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Nemzetközi Kitekintő 

2019. április 

 

➢ Egy világhírű amerikai teológiaprofesszor az Orbán-kormány családpolitikáját 

méltatta 

2019. április 24. 

 

Míg az európai országok évtizedek óta küzdenek a demográfiai problémával, addig 2010 óta 

Magyarországon pozitív tendencia indult el. Méltatta a magyar családtámogatási politikát 

Chad Pecknold, az Amerikai Katolikus Egyetem teológiaprofesszora. A Catholic Heraldban 

megjelent írásában kitér az Orbán-kormány 7 pontból álló családtámogatási programjára, amit 

szembeállít a nyugat-európai bevándorláspárti politikával, amely véleménye szerint azért van 

jelenleg is nehéz helyzetben, mert aláássa a család fogalmát. A cikkben megemlíti, hogy 

kilenc év alatt 43 százalékkal emelkedett a házasságkötések száma és 22,5 százalékkal 

csökkent a válások száma - ez pedig a magyar kormány családtámogatási politikájának 

tudható be. 

 

https://catholicherald.co.uk/dailyherald/2019/04/25/the-west-can-learn-a-lot-from-hungarys-pro-

family-policies/ 

 

➢ Novák Katalin kitüntetést kapott Varsóban a magyar családpolitika elismeréseként 

2019. április 24. 

 

A lengyel és a magyar családpolitika "nemes versenyben" van egymással, mindkettő 

lehetőségeket nyit meg a családalapítás, a gyermekvállalás előtt - hangsúlyozta Novák 

Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős 

államtitkára szerdán Varsóban.  

Az államtitkár Elzbieta Rafalska lengyel családügyi, szociális és munkaügyi miniszter 

meghívására részt vett a Családpolitika, anyaság, kisgyermek gondozása című szakértői 

konferencián.  

A tanácskozáson Elzbieta Rafalska a Primus in Agendo (Első a cselekvésben) szakminiszteri 

kitüntetést adományozta Novák Katalinnak. Korábban a lengyel családügyi minisztérium 

halljában a két politikus megnyitotta Szabó-Jakatics Veronika képzőművész Anyaság - másik 

dimenzió című, a varsói Magyar Kulturális Intézet társszervezésében készített kiállítását. 

A konferencián magyar részről bemutatták tevékenységüket a családügyekkel foglalkozó 

intézmények - a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, az Egyszülős Központ, 

valamint a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviselői. Rafalska bevezető 

beszédében elmondta: Varsóban kiemelt figyelemmel követik a magyar családpolitikát, nagy 

tisztelettel tekintenek ennek komplex jellegére, sokat merítenek a magyar tapasztalatból. 

Novák Katalin felszólalásában úgy vélte: a lengyel és a magyar családpolitika "nemes 

versenyben" van egymással, egymás tapasztalatából merít. 

Szerinte a családbarát kormányzást a születések Európa-szerte csökkenő száma is indokolja. 

"Megtévesztőek a statisztikák, amelyek azt mutatják, hogy Európa népessége még mindig 

növekszik, ugyanis ez már nem a belső erőforrásokból történik. (...) A népességnövekedés 

egyetlen forrása a bevándorlás" - szögezte le.  

https://catholicherald.co.uk/dailyherald/2019/04/25/the-west-can-learn-a-lot-from-hungarys-pro-family-policies/
https://catholicherald.co.uk/dailyherald/2019/04/25/the-west-can-learn-a-lot-from-hungarys-pro-family-policies/
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Rámutatott: a lengyel és a magyar társadalom hagyományosan családközpontú. Ez szerinte a 

fiatal nemzedékre is érvényes, akkor is, ha a fiatalok "kevesebb gyermeket vállalnak, mint 

amennyit szeretnének".  

Ennek kapcsán az elmúlt évtizedek "nagyon nagy bűnének" nevezte, hogy "megpróbálták 

elhitetni velünk: nincs szükségünk a gyermekekre", hogy a család "nem a szeretetről szól, 

nem a gondoskodásról, (...) a bizalomról, az erős közösségről", hanem "a családon belüli 

erőszakról, konfliktusokról, anyagi nehézségekről". 

A családpolitikát pedig "lecsupaszították a számokban, statisztikai adatokban megjelenő 

kérdésre, ahelyett, hogy a lényegről, a családokat összetartó kohézióról, erőről és 

közösségeinket megalapozó erős családokról lenne szó" - folytatta. Részletezte azokat a 

változásokat is, amelyek az utóbbi időben következtek be a nők munkaerőpiaci és családon 

belüli szerepéről alkotott közfelfogásban.  

