
de nekik is ingyenes a 15 óra. Itt akkor sem kellett fizetni, 
ha mondjuk egy héten összesen 1 órával többet volt ott, 
mert pl. 20 percel később mentem érte, ha dolgom volt. 
Nem figyelték percre pontosan.  
------------------ 
Felmerült az "óvoda". Svédországban olyan nincs. "Dagis" 
néven fut egy intézményfajta, csecsemőkortól iskola előké-
szítőig tart. Ha a valamelyik szülő háztartásbeli, akkor max. 
heti 15 óra jár. Ha nem tudsz svédül, de svéd rezidens vagy 
(van svéd személyi számod), akkor jár neked állami svéd 
nyelvtanfolyam, ami a dagis szempontjából egyenértékű az 
alkalmazotti léttel, azaz jogosult leszel a teljes munkaidejű 
gyermekmegőrzésre 
-------------------- 
Szerintem kb. 30 ezer svéd korona az összeg, amiből itt egy 
háromtagú család ki tud jönni. Minden az albérleti ártól 
függ, meg a szokásaitoktól, illetve pl. autó használattól is. 
------------------- 
(A 3 ezer euro kb 30 ezer svéd korona, tehat jol meglesztek 
belőle, ha ez a nettó, amit kézhez. A bankok hitel eseten úgy 
számolnak egy 3 fős háztartás esetén, hogy a hitel törlesztő-
je ás a lakhatási költségek kifizetése után havi 15 ezer koro-
na maradjon a háztartásban. Ennyiből lehet szerintük jó 
életszínvonalon megélni es félretenni valamennyit havi 
szinten. Kevesebből is meg jól kilehet jönni, de szerintem 
gyerekkel jó, ha van havi 10 ezer korona kajára, ruhára, 
programra A gyerek fél, 1 éven belül folyékonyan fog be-
szélni svédül. A svéd statisztikai hivatal ajánlása pár éve az 
volt, hogy a lakás+rezsin felül fejenként kb. 5 ezer kr az, 
ami a puszta megélhetésen túl hagy pénzt szórakozásra, 
nyaralásra is. Az 3 fős család esetében kb. 15e kr a lakbé-
ren+rezsin felül. Beosztással ki lehet jóval kevesebből is 
jönni, na de akkor miért az ország váltás? 
-------------------- 
Mi nem a pénz miatt költöznénk ki. Itthon is jó körülmé-
nyek között élünk. Férjem ipari robotokkal foglalkozik. 
Minket a csodálatos természet, a környezettudatosság ahogy 
ott élnek, a nyugalom ami késztet a költözésre. 
------------------ 
És nyilván én is dolgozni szeretnek. Vezető beosztásban 
dolgozom itthon, ott nem menne ez ilyen egyszerűen. Meg 
kellene mászni a rang létrát újra de ezzel tisztában vagyunk. 
-------------------- 
Miért ne menne? Olyan céget kell keresni, ahol pl. angol a 
munkanyelv. Van ilyen egy pár 
----------------- 
Szerintem 35000 korona nettó a legalsó határ egy 3 tagú 
családnak. Azaz, ha csak a férjed fog dolgozni, jó fizetést 
kell kapnia. Ez az én véleményem. Ez alatt csalódottak lesz-
tek. A legdrágább a lakás, jól nézzétek meg. A 
konsumentverket oldalán tudtok számolni is. Ami a gyerkő-
cöt illeti: szerintem iskola előtt jobb jönni. Az én nagyobbik 
fiam 4 éves volt. 3 hónap után megszólalt svédül. Hívjatok a 
Messenger-en ha több info kell. Sok sikert. 
------------------- 
Tudom. Ezért írtam. A feleség meg még évekig nem fog 
dolgozni, azaz nem biztos, hogy fog. Akkor meg csalódot-
tak lesznek. Akkor meg minek váltani? 
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Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága január 23-ai ülésén 
23 támogató szavazattal és 2 ellenszavazat mellett megsza-
vazta a Csáky Pál EP-képviselő által kidolgozott határozat-
tervezetet, amelynek címe A kisebbségek védelme és hátrá-
nyos megkülönböztetésük tiltása az EU tagállamaiban. A 
határozattervezetet, amelynek tartalma kötelező érvényű az 
Európai Bizottság és a tagállamok kormányai számára, és a 
legnagyobb teret az őshonos kisebbségek jogai védelmének 
és mindennemű diszkriminálásuk tiltásának szenteli, február 
7-én az Európai Parlament plénuma is elfogadta. 
Az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén elő-
ször hozott határozatot az őshonos kisebbségek diszkriminá-
ciójának tiltásáról és jogaik széles körű védelméről az Euró-
pai Unión belül – közölte Csáky Pál, a szlovákiai Magyar 
Közösség Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselője 
szerdán. 
Tájékoztatásuk szerint az elfogadott határozat védi a kisebb-
ségek identitását, garantálja nyelvi jogaik érvényesítését és 
támogatja a kisebbségek oktatását azok anyanyelvén.  
Felhívja továbbá a figyelmet a kisebbségek képviselői rész-
vételének fontosságára a közéletben és a leghatározottabban 
tiltja mindennemű diszkriminációjukat. A dokumentum 
hangsúlyozza, hogy ugyanezeket az elveket kell betartatni az 
EU-csatlakozás felé tartó partneri államokban, például Szer-
biában és Ukrajnában is. 
A határozat parlamenti elfogadása után Csáky Pál, Gál Kinga 
és Bocskor Andrea EP-képviselők közös sajtóközleményt 
adtak ki. 
„Óriási siker, hogy az Európai Parlament történelmében elő-
ször hozott határozatot az őshonos kisebbségek diszkriminá-
ciójának tiltásáról és jogaik széles körű védelméről az Euró-
pai Unión belül” – hívta fel a figyelmet Csáky Pál felvidéki 
EP-képviselő, a dokumentum néppárti felelőse. „Az EP mai 
szavazása megkoronázza a magyar nemzetpolitikai igyekeze-
teket” – emelte ki Gál Kinga és Bocskor Andrea fideszes EP-
képviselő a szavazást követően. 
Az elfogadott határozat  védi a kisebbségek identitását, ga-
rantálja nyelvi jogaik érvényesítését, és támogatja a kisebbsé-
gek oktatását azok anyanyelvén. Felhívja továbbá a figyelmet 
a kisebbségek képviselői részvételének fontosságára a köz-
életben és a leghatározottabban tiltja mindennemű diszkrimi-
nációjukat. A dokumentum hangsúlyozza, hogy ugyanezeket 
az elveket kell betartatni az EU-csatlakozás felé tartó partneri 
államokban, például Szerbiában és Ukrajnában is. 
„A tárgyalások során a Petíciós Bizottságban sikerült kivéde-
ni az európai baloldal és a liberálisok igyekezetét, hogy a 
határozatot ellehetetlenítsék, eredeti célcsoportját megváltoz-
tassák a migránsok, az új vallási vagy egyéb kisebbségek, 
illetve a szexuális kisebbségek jogairól szóló részek túlter-
jesztésével. Így a dokumentum megszavazhatóvá vált minden 
nemzeti elkötelezettségű magyar EP-képviselő számára” – 
emelte ki Csáky Pál, a Petíciós Bizottság alelnöke. 
„A mai napon elfogadott határozat mérföldkő az európai ki-
sebbségvédelem terén. Hosszú évek munkájának kézzelfog-
ható eredménye ez, s a legtöbb, ami ma az Európai Parlament 
szintjén politikai határozatként reálisan elérhető. Ugyanakkor 
látni kell, hogy a baloldal mindent megtesz azért, hogy az 

