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Egyre kevésbé bíznak a magyarok
az Európai Unióban
A legújabb uniós statisztikákat
nézve nem múlt el nyomtalanul az
elmúlt évek agymosása, amelyre a
kormányzat több százmilliárd közpénzt fordított. A magyarok például egy olyan országban, ahol lényegében nincsenek menekültek,
sokkal többen tartják a legsúlyosabb európai problémának a migrációt, mint azokban az országokban, ahol milliószámra fogadtak
be menekülteket.
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jelenlegi pénzügyi helyzetét, a magyaroknak viszont 42 százaléka.
2017 ősze óta 19 tagállamban emelkedett azok száma, akiknek nőtt az EU-ba
vetett bizalma. Magyarország azonban
nincs köztük, ugyanis hazánkban 5 százalékkal csökkent. A kutatásban meg is
jegyezték, hogy ezzel többségbe kerültek
hazánkban azok, akik nem bíznak az Európai Unióban. Pedig tavaly ősszel még a
bizalom pártján állók voltak többen.

Betiltja a Fidesz a hajléktalanságot
A kormány kétharmados többségének birtokában az Alaptörvény módosításával akarja elérni, hogy hajléktalanok ne tartózkodhassanak
közterületen. Az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke, Iványi Gábor szerint a javaslat embertelen és szakmaiatlan. „Körülbelül olyan, mintha az
egészségügyben tiltanák be, hogy az emberek megbetegedjenek.”
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Megdöbbentő az ügyben, hogy éppen a
fideszes többség már 2011-ben megpróbálta betiltani a hajléktalanságot, akkor
a szabálysértési törvényt módosították,
ami szabálysértéssé minősítette a közterület életvitelszerű lakhatásra való
használatát. Ezt az Alkotmánybíróság

44%
50%

nem

nem tudja
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Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Ön bízik
az Európai Unióban?
Az Eurobarometer szerint az európaiak
38 százaléka a bevándorlást, 29 százaléka a terrorizmust tartja az Európai
Unió előtt álló legnagyobb kihívásnak.
Magyarország azonban bőven az uniós
átlag felett teljesít: Észtország (62 százalék) és Csehország (58 százalék) után
nálunk aggódnak a legtöbben a bevándorlás miatt. A magyarok mintegy 56
százaléka tartja kiemelkedő problémának a migrációt.
Mint kiderült, míg az Unió lakosságának átlagosan 71 százaléka tartja jónak
anyagi helyzetét, Magyarországon csupán az emberek 56 százaléka. Az EU lakosságának 27 százaléka tartja rossznak
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2012-ben megsemmisítette, és alkotmányellenesnek nyilvánította. Ezután a
Fővárosi Önkormányzat hozott egy olyan
rendeletet, amely kimondta, hogy „az
életvitelszerűen megvalósuló közterületi
tartózkodás jogellenesnek minősül” – ezt
a Kúria semmisítette meg 2014-ben.
Legutóbb, 2016-ban
szintén az Alkotmánybíróság utasított el
egy hajléktalanellenes rendeletet, amit
Kaposvár hozott.
Az mindenesetre
önmagában is szomorú, hogy az immáron
közel egy évtizede
kormányon lévő Fidesznek lényegében
nincsen más gondolata vagy üzenete az
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egyik legsúlyosabb szociális válsághelyzettel, az évről évre ezrek életét megnyomorító közterületi hajléktalansággal
kapcsolatban, mint az, hogy az ilyesmi
zavarja a többi városlakót, úgyhogy jobb
volna hatósági úton fellépni ellene.
A hajléktalanság alapvető oka az,
hogy a társadalom egy (lakásvagyonnal
nem bíró) részének a jövedelme messze
alulmúlja a lakhatás költségeit.
Ha tehát azt szeretnénk, hogy csökkenjen a hajléktalanság, akkor a társadalompolitikának alapvetően két egymással
összefüggő feladata van: csökkentenie
kell a lakhatás költségét, vagyis növelnie
kell az alacsony jövedelműek számára
is megfizethető lakhatási lehetőségeket (pl. a szociális bérlakások kínálatát);
illetve növelnie kell a legszegényebbek

jövedelmét (pl. tisztességes bérekkel,
munkanélküli, és rokkantsági ellátásokkal, nyugdíjakkal, célzott lakásfenntartási
támogatással).
Kiegészítve mindezt egy a jelenleginél sokkal magasabb színvonalú hajléktalanellátó intézményrendszer létrehozásával, ami a válsághelyzetbe került
hajléktalan emberek tisztességes átmeneti elhelyezésén kívül lehetővé tenné,
hogy azok, akik a szélsőséges jövedelmi
szegénység és a lakhatás hiánya mellett egyéb (egészségügyi, pszichológiai,
függőségi) problémákkal is küzdenek,
valóban megkapják az ezek kezeléséhez
szükséges ellátásokat.
Enélkül nem fog megoldódni a probléma, hiába próbálják meg a rendőrök segítségével eldugni a szemünk elől.