Úgy vélte, hogy a nők "már nem mernek fiatalon családot alapítani, nagycsaládot vállalni", és 

ennek oka "a balliberális elit által érvényesített felfogás". Ezért a gyermekvállalás az 

anyagiakon túl kulturális kérdés is - értékelte Novák. 

Ebben az összefüggésben kiemelte a családok támogatására irányuló politika fontosságát. 

Felidézte: Magyarországon 2010 óta kétszeresére emelték a családokra fordított kiadásokat, 

jelenleg a GDP 4,8 százalékát szánják erre.  

Ismertette a legújabb magyar családpolitikai intézkedéseket, köztük a július 1-jétől 

bevezetendő babaváró támogatást, a bölcsődei ellátórendszer bővítését, a nagyszülői gyedet, a 

négygyermekes anyák adómentesítését. 

A családközpontú kormányzás eredményeként 20 éves visszatekintésben tavaly jegyezték a 

legmagasabb gyermekvállalási és házasságkötési kedvet, valamint több mint 30 százalékkal 

csökkent a terhességmegszakítások száma, a demográfiai mutatók jó irányban haladnak - 

közölte Novák Katalin. 

Az MTI-nek nyilatkozva az államtitkár kitért az egyszülős családok támogatására is, 

rámutatva, hogy a gyermeküket önállóan növelő szülők részesülhetnek egyebek között az 

otthonteremtési és az autóvásárlási programban.  

 

Hasonlónak ítélte a lengyel és a magyar családpolitikai megközelítést, amely - mint mondta - 

lehetőségeket teremt a gyermekvállaláshoz, a munkavállalás és a családértékek közötti 

egyeztetéshez. Az életforma megválasztását személyes döntésnek tekintik, a "nagyon komoly 

doktrínák mentén" működő balliberális megközelítéstől eltérően senkit sem állítanak 

kényszerpályára - húzta alá Novák Katalin. 

 

➢ Radikális fordulat - elindultak az alapjövedelem felé a lengyelek 

2019. április 24. 

 

A régiónkban úgy látszik, divattá vált a tehetősebb családok támogatása - legalábbis erre utal 

három ország családpolitikájának vizsgálata, ahol a kormányok fő célja a középosztály 

megerősítése volt ezzel. A támogatási rendszerek azonban nagyon különböznek egymástól, 

van ahol az univerzális alapjövedelem felé tett lépések is kirajzolódnak bizonyos területeken. 

Melyik rendszer támogatja legokosabban a családokat és melyik lehet fenntartható? - egyebek 

mellett erről beszélgettünk a tanulmány egyik szerzőjével, Szikra Dorottyával, az MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének osztályvezetőjével. (…)  
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https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/csaladpolitika-szikra-dorottya-mta-lengyel-

magyar-roman.681577.html 

 

➢ Itt a bizonyíték, hogy működik a 4 napos munkahét! 

2019. április 24. 

 

A képlet egyszerű: ha a cégek termelékenyebb dolgozókat szeretnének, adni kell nekik 

minden héten egy fizetett, de le nem dolgozott munkanapot. Legalábbis ezt állítja egy új-

zélandi cégvezető, akinek ez a modell nagyon is bevált. 

A Perpetual Garden alapítója tavaly próbálta ki ezt a módszert, tehát azt, hogy 4 napos 

munkahetet vezetett be a cégnél, és a tapasztalatok szerint ezzel a cég és a munkavállalók is 

jól jártak. (…) 

 

https://www.portfolio.hu/short/itt-a-bizonyitek-hogy-mukodik-a-4-napos-

munkahet.321857.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link 

 

➢ A Nemzetközi Demokrata Unió értékeli a Fideszt 

2019. április 15. 

 

Három egymást követő kétharmados győzelméért az egyik legsikeresebb tagpártjának tartja a 

