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Az uniós minimumra emelkedik
az „apanapok” száma
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A kormány az uniós előírásoknak megfelelően a Munka törvénykönyve
módosítását kezdeményezte: ezzel jövőre 10 napra emelkedhet a kisgyermekes férfiak „apanapjainak” száma. A plusz öt nap díjazása azonban rendkívül alacsony.

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom.
Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000
nyomtassteis.hu/jelentkezes/ | nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Az állam kivonul a szociális
gondoskodásból
Éppen akkor, amikor az utóbbi évtizedek legnagyobb megélhetési krízise
zajlik Magyarországon, a Fidesz-kormány kijelenti, hogy mindenki gondoskodjon magáról, az állam pedig csak a legvégső esetben fog segíteni.
A kormány alapjaiban írná át az 1993-ban
elfogadott szociális törvényt. A módosítás szerint az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős, az
állam csak a legvégső esetben segít a
rászorulókon, amikor már a családtagok,
az önkormányzat és a segítő szervezetek
is kudarcot vallottak.
A módosítás lényeges eleme, hogy
ezentúl a családoknak lesz kötelességük
segíteni a hozzátartozókon, amennyiben
önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe.
Mindenki csak találgatja, hogy mi indokolta a törvénymódosítást egy közelgő válság előtt, és hogy milyen gyakorlati
következményei lesznek a szociális ellátásokra nézve.
A parlamenti vitában a fideszes képviselők sem tudták megindokolni, hogy
erre most miért van szükség. Ráadásul az

Illusztráció: Pápai Gábor

A törvényjavaslatban szerepel még,
hogy a kisgyermekes szülők a gyermek
nyolcéves koráig kérhetik a munkavégzési hely és munkarend módosítását, a távmunka keretében vagy részmunkaidőben
való foglalkoztatásukat. A változtatás időpontját is megjelölő, indoklással ellátott,
írásos kérelmükre a munkáltató köteles
15 napon belül szintén írásban válaszolni.
A törvényjavaslat új elemei elfogadásuk esetén 2023. január elsejétől léphetnek majd életbe.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
ól fü
Pártokt

Forrás: telex.hu, 24.hu

Az apasági szabadság első öt munkanapjára a távolléti díj 100 százaléka, a hatodiktól a tizedik munkanapig viszont csak
az illetmény 40 százaléka illeti meg az
apát. A Magyar Szakszervezeti Szövetség
Nőtagozata már október végén felhívta a
figyelmet arra, hogy a kormány csak egyszeri 5+5 napot, azaz az uniós irányelv minimumát javasolja bevezetni, miközben a
legtöbb állam 30 napot ad az apáknak. Az
érdekképviselet szerint az apaszabadság
díjazása is felháborítóan alacsony.
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általánosan meghirdetett alapelveken túl
nem tudni, hogy konkrét jogszabályokban hogyan fog mindez megjelenni. Ki
számít például olyannak, aki önhibájából
került nehéz helyzetbe? És azt sem tudni egyelőre, hogy milyen újabb terheket
próbálnak áthárítani azokra az emberekre, akik már most is alig képesek fenntartani önmagukat.
Forrás: www.nyomtassteis.hu
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Elkeserítő a magyar gyerekek
lelkiállapota
Egy év alatt ötszörösére nőtt a szorongásos és depressziós esetek száma, és
rengeteg önbántalmazó fiatal kerül sürgősségi osztályokra.
A fenti folyamatokról készített beszámolót a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, ahova már napi több alkalommal szállítják az
azonnali ellátást igénylő súlyos eseteket.
Az intézmény mindig telt házzal működik,
mivel az országban alig van ambulancia,
amely foglalkozna az ilyen esetekkel.

Iskola- és óvodapszichológusok közös állásfoglalásban adtak hangot a romló állapotoknak. Mint írják, rendszeresen
előforduló jelenség lett az óvodákban
a szorongás, a viselkedés- és figyelemzavar, az iskolákban pedig a depresszió,
pánik, önsértés vagy akár a súlyosabb
mentális zavarok megjelenése is.
Forrás: www.nepszava.hu