Határozatot hozott az EP 
az őshonos kisebbségek 

védelméről 



őshonos kisebbségekről és kisebbségi nyelvekről szóló hatá-
rozat csakis a tágan értelmezett kisebbségi fogalom mentén 
jelenhessen meg” – hívta fel a figyelmet Gál Kinga, a Ki-
sebbségügyi Munkacsoport néppárti társelnöke. 
„Örülök, hogy az Európai Parlament határozatba foglalta az 
uniós jogalkotás szükségességét a kisebbségvédelem terén, s 
elismeri, hogy az EU nem foglalkozik elég kiemelten az ős-
honos kisebbségekkel. Pedig a kisebbségi nyelvek oktatásá-
nak és használatának előmozdítása a nyelvi megkülönbözte-
tés kiküszöbölésének legfontosabb feltétele. Ezt maga az 
Európai Bizottság tudná elősegíteni. Remélem, hogy az EU 
tagországaira vonatkozó jogalkotási aktus rövid időn belül 
megtörténik, és a jövőben a csatlakozás előtti és társult or-
szágokra is kiterjesztik” – mutatott rá Bocskor Andrea, a 
kulturális szakbizottság kárpátaljai alelnöke az EP-
képviselők közös sajtóközleményében. 
A kisebbségvédelmi határozatot egy 2017 májusában, azonos 
témában az uniós polgárok által benyújtott petíciók alapján 
megszervezett nyilvános meghallgatás előzte meg, amelynek 
kezdeményezője Csáky Pál, az MKP EP-képviselője volt. A 
nyilvános meghallgatáson többek között olyan közép-európai 
nyelvi jogok érvényesítésével kapcsolatos gondok, illetve 
kisebbséghez tartozó személyeket ért diszkriminációt feltáró 
ügyek kerültek bemutatásra, amelyekkel Szlovákiában, Ro-
mániában vagy éppen Lengyelországban találkoztak az érin-
tettek. Ezt követően kisebbségi témában aktív petíciós bizott-
sági képviselők javaslatot tettek a nyilvános meghallgatás 
tartalmának állásfoglalási indítványba történő összefoglalá-
sára. A tervezet elkészítésének koordinátora Csáky Pál volt. 
Így kerülhetett előbb a szakbizottság, majd azt követően az 
EP plénuma elé a most elfogadott határozat. (MTI, Felvidék 
Ma) 
A kisebbségek védelme és hátrányos megkülönböztetésük 
tiltása az EU tagállamaiban: 
 