Fideszt a Nemzetközi Demokrata Unió (IDU) – nyilatkozta tegnap az MTI-nek Novák Katalin 

család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, a Fidesz elnöke, aki Chilében részt vett a 

jobbközép és jobboldali pártokat tömörítő szervezet kongresszusán. Elmondta, az IDU-ban 

szövetségesként tekintenek a Fideszre, látják, hogy ugyanazokat az értékeket képviseli, mint a 

pártcsalád, azaz a demokráciát, a vallásszabadságot, a kereszténység védelmét, családügyben 

a hagyományos, konzervatív értékek oltalmát. Felszólalásában Novák beszámolt arról is, hogy 

hazánkban „létrejött egy olyan ellenzéki szövetség, amelyben összeállt a szélsőjobb és a 

baloldal, és ez olyan jelenség, amelyet mindenki aggodalommal figyel, hiszen nyíltan 

antiszemita politikai erők már a baloldallal szövetkeznek csak hogy hatalomhoz tudjanak 

jutni”. Egy panelbeszélgetésen a chilei nők helyzetéről is szó esett, itt az államtitkár ismertette 

a magyar intézkedéseket, melyek célja, hogy harmónia szülessen hivatás és családanyaság 

között. A kongresszuson a venezuelai ellenzék is képviseltette magát – idézte fel Novák 

Katalin.  

 

Magyar Hírlap 

 

➢ Gigászi életpárti hirdetőtáblát pakoltak ki a Times Square felhőkarcolójára 

2019. április 15. 

 

A Students for Life of America (SFLA) nevű életpárti diákszövetség tagjai egy 

megkerülhetetlenül nagy videós hirdetésre fizettek be a Times Square egyik 

felhőkarcolójának oldalára. A New Yorkban elharapózó, szélsőségesen abortuszpárti nézetek 

ellen keltek fel. 

A hirdetés három napig lesz látható a táblán. Ez idő alatt fogják megrendezni a városban a 

diákszövetség éves gálaeseményét is. 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/csaladpolitika-szikra-dorottya-mta-lengyel-magyar-roman.681577.html
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/csaladpolitika-szikra-dorottya-mta-lengyel-magyar-roman.681577.html
https://www.portfolio.hu/short/itt-a-bizonyitek-hogy-mukodik-a-4-napos-munkahet.321857.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
https://www.portfolio.hu/short/itt-a-bizonyitek-hogy-mukodik-a-4-napos-munkahet.321857.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link
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Az idei gálának az “Arra hívtak, hogy fényt hozzunk a sötétségbe” címet adták, melyet 

szándékosan egy olyan államban rendeznek meg, ahol nemrégiben legalizálták a születés 

pillanatáig elvégezhető abortusz lehetőségét, jelenti a The Christian Post. (…) 

 

https://s4c.news/2019/04/13/gigaszi-eletparti-hirdetotablat-pakoltak-ki-a-times-square-

felhokarcolojara/ 

 

➢ Gion Gábor Washingtonban: A magyar gazdaság sikeres, ezt el kell mondani 

mindenütt 

2019. április 11. 

 

A magyar családpolitikáról, illetve az ezt segítő adópolitikai intézkedésekről tartott előadást 

Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkárságának vezetője 

Washingtonban csütörtökön. Az MTI-nek hangsúlyozta: magyar gazdaság sikeres, és ezt el is 

kell mondani mindenütt. 

Az államtitkár a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank szokásos tavaszi ülésén vesz részt az 

amerikai fővárosban, közben amerikai pénzintézetek, hitelminősítők és tekintélyes 

intézmények vezetőivel és képviselőivel, valamint befektetőkkel találkozik. 

Helyi idő szerint csütörtök este az Amerikaiak az adóreformért nevű konzervatív szervezet 

vendége volt, és a magyar családpolitikáról, illetve az ezt segítő adópolitikai intézkedésekről 

tartott előadást. 

„Bemutattam a demográfiai programunkat és általában a magyar gazdaság helyzetét. 

Részletesen szóltam a magyar kormány még 2010-2011-ben megfogalmazott stratégiai 

döntéséről, amely a túlzott jövedelemadókat csökkentette és a fogyasztási adókat növelte meg, 

elérve ezzel a munkanélküliség csökkentését és a befektetések növelését, amely köszönhető 

az alacsony társasági adóknak is” – mondta el az MTI-nek Gion Gábor. Az államtitkár szerint 

nagyon pozitív volt a fogadtatás, és nemcsak az Amerikaiak az adóreformért szervezet 

kerekasztal-beszélgetésén, hanem mindenütt. „Amerikai partnereink kiemelkedőnek ítélték a 

magyar gazdaság teljesítményét, sőt, volt, aki felvetette, hogy a magyar tapasztalatokat 

érdemes megosztani más országokkal is” – hangsúlyozta az államtitkár. (…)  

 

https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/04/12/gion-gabor-a-magyar-gazdasag-sikeres-ezt-el-

kell-mondani-mindenutt 

 

➢ Eltörlik az abortusztörvényt Dél-Koreában 

2019. április 11. 

