vizsgálatok miatt újabb hatósági figyelmeztetést és 200
ezer forintos büntetést kapott az intézmény.

Foglalkoztatás
A nyomor szele blog. 2020.06.07.
https://nyomorszeleblog.hvg.hu/2020/06/07/737-foglalkoztatas/
Társadalmi vállalkozást működtetünk évek óta egy olyan településen, ahol rajtunk kívül helyben csak a közfoglalkoztatás ad munkát.
Sokszor írtam már arról, milyen lehetetlen küldetés felvenni a harcot a a jóval nagyobb jövedelmet adó feketemunkával (ehhez képest
nem pálya a minimálbéres foglalkoztatás), és arról is, hogy a behajtócéges tartozások mennyire távol tartják őket a legális
munkavállalástól.

Kell-e rendőr az iskolába
Quibit. 2020.06.05.
https://qubit.hu/2020/06/05/kell-e-rendor-az-iskolaba
Egyre sürgetőbb a biztonságos iskolákért határozott lépéseket tenni – ezzel senki nem vitatkozik, hiszen a diákok, pedagógusok,
szülők közös érdeke, hogy az iskolai közösség élhető, sőt a fejlődést segítő közeg legyen. A fő kérdést szociális és konfliktuskezeléssel
foglalkozó szakemberként, mediátorként abban látom, hogy sikerül-e megtalálni a megfelelő eszközt az adott nézetkülönbség, normavagy szabályszegés kezeléséhez, illetve hogy milyen lehetőségek vannak az iskolai szakemberek kezében ahhoz, hogy ezek a konfliktusok
ne mérgesedjenek el.

Ember és/vagy gazdaság
Új Egyenlőség. 2020.06.05.
http://ujegyenloseg.hu/ember-es-vagy-gazdasag/
Mi a fontosabb? Az ember, vagy a gazdaság? Fel lehet-e tenni ezt a kérdést egyáltalán így? Mi alapján mérlegeljünk? Többek között
ezekről a kérdésekről mondta el a véleményét Szalay-Berzeviczy Attila üzletember, a tőzsde volt elnöke és Lakner Zoltán szociológus,
a Jelen című hetilap főszerkesztője, az Új Egyenlőség szerkesztője az Új Egyenlőség és a Friedrich Ebert Stiftung június 2-i online
közbeszélgetésén.

Deák téri gyilkosság - Beszéljünk a lényegről!
Partizán. 2020.06.03.
https://youtu.be/dzvUopkUQyE

„Veszettül fontos lenne a gyerekek védelme az online térben – néha a saját
szüleiktől is”
WMN. 2020.06.01.
https://wmn.hu/ugy/52922-veszettul-fontos-lenne-a-gyerekek-vedelme-az-online-terben---neha-a-sajat-szuleiktol-is
Persze, alapvetően mindenki tegye azt, amit jónak lát. Joga van hozzá, nem igaz? Rövid válasz: de. Hosszabb válasz: nem biztos.
Mert az én jogom addig terjed, amíg nem korlátozza a te jogaidat – és viszont. A gyerek-szülő viszonyban pedig még ennél is
érzékenyebb a helyzet. A szülő ugyanis nemcsak a saját jogait tartja a kezében, hanem a gyereke jogait is.

Balázs András: A fővárosi roma szegény családok kapcsolathatárai
Metszetek. Vol 9. (2020) 1. szám.
http://metszetek.unideb.hu/cikk/f%C5%91v%C3%A1rosi-roma-szeg%C3%A9ny-csal%C3%A1dokkapcsolathat%C3%A1rai/
Tanulmányomban a fővárosi roma szegény családok kapcsolatszerkezetének jellegzetes mintázatait igyekszem feltárni. A
kapcsolatszerkezetben végbement generációs változásokat a vonatkozó szakirodalom áttekintése mellett interjúrészletekkel illusztrálom.
Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy a vizsgált kerületekben található szegregátumszerű utca- és bérházcsoportok – különkülön vagy együttesen – nevezhetőek-e közösségnek. Az itt fellelhető mikroszegregátumoknak léteznek-e leírható kapcsolathatárai: vane átjárás földrajzi, társadalmi értelemben, illetve a megismert kapcsolathatárok mennyiben etnikus természetűek. Józsefvárosban és
Belső-Ferencvárosban készült félig-strukturált interjúimat 2017-ben rögzítettem. Alanyai húsz fő, tizenhat és ötvenöt éves kor közötti
személy volt. A dőlt betűkkel szedett interjúrészleteket magyarázó, elemző megjegyzések keretezik.

Oktatási adatok, 2019/2020
KSH
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1920/index.html
A 2019/2020-as tanévben Magyarországon 1 millió 838 ezer gyermek és fiatal vesz részt a köznevelés és a felsőoktatás különböző
szintű képzéseiben. 330,5 ezer gyermek óvodai nevelésben, 723,5 ezer tanuló általános iskolai, 496,5 ezer tanuló középfokú
oktatásban részesül. 2,5 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti tankötelezettségét.
Felsőoktatási intézményekben 285 ezer hallgató folytat tanulmányokat.

Magyarország számokban, 2019
KSH
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mosz/mosz19.pdf
A kiadvány megújult tartalommal és formátumban mutatja be hazánk főbb gazdasági és társadalmi folyamatait.