http://felvidek.ma/wp-content/uploads/2018/02/
PETIhatározat_kisebbsegvedelem_HU.pdf 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/17843872949
26142/?type=3&theater 
 
 
 
 
 
 
 

Első és második generációs bűnbandák háborúznak a svéd 
városok utcáin, januárban több, különösen súlyos támadást 
szendvedtek el ártatlanok. A rendőrség valódi és 
perspektívikus cselekvés helyett csak nyelvészkedik, sebez-
hető területnek nevezik azt, ami valójában egy no-go zóna. 
Megdöbbentő szemlélni, hogyan képes áltatatni magát egy 
társadalom működésképtelen utópiákkal. Helsingborgban 
lőttek rá egy emberre, a nyílt utcán. A svéd hatóságok és 
társadalom leginkább önmagának adós azzal, hogy szembe-
nézzen a migránsok sikertelen integrációjával. Gránátokkal 
gyilkolnak ártatlan civileket a bűnbandák, már lassan napi 
szintű a fegyveres erőszak. A balkáni háborúból megmaradt 
fegyverek forognak a feketepiacon elérhető áron, egy gránát 
nagyjából 40.000 Ft - írja feltáró cikkéban a The Spectator. 
Arról már olvashattunk korábban, hogy Malmö egyes utcái-
ba nem merik kivinni a csomagot a postások, olvashattunk 
autófelgyújtásokról is, de a nyílt utcai fegyverhasználatot 
már semmiféle filantróp propagandával nem lehet magyaráz-
ni. A vezető politikusok tagadják azt, hogy a helyzet kritikus 
lenne, az intézkedéseik arra irányulnak, hogy büntetlenül 
szolgáltassák be a fegyvereket és a gránátokat a bűnőzük. 
Innen már csak egy lépés lenne, ha jutalmat is kapnának a 
fegyveres bandák, vagy esetleg megtérítenék a vásárlás költ-
ségeit a derék, jóhiszemű svéd hatóságok. Akármennyire 
drámai a helyzet, a svédek szemlélete továbbra is az, hogy 
nekik kell tolerálni a kultúrák különbözőségét. Ezzel együtt 
a párhuzamos társadalmak kiépítését, az együttélés ellehetet-
lenítését. Hogy ez a folyamat visszafordítható-e, az már 
azért nem kérdés, mert mindenki látja, akinek van szeme, 
hogy nem. A szociális érzékenység évtizedek alatt alakul ki 
egy társadalomban, némi NGO-s rásegítéssel könnyen széles 
spektrumúvá válhat, minden és mindenki iránt érzékeny lesz 
a polgár, csak a saját életét felejti el megvédeni. Együtt érző-
ek a svéd rendőrök, ők inkább segítenének a bűnözőknek, 
hogy kiszálljanak. Naiv és végtelenül jóhiszemű ez az elgon-
dolás? Vagy ez már több? Vajon megfordul ez egy rendőr 
fejében? Az a társadalom, amelyik a határtalan toleranciára 
és elfogadásra szocializálja a tagjait, ahol nincsenek kijelölt 
és közösen megfogalmazott értékek, az nemcsak az identitá-
sát veszíti el. Gendersemleges óvodákat találnak ki, őrült 
energiákat fektetnek a feminista kultúrharcba, csinálják, 
lelkük rajta. De eljött az a nap, amikor az utcák csatatérré 
váltak, egyre gyakrabban halnak meg ártatlan emberek a 
migráns bandák harcaiban. Egy dolgunk van ezzel, tisztán 
kell látnunk, miféle jövővel kecsegtet az elképzelt nyitott 
társadalom, és az ENSZ által is szorgalmazott migráció, 
amikor már a rengeteg az integrációra költött pénz sem segít 
mivel az utca törvénye lesz az úr.  
 
(Figyelõ,HUNSOR) 
 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/1789286344
436237/?type=3&theater 
 

9 

Svédország intő  
példája lett a  

sikertelen  
integrációnak 