 

66 évvel az abortuszt tiltó Dél-Koreai törvény életbe lépése után az alkotmánybíróság úgy 

ítélte meg, az ország évtizedekig tartó abortusz tilalmát meg kell szüntetni. A testület 

alkotmányellenesnek nyilvánította az abortusztörvényt, ezzel arra kötelezve a törvényhozást, 

hogy módosítsa a jogszabályt. A hivatalos nyilatkozat szerint a jelenlegi jogszabály 

korlátozza a nők szabad választáshoz való jogát, ezért jövő év végéig módosítani kell. A 

bíróság álláspontja szerint az új törvénynek lehetővé kell tennie a terhesség korai szakaszában 

történő megszakítását, fel kell függesztenie a nők és a folyamatot elvégző orvosok büntetőjogi 

felelősségét. A jelenlegi jogszabály értelmében az abortuszon átesett nők 1 évig terjedő 

börtönbüntetéssel vagy legfeljebb 2 millió von (500 ezer forint) pénzbírsággal nézhetnek 

szembe. A folyamatot elvégző orvost akár 2 év börtönbüntetés és felfüggesztés is fenyegeti. 

https://www.christianpost.com/news/giant-billboard-launched-in-times-square-to-oppose-new-yorks-abortion-extremism.html
https://s4c.news/2019/04/13/gigaszi-eletparti-hirdetotablat-pakoltak-ki-a-times-square-felhokarcolojara/
https://s4c.news/2019/04/13/gigaszi-eletparti-hirdetotablat-pakoltak-ki-a-times-square-felhokarcolojara/
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/04/12/gion-gabor-a-magyar-gazdasag-sikeres-ezt-el-kell-mondani-mindenutt
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/04/12/gion-gabor-a-magyar-gazdasag-sikeres-ezt-el-kell-mondani-mindenutt
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https://www.theguardian.com/world/2019/apr/11/south-korean-court-rules-abortion-ban-

must-be-lifted 

 

➢ Japán az egyik legkeményebb hely a dolgozó anyák számára. Az érintett családok 

változtatni kívánnak ezen a helyzeten 

2019. április 11. 

 

Japánban a férfiak kevesebb időt fordítanak házimunkára, mint más jóléti államokban. A 

Times felmérést végzett, hogy ez a nemek közötti aránytalanság hogyan hat a japán nők 

karrierjére. A cikk amellett, hogy bemutat néhány élethelyzetet, számos tényt közöl a japán 

anyák és apák helyzetéről. Japán Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztériumának 2017-

es felmérése szerint a japán apáknak csak 7,5 százaléka vette igénybe az apasági szabadságot. 

Még mindig erős stigmával szembesül a férfiak körében Japánban. A 6 évnél fiatalabb 

gyermekkel rendelkező Japán családokban az anyák naponta 7,5 órát töltenek házimunkával 

és a gyermek(ek) gondozásával, míg a férfiak esetében ez csupán 1,5 óra. A japán gazdaság 

megerősítése érdekében Shinzo Abe miniszterelnök célja, hogy minél több nő jelenjen meg a 

munkaerőpiacon. A női foglalkoztatottság tavaly nyáron érte el csúcspontját, a 15-64 év 

közötti nők foglalkoztatási rátája 70% volt. Mindazonáltal a japán nők kevesebb, mint 10%-a 

tölt be vezetői pozíciókat. 

 

https://www.nytimes.com/2019/04/11/reader-center/japan-women-parenting-work.html 

 

➢ A szülők és gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúly 

megteremtéséről szóló (work-life balance) irányelv-tervezet európai parlamenti 

elfogadása 

2019. április 11. 

 

Az Európai Parlament plenáris ülése 2019. április 4-én 490 szavazattal, 82 ellenszavazat és 48 

tartózkodás mellett fogadta el a jogszabályt. (A trilógusok eredményeként létrejött végső 

kompromisszumos szöveget a tagállami nagykövetek 2019. február 6-án hagyták jóvá. 

Magyarország a dosszié tárgyában a végső kompromisszumról nemmel szavazott.)    

Az irányelvtervezet végső, formális elfogadására várhatóan a 2019. június 6-i Közlekedési, 

Távközlési és Energiaügyi Tanácson kerül sor. 

