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Az apa-fiú, apa-gyermek kapcsolatok az európai civilizáció meghatározó elemei
Az apa-gyermek, apa-fiú kapcsolatok az emberiség történetének gyakran tárgyalt témája volt.
Elég olyan világirodalmi mesterművekre gondolni, mint Szophoklész antik mitológiai
hagyományokra támaszkodva írt Oidipusz-történetei, Homérosz eposzai, vagy Shakespeare
Hamletje. Ez a kapcsolat nagyon mélyen gyökerezik európai kultúránkban, ha csak civilizációnk
– görög kultúra melletti másik – nagy oszlopát, a zsidó-keresztény kulturális hagyományt
tekintjük. Ebben ugyanis az apa-fiú kapcsolatok nem csupán legendák, történetek, elbeszélések
és allegóriák formájában jelenik meg, de az emberi élet számára keretet adó tanításokban is
megjelenik és az tökéletlen emberi és tökéletes (isteni) világ találkozását is gyakran apa-fiú
viszonylatban ábrázolja

A gyerekek ma már nagyon sokszor apakép nélkül nőnek fel
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Ha a házasságkötéssel és válásokkal kapcsolatos adatokból indulunk ki, Magyarország
kifejezetten nem számít házasságkedvelő országnak nemzetközi összehasonlításban. Az
elmúlt 70 évben a házasságkötések száma majdnem a negyedére zuhant évi az 1949-es 110
ezerről a 2010-es évre nem sokkal több, mint 30 ezerre, (miközben a népességszám
összességében növekedett 9,2 millióról 9,8 millióra). Az utóbbi néhány évben (2013-2016) a
házasodási kedv növekedni látszik, és megközelíti az 1990-es évek szintjét, különösen a a
válások aránya továbbra is magas marad.

Magyarország a világ országai között bronzérmes az összes házasságra jutó válások arányát
tekintve, amely alapján az adott éves házasságkötésszámra 0,67 db válás jutott: a
házasságkötések már kétharmada (!) válással végződik. Ennek következtében gyermekek
nevelésük során egyre kevésbé találkoznak férfiképpel, férfi mintával: sem otthon a válások
magas, 67%-os aránya miatt, sem az óvodában-iskolában a férfiak kis arányú részvétele miatt
a pedagógusi munkakörökben. Ez több tudományos diszciplínából származó kutatás szerint is
törést okozhat a gyerekek szociális és pszichés fejlődésében.

Segítünk-e eléggé az apák szerepvállalásában?

A magyar állami-önkormányzati szociális intézményrendszerben a családsegítő szolgáltatások
főként a legelesettebbek számára, a szociálisan leginkább részorulók számára nyújtott
gazdasági-mentálhigiénés és életvezetési tanácsadásban merül ki, és a szolgáltatásokat teljes
és egyszülős családok, de egyedülállók is igénybe veszik. Magyarország a szociális
ellátórendszert tekintve a régiós országok körében előrébb jár és kiterjedt, noha pontszerű
ellátórendszerrel rendelkezhet. Kívánatos lenne az állami intézményrendszer részéről a
Nyugat-Európai szociális modellekhez való felzárkózás, és a szolgáltatási portfólió radikális
bővítése annak érdekében, hogy komplex, a családi élet aktuális problémáira reagáló
segítséget kapjanak a magyar családok.
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http://www.deszkineptanc.hu/deszk-kozseg-nepmuveszeteert-alapitvany/palyazatok/a
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