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TÁRSADALMI PÁRBESZÉDRE VAN SZÜKSÉG A SZOCIOLÓGUS SZERINT

Nagyobb terhet rótt a nőkre 
a világjárvány

Bár sokan a 21. század nagy pillanatát, a láthatatlan munka újraelosztását 
várták a koronavírus-világjárvány terjedésének megfékezése érdekében 
foganatosított óvintézkedésektől, több kutatás eredményei is azt mutatják, 
hogy a várt „csoda” nem történt meg, a legtöbb családban továbbra is a 
nőre hárul a mosás, a főzés, a takarítás és a gyermekekkel való foglalko-
zás egyaránt. A Krónikának nyilatkozó szociológus szerint a pandémia az 
újraelosztás helyett megszilárdította a korábban bejáratott rutint mind az 
otthoni láthatatlan munka, mind pedig a felek munkaerőpiaci pozíciójának 
fontossága tekintetében. Gál Katalin azt mondja, társadalmi párbeszédre, a 
láthatatlan munka újradefi niálására, újraelosztására van szükség. 4.»

Régi beidegződés. A legtöbb háztartásban a home offi  ce idején is a nőkre hárul a takarítás, rendcsinálás, főzés, valamint a gyerekkel való tanulás is

Esetszámfüggő
iskolanyitást kérnek
Az iskolák megnyitásáról szóló 
döntés decentralizációját kéri a 
romániai Országos Diáktanács 
(CNE), hogy a tanulók vissza-
térhessenek az iskolapadokba 
azokon a településeken, ahol 
alacsony a fertőzöttek száma. Teg-
napi közleményükben a diákok 
képviselői emlékeztetnek, január 
11-én véget ér a téli vakáció, az 
oktatás pedig a tanügyminiszté-
rium illetékeseinek bejelentései 
szerint az online térben folytató-
dik.  3.»

Veszélyes medvék,
farkasok
Nem fogják be, és nem szállítják 
el Magyarországra a Tusnádfürdő-
re rendszeresen bejáró medvéket, 
ahogy ezt tavaly szerették volna– 
tudtuk meg az illetékesektől. 
Nemcsak nagyragadozók, de far-
kasok is felbukkannak a Székely-
földön: a napokban a Csíkdelne 
és Szépvíz közötti vásárúton 
jelentek meg a vadak. 2.»

Politikai nyomás
a TVR-n?
Megszerezné az új kormánykoalí-
ció a közszolgálati televízió (TVR) 
vezetését – ezzel magyarázza a 
szilveszteri műsor körüli botrány-
keltést a lapunknak nyilatkozó 
szociológus. A Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) poli-
tikusa olyan részletet kifogásol, 
amelyben Iohannist parodizálva 
„fi gurázták ki a járványt”.  3.»

Irodalmi évfordulók
2021-ben
Számos jelentős író, költő szü-
letési vagy elhalálozási dátuma 
kapcsán van kerek évforduló 
2021-ben, köztük erdélyi szerzőké 
is. Idén 85 éve született Bodor 
Ádám, 55 éve hunyt el Tamási 
Áron, 100 éve született Pilinszky 
János, 85 éve született a tavaly 
elhunyt Csukás István.  9.»

 » Még súlyo-
sabb a helyzet 
azok számára, 
akiknél a táv-
munka nem volt 
megoldható, és 
a nő munkáját 
„áldozták fel” a 
háztartás és a 
gyerekfelügyelet 
oltárán. 
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Országossá terebélyesedett
a COVID-19 elleni oltáskampány

5.»

Nem csak a járvány sújtja
a román gazdaságot  6.»

Visszamaradó tünetek nehezítik
a koronavíruson átesett páciensek
egy részének mindennapjait  8.»
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