 

Az új jogszabály legfontosabb rendelkezései az apasági, szülői és gondozói szabadság 

területén: 1.  Minden apának vagy vele egyenrangú társszülőnek (ahol a nemzeti szabályzás 

ilyet meghatároz) joga van legalább tíz munkanapig tartó apasági szabadságra gyermeke 

születésének, örökbefogadásának időszakában, vagy halvaszületés esetén. Ezalatt az időszak 

alatt a betegszabadság idején járó bért kell kapnia. 2. Kötelezően biztosítandó évi 2 hónap át 

nem ruházható szülői szabadság. A szülői szabadság alanyi jogon (vagyis mindkét szülőnek) 

jár, így lehetővé teszi a gyermekgondozási feladatok kiegyensúlyozottabb elosztását a 

családban. 3. A tagállamok határozzák meg a minimum szülői szabadság ideje alatt járó bér 

vagy juttatás megfelelő mértékét. A szülői szabadság rendszerint bevételkieséssel jár a család 

számára, ezért a tagállamoknak úgy kell megállapítani a szabadság ideje alatt járó bér vagy 

juttatás mértékét, hogy a jobban kereső szülőnek (aki gyakran a férfi) is módja legyen élni a 

szabadsághoz való jogával. 4. A tagállamoknak a rokonukat személyesen gondozó, vagy a 

https://www.theguardian.com/world/2019/apr/11/south-korean-court-rules-abortion-ban-must-be-lifted
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/11/south-korean-court-rules-abortion-ban-must-be-lifted
https://www.nytimes.com/2019/04/11/reader-center/japan-women-parenting-work.html
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velük egy háztartásban élő, súlyosan beteg, vagy életkorából fakadóan gondozásra szoruló 

személyt ellátó munkaerő számára évente öt nap gondozói szabadságot kell adni. 

 

A jogszabály szerint a dolgozó szülők és gondozók kérhetik, hogy rugalmas munkarend 

szerint, például távmunkában dolgozhassanak. A kérelmek elbírálásakor a munkavállalónak 

nem pusztán saját erőforrásait és működési kapacitását kell mérlegelnie, hanem a fogyatékos, 

vagy súlyosan beteg gyermek szülei, vagy az egyedülálló szülők esetében felmerülő extra 

igényeket is. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190402IPR34670/meps-adopted-

measures-to-reconcile-work-and-family-life 

https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-

life-balance-directive 

 

➢ Szentszéki állásfoglalás nők védelméről és genderideológiáról - Auza érsek 

beszéde az ENSZ-ben 

2019. április 1. 

 

A nők helyzetével foglalkózó ENSZ-bizottság 63. ülésszakának kísérőrendezvényén szólalt 

fel Bernardito Auza érsek március 20-án New Yorkban, ismertetve a Vatikán álláspontját.  

Bernardito Auza érsek, apostoli nuncius, a Szentszék állandó ENSZ- megfigyelője közzétette 

a Vatikán – állásfoglalását; beszéde a nemzetközi közösség nők helyzetével foglalkozó 

bizottságának 63. ülésszakán hangzott el, a Szentszék által rendezett Nemek közötti 

egyenlőség és genderideológia: A nők és a lányok védelme című kísérőrendezvényén. (…)  

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/szentszeki-allasfoglalas-nok-vedelmerol-es-

genderideologiarol-auza-ersek-beszede-az-ensz-ben 

 

➢ Egyesült Királyság: Új szabályozást fogadtak el a kapcsolatok iskolán belüli 

oktatására vonatkozóan  

2019. március 27.  

 

Az Egyesült Királyság parlamenti Alsóháza nyilvános konzultációt követően új szabályozást 

fogadott el a kapcsolatok és az egészség iskolán belüli oktatására vonatkozóan. Ha a Felsőház 

jóváhagyja, Angliában minden iskola 2020-tól köteles biztosítani a kapcsolatok oktatását. 

A mellékelt iránymutatás-tervezet, amely az iskolák által lefedendő témákat határozza meg, 

magában foglalja az online biztonság oktatását és a gyerekek megismertetését különböző 

típusú családokkal (például LMBT-családok és nevelőszülők) és az idősebb gyermekek 

számára a szexuális irányultságot és a nemi identitást érintő oktatást. 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/781150/Draft_guidance_Relationships_Education__Relationships_and_Sex_Education__

RSE__and_Health_Education2.pdf 

 

➢ Olaszország: Kezdeményezés a gyermekes családok hitelhez jutásának javítására 

2019. március 25.  