Forrás: merce.hu, index.hu

Foci-vb – megint magyarok nélkül
Sorozatban a nyolcadik futball-vb kezdődik magyar csapat nélkül. Miközben
százmilliárdok áramlanak a sportágba,
a magyar foci odáig süllyedt, hogy ma
már tényleg bárkitől képes kikapni.
2011-től legalább 200 milliárd
forintnyi állami pénz jutott ennek a
sportágnak, és ebben nincsenek benne a stadionépítések és a hírhedt taotámogatás sem. Szakemberek szerint
ezt a rengeteg pénzt olyanokra bízzák, akiknél a párthűség

fontosabb, mint a szakmai tudás. Az is
gond, hogy a vezetőség elsősorban a
válogatott szereplésében, a stadionok
mennyiségében, a vezetőedzőkben
és az akadémiákban látja a siker zálogát. De ez olyan, mintha egy házat
felülről kezdenének el építeni. Először
a tömegsportra, a gyerekekre kellene
költeni, majd a lelkes edzők kinevelésére. Ennek a folyamatnak a legvégén
már
lenne egy ütőképes
válogatott, és csak
akkor kellenének a jó
stadionok.

Most a tudósok küzdenek
a függetlenségükért
A jövő évi költségvetésben az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz csoportosítják át a Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjainak járó mintegy 20 milliárd forintot. Az akadémikusok a függetlenségüket féltik ettől. Garanciákat akarnak a kormánytól, ezzel
kapcsolatban az MTA elnöksége egy követeléslistát is megfogalmazott.
A Magyar Tudományos Akadémia független, autonóm szervezet. Ennek garanciája,
hogy a költségvetésből származó támogatást a saját belátása szerint költi el. Pontosan azért van ez így, mert sem az állam,
sem a politikusok nem tudhatják, hogy
mit érdemes kutatni, ehhez tényleg csak
a tudósok értenek. Szomorú történelmi
tapasztalatok vannak azzal kapcsolatban,
hová vezetett az, amikor a politika akart dirigálni a tudósoknak.
Nyíri Kristóf akadémikus egy Face
book-bejegyzésében így magyarázta el
ezt: „A tudományos kutatás – az alapkutatás, ezt hívjuk tudománynak – nem
tervezhető, és így nem is centralizálható.
A centralizáció nem a kutatás szabadsá-

gát veszélyezteti, hanem magát a kutatást
lehetetleníti el.”
A tudósok elfogadhatatlannak és veszélyesnek tartják a kormány törekvését,
amely gyakorlatilag államosítaná az MTA
tevékenységének egy részét, ezzel súlyosan veszélyeztetve a tudomány szabadságát is.
A Momentum párt tüntetést szervez
június 22-én délután 17:30-ra az MTA
épülete elé. Felhívásukban ezt írják: „Tavaly ilyenkor csaknem százezren vonultunk utcára a CEU-ért. Most, egy évvel később, a Magyar Tudományos Akadémia és
a magyar tudományos élet függetlensége
a tét.”
Forrás: www.hvg.hu

Közel felével csökkent a menedékkérők száma tavaly az Unióban
2017-ben összesen 728 ezer menedékkérelmet
nyújtottak be az EU huszonnyolc tagállamában,
plusz Izlandon, Norvégiában és Svájcban. Ez mindent összevetve 44 százalékkal kevesebb, mint
2016-ban volt – derül ki az Európai Menekültügyi
Támogatási Hivatal (EASO) éves jelentéséből.
A nemi arányok nem változtak: a menedékkérők kétharmada tavaly is férfi volt. Egyharmaduk 18
éven aluli, és 4 százalékuk pedig kísérő nélküli kis-

Forrás:
Iflgazdasag.blog.hu

korú. A kérelmet benyújtók 15 százaléka volt szíriai,
a második legnépesebb csoport az irakiaké és az
afgánoké, őket a nigériaiak, a pakisztániak, az eritreaiak és az albánok követik.
A tavaly megvizsgált 997 ezer elsőfokú beadvány nagyjából 46 százalékát bírálták el pozitívan,
ami 14 százalékpontos visszaesést jelent. Az összes
határozat 53 százalékát Németországban hozták,
de a legnagyobb csökkenést is itt regisztrálták.
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