Nyomtasd, másold, terjeszd!

A holnaptól félnek leginkább
a magyarok

A kutatás feltérképezte a személyes
félelmeket is, amelyek leginkább foglalkoztatják a magyarokat. Félnek attól,

Komolyabban
megbetegszik,
kórházba kerül.

33%

34%

NYOMTASS TE IS!

hogy bizonytalanabbá válik az anyagi helyzetük; nem fogják tudni fizetni a
számláikat (a megkérdezettek 33%-a fél
ettől), hogy komolyabban megbetegszenek, kórházba kerülnek (34%), hogy kiszolgáltatottak lesznek, a szándékaiktól
függetlenül alakul a sorsuk (33%), illetve
hogy más kultúrájú emberek, bevándorlók költöznek a közelükbe (32%).
A várakozásokkal ellentétben nem
Budapesten, hanem a vidéki városokban aggódnak a legjobban a negyedik
Orbán-kormány miatt. Egyúttal – lakhely
szerint vizsgálva – a vidéki városok lakói
körében a legkisebb a félelem a baloldali
erőktől.

Más kultúrájú emberek,
bevándorlók költöznek
a közelébe.

Kiszolgáltatott lesz,
a szándékaitól
függetlenül alakul
a sorsa

32%

33%

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
bb!

dd tová

astad, a
Ha elolv

Egyre többet költ Brüsszel
az uniós polgárok védelmére
Forrás: merce.hu

A létbizonytalanságtól, kiszámíthatatlanságtól, anyagi nehézségektől
félnek leginkább a magyarok. Az
egészségügy romló helyzetét, az elszegényedést, a növekedő társadalmi különbségeket, a nyugdíjrendszer
összeomlását, a migrációt tekintik a
legfélelmetesebbnek. Ezek rajzolódnak ki a Policy Solutions és a Friedrich
Ebert Stiftung közös kutatásából.

49. szám (II. évfolyam/26.) | 2018. június 26.

Az új Európai Védelmi Alapon keresztül 13 milliárd eurót fordítana az emberek védelmét szolgáló új technológiák és berendezések (titkosított
szoftverek, dróntechnológia stb.) kifejlesztésére az Európai Bizottság a
2021–2027-es költségvetési időszakban.
A Bizottság javasolta egy új, 10,5 milliárd
eurós ún. Európai Békekeret létrehozását
is, az uniós katonai műveletek, missziók
támogatására, konfliktusok megelőzésére, a béketeremtésre. Ez az alap meg
fogja könnyíteni az EU hozzájárulását a
partnerei által irányított béketámogató műveletekhez, és bővíteni
fogja az EU által
nyújtható katonai és védelmi
támogatások körét. Fedezni fogja
azokat a kiadásokat,
melyek katonai és védelmi vonatkozásuk miatt
uniós forrásból eddig nem voltak finanszírozhatók.
A 2021–2027 közötti időszakra a Bizottság azt javasolja, hogy az eddigi 13
milliárd helyett 34,9 milliárd eurót szán-

janak a migrációs problémák kezelésére
és határigazgatásra.
Létrehoznák többek között az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget
külön készenléti alakulatként 10 000
határőrrel, és elindítanák az új Integrált
Határigazgatási Alapot több
mint 9,3 milliárd eurós
költségvetéssel. Ebből 4,8 milliárd eurót fordítanának
a
tagállamok
határigazgatási
intézkedéseinek
és vízumpolitikájának támogatására és finanszírozására. Minden tagállam 5 millió
eurót kapna erre a célra, a fennmaradó
támogatást pedig a külső szárazföldi és
tengeri határokon, a repülőtereken és
a konzuli hivatalokban jelentkező mun1

laboratóriumok beszerzésére, karbantartására. Ezen kívül több mint 12 milliárd
eurót különítenek el a tervek szerint az
Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és az eu-LISA védelmi ügynökség
erősítésére.
Forrás: Európai Bizottság sajtóközlemények