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190402IPR34670/meps-adopted-measures-to-reconcile-work-and-family-life
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190402IPR34670/meps-adopted-measures-to-reconcile-work-and-family-life
https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szentszeki-allasfoglalas-nok-vedelmerol-es-genderideologiarol-auza-ersek-beszede-az-ensz-ben
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szentszeki-allasfoglalas-nok-vedelmerol-es-genderideologiarol-auza-ersek-beszede-az-ensz-ben
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/781150/Draft_guidance_Relationships_Education__Relationships_and_Sex_Education__RSE__and_Health_Education2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/781150/Draft_guidance_Relationships_Education__Relationships_and_Sex_Education__RSE__and_Health_Education2.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/781150/Draft_guidance_Relationships_Education__Relationships_and_Sex_Education__RSE__and_Health_Education2.pdf
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A Családpolitikai Államtitkárság és az Olasz Bankszövetség (ABI) megállapodást írt alá egy 

új „születést támogató alap” (fondo natalità) elindítására. 

Az alap célja, hogy megkönnyítse a 3 év alatti gyermekekkel rendelkező családok hitelhez 

való hozzáférését, a részt vevő bankoknál biztosítva ezeknek a családoknak nyújtott 

kölcsönöket. 

 

http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/notizie/notizie/fondo-di-sostegno-alla-natalita-in-

arrivo-la-procedura-per-le-adesioni-bancarie/ 

 

➢ Franciaország: Jelentés az ECEC minőségéről 

2019. március 25.  

 

A Család-, Gyermek- és Idősödési Magas Szintű Tanács (HCFEA), egy nemzeti testület, 

amely útmutatásokkal segíti a francia kormányt a kapcsolódó szakpolitikákról, jelentést 

készített az ECEC minőségéről Franciaországban. 

A jelentés szolgál majd az ECEC minőségi útmutatójának létrehozási alapjául. Az ajánlások 

magukban foglalják a nemzeti felügyeleti eszközök létrehozását az ellátás minőségére egyéni 

és csoportos környezetekben. 

 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/hcfea-adoption-du-rapport-sur-la-qualite-des-modes-

daccueil 

 

➢ Dánia: Új csomag a nevelőszülői együttműködés elősegítésére a napközbeni 

ellátásban  

2019. március 18.  

 

A családpolitikáért felelős minisztérium egy szülői együttműködési csomagot tett közzé a 

koragyermekkori nevelés és -gondozás területén dolgozó szakemberek számára. 

A csomag tartalmaz egy párbeszédet megkönnyítő kártyát, egy filmet, egy kutatási útmutatót 

és egy kézikönyvet. Ezen eszközök célja a szakemberek és a szülők közötti együttműködés 

fokozása. 

 

https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/pakke-om-foraeldresamarbejde-i-

dagtilbud/ 

 

➢ Finnország: Előzetes jelentés jelent meg a Nemzeti gyermekstratégiára 

vonatkozóan  

2019. március 12.  

 

2019. március 12-én a Nemzeti Gyermekstratégia előkészítéséért felelős munkacsoport 

közzétette jelentését. 

A jelentés azt javasolja, hogy a következő kormány 2019 végéig dolgozzon ki egy 

Gyermekstratégiát, beleértve a meghatározott célokat, mutatókat és monitoring eszközöket. 

 

https://stm.fi/documents/1410845/12685437/Summary+Child%E2%80%99s+Time+-

+Towards+a+National+Strategy+for+Children+2040/ed4e7691-0ba5-f390-01ff-

http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/notizie/notizie/fondo-di-sostegno-alla-natalita-in-arrivo-la-procedura-per-le-adesioni-bancarie/
http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/notizie/notizie/fondo-di-sostegno-alla-natalita-in-arrivo-la-procedura-per-le-adesioni-bancarie/
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/hcfea-adoption-du-rapport-sur-la-qualite-des-modes-daccueil
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/hcfea-adoption-du-rapport-sur-la-qualite-des-modes-daccueil
https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/pakke-om-foraeldresamarbejde-i-dagtilbud/
https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/pakke-om-foraeldresamarbejde-i-dagtilbud/
https://stm.fi/documents/1410845/12685437/Summary+Child%E2%80%99s+Time+-+Towards+a+National+Strategy+for+Children+2040/ed4e7691-0ba5-f390-01ff-1c77a2db08e4/Summary+Child%E2%80%99s+Time+-+Towards+a+National+Strategy+for+Children+2040.pdf
https://stm.fi/documents/1410845/12685437/Summary+Child%E2%80%99s+Time+-+Towards+a+National+Strategy+for+Children+2040/ed4e7691-0ba5-f390-01ff-1c77a2db08e4/Summary+Child%E2%80%99s+Time+-+Towards+a+National+Strategy+for+Children+2040.pdf
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1c77a2db08e4/Summary+Child%E2%80%99s+Time+-

+Towards+a+National+Strategy+for+Children+2040.pdf 

 

➢ Írország: Nemzeti gyermekgondozási rendszert indítottak el 

2019. március 11.  