Orbán akadályozza a finnek és
svédek NATO-tagságát
A fél világ hónapok óta Orbán Viktorra és a török elnökre vár, hogy mikor
hagyják jóvá a svédek és a finnek NATO-csatlakozási kérelmét. Teljesen érthetetlen a magyar kormány Putyin-párti viselkedése.
Amióta az oroszok lerohanták Ukrajnát,
Putyin pedig még a balti államokat is
megfenyegette, Svédország és Finnország jogosan kezdte félteni a biztonságát. Ezért kérték felvételüket a NATO-ba.
A csatlakozást minden tagnak jóvá kell

hagynia. Törökország és Magyarország
kivételével minden országban igent is
mondtak a felvételre. Teljesen érthetetlen, hogy az Orbán-kormány miért járatja
le Magyarországot ebben az ügyben is.
Forrás: www.hvg.hu

Neves közgazdászok az oktatási reformokért
Elsősorban a kormány oktatáspolitikáját bírálták olyan híres közgazdászok, mint Bod Péter
Ákos, Király Júlia vagy Csaba László.
Nyílt levelükben emlékeztettek rá, hogy az
Európai Bizottság is nagyon súlyos megállapításokat tett a magyar oktatási rendszerrel kapcsolatban. A magyar tanároknál a legnagyobb a

kötelező órák száma, miközben az egyik legalacsonyabb a fizetésük. A pedagógushiány pedig
egyre nagyobb problémát jelent.
Az aláírók nem értenek egyet azzal, hogy a
kormány az EU-s pénzekhez köti a tanári béremelést. Mindenre van a kormánynak pénze,
amire akarja – írják.

Forrás: www.24.hu

Mi az a dezinformáció, és hogyan
védekezzünk ellene?
„Álhír”, „fake news”, „dezinformáció” – egyre gyakrabban halljuk ezeket a
szavakat, amelyeket sokan a hazugsággal azonosítanak. Pedig a helyzet
ennél sokkal rosszabb, ezt az eszközt ugyanis teljesen tudatosan használják az emberek megtévesztésére akár gazdasági, akár politikai érdekből.
Akik dezinformációkat, megtévesztő híreket terjesztenek, nagyon is tudják, hogy
tisztességtelen eszközöket használnak.
Néha nem is az a céljuk, hogy meggyőzzenek minket valamiről, hanem inkább
el akarnak bizonytalanítani abban, hogy
létezik-e egyáltalán igazság. Így egy idő
után már nem tudjuk, mi a valóság, teljesen kiszolgáltatottá válunk azoknak, akik
tudatosan használják ezeket a technikákat. A közösségi média megjelenésével
megsokszorozódtak a minket elérő információk, ezért muszáj megtanulnunk
védekezni a tudatosan terjesztett megtévesztések ellen.
Hogyan ismerjük fel a dezinformációt?
`` Gyanús, ha nincs szerző. Az ilyen cikkek
nagy többségét név nélkül írják. Gyakori, hogy a cikket közlő sajtótermékről
nem tudunk meg semmit.
`` Lenyomozhatatlan forrásokra hivatkozás. Gyanús lehet, ha egy cikkben semmilyen forrást nem jelölnek meg

`` A hamis állításokat terjesztő írások általában indokolatlanul erős érzelmeket
kiváltó szavakat használnak.
`` Az ellenoldal véleménye vagy nem jelenik meg, vagy csak nagyon kedvezőtlen formában.
`` Ha a cikk/videó végén úgy érezzük,
nagyon egyértelmű iránymutatást kaptunk, kit kell szeretni és kit gyűlölni,
gyanakodjunk, hogy nem hírt fogyasztottunk, hanem propagandát.
Hogyan ellenőrizhetjük például egy
cikk állításait?
`` Próbáljunk több forrásból is tájékozódni.
`` Ha lehet, keressünk rá a cikk legfontosabb állításaira a Google-ban.
`` Próbáljuk meg megkeresni a cikk állításainak eredeti forrását.
`` Próbáljuk meg ellenőrizni a cikk képi
elemeit. Ehhez a Google vagy a Yandex
„fordított képkereső” (reverse image
search) szolgáltatását használhatjuk.

„A cikk a Civil Kollégium Alapítvánnyal együttműködve, az Együtt a Dezinformáció Ellen
(EDE) projekt részeként, az Európai Unió támogatásával készült. A tartalom nem feltétlenül
tükrözi az Európai Unió vagy az Európai Bizottság véleményét, azért sem az Európai Unió,
sem a támogatást nyújtó hatóság nem felelős.”

2

Forrás: www.politicalcapital.hu
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