Megállítaná a Stop Sorost
a Velencei Bizottság
Orbán Viktor nem várta meg az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervének állásfoglalását a Stop Sorosról,
inkább gyorsan elfogadták a törvényjavaslatot.
A Velencei Bizottság elnöke korábban azt
kérte, halasszák el a szavazást, péntekre
meg is érkezett a bizottság állásfoglalása, amiben azt írják, helyezzék hatályon
kívül a Stop Sorost, ugyanis az Alaptörvény-módosítás elfogadása után:
• nem kaphat menedékjogot az, aki
olyan országon keresztül érkezik
Magyarországra, ahol nem volt kitéve üldöztetésnek;
• a menedékjog biztosításának alapvető szabályait sarkalatos – vagyis
kétharmados – törvény határozza
meg;
• rögzítik, hogy a rendőrség is részt
vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában;
• a Btk. új tényállással egészül ki,
ezentúl bűncselekmény a jogellenes bevándorlás elősegítése.
Aggályosnak tartják, hogy már a menekültek tájékoztatását és segítését is szabadságvesztéssel büntetné a kormány,
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ez a szólásszabadság korlátozása. Véleményük kialakításakor a bizottság
alkotmányjogászai összehasonlították
a Stop Sorost más európai jogszabályokkal, és azt látták, hogy míg máshol
a szabályozásnak része a humanitárius
segítségnyújtás is, addig Magyarországon ez hiányzik, ami sérti a nemzetközi
normákat.
A Stop Sorosban megfogalmazott
szankciók (a törvénycsomag elzárást
és börtönbüntetést is említ) a Velencei
Bizottság szerint túlságosan szigorúak,
ez szintén szembemegy a nemzetközi
normákkal. A törvénycsomag elfogadása előtt elmaradtak a konzultációk az
érintett civil szervezetekkel. A Stop Soros elfogadása és hatálybalépése után
fennáll a civil szervezetek ellehetetlenülésének veszélye, sérül az egyesülési
és véleménynyilvánítási szabadság. Állásfoglalásuk szerint a Stop Sorost hatályon kívül kell helyezni.
Forrás: hvg.hu

A magyarok 40 százaléka él
túlzsúfolt lakásokban
Tízből négy magyar, a lakosság 40,4 százaléka él olyan lakásban, amelynek nagysága nem felel meg a család méretének, derül ki az Eurostat
(az Európai Unió statisztikai hivatala) frissen közzétett 2016-os adataiból.
A magyar helyzet messze rosszabb a 16,6 százalékos uniós átlagnál.
De mit is jelent a túlzsúfolt lakás? Az
Eurostat szerint egy személy túlzsúfolt
háztartásban él, ha a lakás nem rendelkezik az alábbi feltételeket teljesítő minimális számú szobával:
• külön szoba a háztartásban élő felnőtt párnak,
• külön szoba minden 18 évét betöltött, egyedülálló családtagnak,
• külön szoba két azonos nemű, 12–
17 év közötti gyereknek,

• külön szoba két 12 év alatti gyereknek.
A magyar lakáshelyzetet nem csupán a
túlzsúfoltság teszi siralmassá. A lakosság
10 százaléka nem tudja rendesen fűteni
a lakását, és minden ötödik magyarnak
van lakbér- vagy rezsitartozása. Emellett
rengetegen élnek fürdőszoba vagy vécé
nélküli, sötét, beázott lakásokban is.
Forrás: www.merce.hu

Minden hetedik fiatal tétlenségre van kárhoztatva
Hét magyar fiatalból egy nem tanul és
nem dolgozik – számolta ki az Eurostat.
Az Unió statisztikai hivatala arra jutott:
a 18 és 24 év közötti magyarok 14,1
százaléka nincs jelen sem az oktatási
rendszerben, sem a munkaerőpiacon.
Főleg a nőknél rossz a helyzet, valószínűleg azért, mert sokan szülnek
fiatalon úgy, hogy utána nem kapnak
munkát, és a tanulmányaikat is abbahagyják. Ez az arány 18,7 százalékos,
az EU-ban ez a hatodik legrosszabb
mutató. A fiatal férfiak egy kicsit jobban
állnak, náluk 9,8 százalék az arány.
Ehhez képest meglepő, de a magyar arány még jobb is egy kicsivel,
mint az uniós átlag. Ennek azonban az

Pápai Gábor rajza

kateher és fenyegetettségi szint alapján
osztanák szét.
Az új alapból 1,3 milliárd euró jutna a
legkorszerűbb vámellenőrzési berendezések, például új szkennerek, automatikus rendszámfelismerő rendszerek, keresőkutyás csapatok és mintaelemző mobil

az oka, hogy néhány nagyon rosszul
teljesítő ország – leginkább Olaszország, Ciprus és Görögország – csúnyán
lerontja az EU-átlagot. A magyar adat a
11. legrosszabb az EU-ban.
Forrás: hvg.hu
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