 

2019. március 11-én a Gyermek- és ifjúsági ügyekért felelős miniszter bejelentette, hogy 

hivatalosan elindítja a Nemzeti gyermekgondozási rendszert, amely 2019 októberétől érhető 

el. 

Ez az első törvényes jogosultság a gyermekgondozással összefüggő pénzügyi támogatásra 

Írországban, amely univerzális és eszközalapú támogatások olyan rendszeréből áll, amely 

segíti a családokat a gyermekgondozási költségek teljesítésében. 

 

https://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Press-Releases-copy-dcya-gov-ie-2019/81/5189.htm 

 

➢ Németország: Online portált indítottak a nehéz helyzetben lévő szülők 

támogatására 

 

Németországban az Országos Korai Segélyezési Központ (NZFH), amely támogatja a 

családokat, online portált indított, hogy segítsen a szülőknek megtalálni a helyi támogatást 

nyújtó központokat. 

Az online portálon postai irányítószám szerint lehet megkeresni a helyi támogatást biztosító 

szervezeteket, a várandóssággal és a gyermekek első éveivel kapcsolatos kérdésekben. A 

portál ingyenes és kedvező árú ajánlatokat is kínál a szülők helyi támogatási hálózatokba való 

becsatornázására. 

 

https://www.elternsein.info/fruehe-hilfen/suche-fruehe-hilfen/ 

 

➢ Lettország: Növelik a fogyatékkal élő gyermekek számára biztosított forrásokat  

 

A Lett Jóléti Minisztérium bejelentette, hogy 2019. július 1-jétől a családok a különösen 

súlyos fogyatékossággal élő gyermekek után jogosultak kiegészítő havi jövedelemre, ami 

körülbelül 2000 gyermeket érint kedvezően az országban. 

 

Az extra pénz a szülők jövedelmének kiegészítésére szolgál annak biztosítása érdekében, 

hogy a koragyermekkori neveléssel és gondozással, valamint az egészségügyi ellátással 

kapcsolatos további költségeket ki tudják fizetni. 

 

www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91204-ramona-petravica-ipasas-kopsanas-pabalstu-

palielinasana-par-100-eiro-ir-labs-sakums 

 

➢ Milyen mélyen gyökerezik a vágyott gyermekszám? 

 

Migrációs kontextusának összetettsége miatt Olaszország érdekes célország a migránsok 

ideális családméretén belüli változások tanulmányozására. Eleonora Mussino és Livia Elisa 

Ortensi nemrégiben készített tanulmánya összehasonlítja a reproduktív korú migráns nők által 

ideálisnak tartott gyermekszámot, akik Olaszországban telepedtek le, az azok által vágyott 

https://stm.fi/documents/1410845/12685437/Summary+Child%E2%80%99s+Time+-+Towards+a+National+Strategy+for+Children+2040/ed4e7691-0ba5-f390-01ff-1c77a2db08e4/Summary+Child%E2%80%99s+Time+-+Towards+a+National+Strategy+for+Children+2040.pdf
https://stm.fi/documents/1410845/12685437/Summary+Child%E2%80%99s+Time+-+Towards+a+National+Strategy+for+Children+2040/ed4e7691-0ba5-f390-01ff-1c77a2db08e4/Summary+Child%E2%80%99s+Time+-+Towards+a+National+Strategy+for+Children+2040.pdf
https://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Press-Releases-copy-dcya-gov-ie-2019/81/5189.htm
https://www.elternsein.info/fruehe-hilfen/suche-fruehe-hilfen/
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91204-ramona-petravica-ipasas-kopsanas-pabalstu-palielinasana-par-100-eiro-ir-labs-sakums
http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/presei/91204-ramona-petravica-ipasas-kopsanas-pabalstu-palielinasana-par-100-eiro-ir-labs-sakums
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gyermekszámokkal, akik a származási országukban maradtak. A tanulmány az Olasz Nemzeti 

