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„Társadalmunkat méltán nevezik eldobható társadalomnak.
Élelmiszereinket tetszetős csomagolásban vásároljuk meg, amit aztán
azonnal a szemétbe dobunk. Az autókat és a háztartási eszközöket is
úgy tervezik, hogy hamar elavuljanak. A bútorokat nem azért adjuk
jótékonysági intézményeknek, mert már használhatatlanok, hanem
azért, mert kimentek a divatból. Még a nem kívánt terhességek is
"eldobhatók". Üzleti kapcsolatainkat is csak addig tartjuk fenn, amíg"eldobhatók". Üzleti kapcsolatainkat is csak addig tartjuk fenn, amíg
hasznosak számunkra. Nem meglepő tehát, hogy társadalmunk
elfogadta az "eldobható házasság" eszméjét is. Ha már nem vagyunk
boldogok egymással, vagy kapcsolatunk nehéz időszakon megy
keresztül, hagyjuk ott az egészet, és nyissunk egy új fejezetet az
életünkben.” (Gary Chapman)





Milyen kihívások előtt állunk?

A 21. századot a gyors változásokat, folyamatos kérdéseket és
megoldásokat igénylő századnak nevezni.

 az egyik oldalról megközelítve:

a gazdasági (a tőke, a piaci mechanizmusok), a politikai (kormányzás,
függési viszonyok) és a társadalmi változások (betegségek, az iskolaifüggési viszonyok) és a társadalmi változások (betegségek, az iskolai
tudás átértelmeződésének kérdései, a sérülékeny csoportokkal
kapcsolatos kérdések) százada…

 a másik oldalról megközelítve:

a globális (nagymérvű hatások) és lokális (helyi vagy térségi) szintű
kihívások százada…

 a harmadik oldalról nézve:

az értelem, az érzelem és a szociális identitás kihívásainak százada…



Milyen kihívások előtt állunk?

További kihívások:

 (Durkheim szavait használva): A normák, értékek átalakulásának, a
szolidaritás hiányának és anómia egyfajta keveredésének százada.

 Az információs társadalom kihívásainak százada (az információ Az információs társadalom kihívásainak százada (az információ
szerzés, kezelés, az átadás).

 Az egészséges társadalommá válás kihívása (a szegénység, a hátrányos
helyzet, az elöregedés, a fogyatékossá válás, a munka világának
megismerése)

 A család, a kapcsolatok, az együttműködések kérdései.

 A vándorlás, a migrációs kérdések.



Forrás: 
http://www.demotivalo.net/view/91284/gyertyafenyes-

vacsora



Forrás: http://mindennapi.hu/cikk/tarsadalom/mi-a-
problema-a-playstation-generacioval-/2011-06-11/3954



A nagykanizsai javítóintézet
Forrás: http://zaol.hu/hirek/szigor-es-szeretet-a-

javitointezetben-igy-latjak-a-kanizsai-intezet-
munkatarsai-1729826



Vuhan állomás CRH2-es szerelvénnyel 
Forrás: 

http://epitos.blog.hu/2009/12/28/a_vuhan_kuangcs
ou_vasut



Forrás: 
http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2015/04/kedves-

diakok-egy-tanar-elnezest-ker.html





Társadalmi kérdések I.

Mit szeretne Európa?  Innovatív Uniót

A Horizont 2020 az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs
politika, amely a következő időszakban ( 2014-2020politika, amely a következő időszakban ( 2014-2020
között) támogatja (közel 80 milliárd euróval) a kontinens
globális versenyképességét.

A Horizont 2020 struktúrája tükrözi az Europe 2020 stratégia
prioritásait és saját eszközeivel hozzájárul az európai
állampolgárokat érintő legfontosabb társadalmi problémák
megoldásához.

(Forrás: http://www.h2020.gov.hu/iii-tarsadalmi-kihivasok)



Társadalmi kérdések I.

1. Egészségügy, demográfiai változás és jólét;

2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás, tenger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a 
biogazdaság

3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 

4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés  

5. Éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és 
nyersanyagok 

6. Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és reflektív 
társadalmak 

7. Biztonságos társadalmak – Európa és az állampolgárok 
szabadságának és biztonságának védelme



Társadalmi kérdések

A 21. század legfontosabb, megoldásra váró kérdései, amelyek a társadalom
által kerültek megfogalmazásra:

1. növekvő elszegényedés (6,3)

2. növekvő munkanélküliség (6,6)

3. egészségügyi ellátás romló színvonala (6,7)

4. túl nagyok a különbségek a gazdagok és szegények között (7,6)4. túl nagyok a különbségek a gazdagok és szegények között (7,6)

5. stagnálnak vagy csökkennek a reálbérek (8,1)

6. a képzett munkaerő külföldre vándorlása (8,3)

7. növekvő bűnözés (8,5)

8. a társadalom elöregedése, kevesebb gyerek (8,9)

9. kistelepülésen való megélhetés egyre nehezebb (9,4)

10. a nők kevesebbet keresnek a férfiaknál (11,1)

11. hajléktalanok helyzete megoldatlan (11,3)

12. feszültségek a romák és nem romák között (11,6)

(Forrás: 2014. reprezentatív felmérés – Ipsos Zrt.)



Összegzés

Milyen kihívások előtt is állunk?

Ahogy az előadás első egységében megfogalmazásra került:

Globális és lokális - makro és mikro szinteken megjelenő
gazdasági,politikai és társadalmi kérdések megoldása előtt, az
egészséges társadalom megteremtésének kérdései előtt.

A társadalmi kapcsolatok újraértelmezésének kérdései előtt, a sérülékeny
csoportok társadalmi integrációjának megvalósítása előtt, a fiatalok és
idősek társadalmi szerepének újraértelmezése előtt. A
környezetvédelem és az élhető települések kérdései előtt. És még sok
más kérdés előtt, amely a mindennapjainkkal összeér.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