Statisztikai Intézet (ISTAT) bevándorló családokról 2011–2012-ben végzett felmérésének 

adatait használja. 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy az olaszországi lakóhellyel rendelkező migránsok körében 

a többség két gyermeket szeretne. A mintában szereplő három nő közül egy nő véleménye 

egyezik a származási országuk szerinti normával, és további egyharmad szerint alacsonyabb 

az ideális érték, mint ami a származási ország átlaga. Azoknak a nőknek az aránya, akiknek 

vágyott gyermekszáma magasabb, mint a nem migráns társaiknak, a minta mindössze 11% -át 

teszik ki. A tanulmány azt mutatja, hogy a származási ország fontos szerepet játszik a 

bevándorlók szerinti ideális gyermekszám meghatározásában. Azon országokból érkező nők, 

ahol a nagycsaládot tekintik ideálisnak, nagyobb valószínűséggel mutatnak alacsonyabb 

ideálisnak tekintett családméretet, mint a nem migráns állampolgártársaik, míg az olyan 

országokból származó nők, ahol két gyermeket tekintenek ideálisnak, többnyire ugyanazt a 

gyermekszámot tekintik kívánatosnak. 

 

https://www.population-europe.eu/pop-digest/how-deep-seated-are-fertility-ideals 

 

➢ A Németországban élő emberek jobban ellenzik az abortuszt, mint más nyugat-

európaiak  

 

Sarah Carol (Kölni Egyetem) és Nadja Milewski (Rostocki Egyetem) két olyan vizsgálatot 

végeztek el, amelyek a különböző európai országokban élő városokban élő helybéliek és 

bevándorlók abortuszhoz való viszonyát vizsgálták. Mindkét tanulmány rámutatott, hogy az 

abortusszal szembeni attitűdök nagy különbségeket mutatnak az európai lakosság körében. 

Egyesek - az idősebbek, az alacsonyabb végzettségűek és a vallásosabbak - teljesen vagy 

erősen ellenzik az abortuszt. A fiatalabb, magas iskolai végzettségű és vallási hovatartozás 

nélküli személyek jobban támogatják az abortuszt, és egy harmadik csoport valahol e000000 

pozíciók között van. Az orvosi okokból történő abortuszokat (legyen az az anya vagy a 

gyermek egészsége) jobban tolerálják, mint a társadalmi okok miatti. Annak ellenére, hogy az 

abortuszra vonatkozó orvosi okok miatti elfogadás általánosabb volt, az európaiak aránya, 

akik orvosi okokból „mindig” engedélyeznék az abortuszt, körülbelül kétharmad volt, de a 

nők és férfiak mintegy harmada továbbra is „soha” vagy csak „bizonyos esetekben" elfogadja 

az abortuszt.  

 

A szerzők szintén jelentős eltéréseket találtak az európaiak abortusszal kapcsolatos 

attitűdjeiben. Például Franciaországban és Svédországban - a liberális politikával és a nemek 

közötti egyenlőség iránt mutató attitűdökkel rendelkező országokban - a nők és férfiak 

megengedőbbek az abortusz felé, mint a német nyelvterületeken, az Egyesült Királyságban, 

Belgiumban vagy Hollandiában élők. A Németországban élő nők és a férfiak a többi 

országban élő lakossághoz képest bizonyultak a leginkább konzervatívnak (azaz a legkevésbé 

megengedőnek). Ez érdekes, mivel Németország rendelkezik - papíron - a leginkább liberális 

abortuszszabályozással.  

 

https://www.population-europe.eu/pop-digest/less-liberal-paper 

 

https://www.population-europe.eu/pop-digest/how-deep-seated-are-fertility-ideals
https://www.population-europe.eu/pop-digest/less-liberal-paper
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➢ Szubjektív jólét az önkéntes és nem önkéntes nyugdíjasok körében 

Magyarországon  

2018. november 

 

 Radó Márta és Michaël Boissonneault kutatók vizsgálták a magyarok szubjektív jólétének 

különbségeit 0-3 évvel és 8-11 évvel az önkéntes és nem önkéntes nyugdíjba vonulás után. A 

szerzők genetikai illesztést alkalmaznak a két alcsoport összehasonlíthatóságának javítására és 

egy szabályozott kísérlet feltételeinek módosítására, amelyben az önkéntes nyugdíjba vonulás 

a kezelési változó. 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjasok nemcsak rövid távon, hanem 

hosszú távon is magasabb szintű szubjektív jólétet mutatnak, mint a nem önkéntes 

nyugdíjasok, ami ellentmond a kutatók elvárásainak, hogy a két csoport eredményei idővel 

konvergálnak. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212828X18300355?via%3Dihub 

 

2019. május 2.  

 

Készítette: Kállay-Kisbán Kriszta, Cseke Tamás gyakornok, Szarvas Andrea  

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212828X18300355?via%3Dihub

