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Az oktatási kézikönyvben szereplő tartalmak a szerzők véleményét fejezik ki, és nem 

feltétlenül tükrözik a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) vagy az Európai Unió (EU) 

álláspontját. Sem a jelentésben alkalmazott megnevezések, sem a megjelenített tartalmak 

alapján nem vonható le következtetés az IOM vagy az EU bármely ország, térség, település 

vagy terület határaival, illetve azok és hatóságaik jogállásával kapcsolatos véleményéről. 

 

Az IOM elkötelezetten hisz benne, hogy az emberséges és jogszerű migráció a migránsok 

és a társadalom előnyére válik. Az IOM kormányközi szervezetként közösen lép fel a 

nemzetközi közösségen belüli partnereivel a következők érdekében: a migráció operatív 

kihívásainak leküzdése; a migrációs kérdések megértésének előmozdítása; a migráción 

keresztüli társadalmi és gazdasági fejlődés ösztönzése; valamint síkra szállás az emberi 

méltóságért és a migránsok jóllétéért. 

 

Ez a kiadvány az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült.  

 

A kiadvány az IOM általi hivatalos szerkesztés és az IOM Kiadványkezelési Osztályának 

jóváhagyása nélkül került kiadásra. 

 

Az 1., 3., 4. és 5. modulok szerzői és szerkesztői: Vég Zsuzsanna, M. Ferdaus Momand és 

Märcz Andrea, IOM Budapest 

A 2. modul szerzői: Eva Gračanin és Lana Gobec, Legebitra 

A 2. modul szerkesztői: Ivana Naceva és Iva Perhavec, IOM Slovenia; Jennifer Rumbach, 

IOM Washington   

                           

Kiadta: Nemzetközi Migrációs Szervezet 

  Falk Miksa utca 8. 

  1055 Budapest 

  Magyarország 

  E-mail: iombudapest@iom.int 

  Weboldal: https://hungary.iom.int/  

 

© 2020 Nemzetközi Migrációs Szervezet 

 

Minden jog fenntartva. A kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható semmilyen módon a 

kiadó nevének feltüntetése nélkül.  
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A PROTECT PROJEKT BEMUTATÁSA 
A szexuális és nemi alapú erőszak mind világ-, mind európai szinten elterjedt emberi jogi visszaélés. A 

szexuális és nemi alapú erőszaknak fizikai és pszichológiai formái egyaránt léteznek, amelyek 

magukban foglalják a családon belüli erőszakot, a szexuális zaklatást és erőszakot, valamint az olyan 

káros gyakorlatokat, mint az emberkereskedelem és az emberek kizsákmányolása. A nők és a férfiak, 

a fiúk és a lányok, valamint az LMBTI-személyek mind áldozatául válhatnak ilyen jellegű erőszaknak. 

A PROTECT – A migránsok ellen elkövetett szexuális és nemi alapú erőszak megelőzése, és az 

áldozatoknak nyújtott támogatás megerősítése nevű projekt célja a szexuális és nemi alapú 

erőszakkal foglalkozó, meglévő nemzeti támogató szervezetek kapacitásának megerősítése annak 

érdekében, hogy megfelelőbben tudják koordinálni tevékenységüket, és ezeket a rendszereket a 

szexuális és nemi alapú erőszak menekültek, migránsok és menedékkérők köréből kikerülő áldozatai 

vagy potenciális áldozatai számára is hozzáférhetővé tegyék. A projekt emellett növelni kívánja a 

tudatosságot ezeken a közösségeken belül, és eszközöket igyekszik adni azok tagjainak kezébe.  

12 országos IOM-iroda (Belgium, Bulgária, Horvátország, Görögország, Magyarország, Írország, 

Olaszország, Málta, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia és Spanyolország) és nyolc NGO-partner – 

Legebitra (Szlovénia), Le monde selon les femmes abl (Belgium), Fundación EMET Arco Iris, Asociación 

Rumiñahui, Movimiento por la Paz (Spanyolország), Arq Psychotrauma Expert Groep, Rutgers és 

Pharos (Hollandia) – által került végrehajtásra 2018 októbere és 2020 márciusa között.  

A 18 hónapos projektciklus során a következő konkrét célkitűzések és tevékenységek megvalósítására 

került sor. A tevékenységek többsége adott nemzeti összefüggésrendszerekre lesz szabva.  

1. A szexuális és nemi alapú erőszakkal foglalkozó, meglévő nemzeti támogató szervezetek 

megerősítése és átalakítása annak érdekében, hogy megfelelőbben koordinálják 

tevékenységüket és kiterjesszék azt a menekültekre, migránsokra és menedékkérőkre. 

2. Kapacitásépítés azon szakemberek esetében, akik menekültekkel, migránsokkal és 

menedékkérőkkel vagy értük dolgoznak annak érdekében, hogy hatékonyabban azonosítsák 

és kezeljék a szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak és potenciális áldozatainak 

szükségleteit. 

3. Eszközök biztosítása a szexuális és nemi alapú erőszak által érintett menekültekből, 

migránsokból és menedékkérőkből álló közösségek részére, illetve tájékoztatásnyújtás 

számukra regionális tudatosságnövelő kampány keretében.  

A projekt az Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság programja (2014–2020) keretében kerül 

finanszírozásra. 

Tudjon meg többet a projektről a következő oldalon: https://eea.iom.int/PROTECT-project  

https://eea.iom.int/PROTECT-project
https://eea.iom.int/PROTECT-project
https://eea.iom.int/PROTECT-project
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Oktatási kézikönyv 

BEVEZETÉS AZ OKTATÁSI KÉZIKÖNYVBE  
 
A PROTECT projekt kezdeti szakaszában elkészített, a szexuális és nemi alapú erőszak áldozatai 

számára rendelkezésre álló jogi keretekről és segítségnyújtásról szóló feltérképező jelentés szerint 

egyértelműen szükség van arra, hogy a migráns személyekkel foglalkozó szakemberek speciális 

képzésben részesüljenek a migráció kontextusában vizsgált szexuális és nemi alapú erőszak 

témájában.  

A kézikönyv rendeltetése, hogy hasznos interaktív eszköz legyen azon képzési szakemberek (pl. 

szociális munkások, rendőrtisztviselők, tolmácsok, tanárok és egészségügyi szakemberek) számára, 

akik rendszeresen találkoznak és foglalkoznak olyan migránsokkal, menekültekkel vagy 

menedékkérőkkel, akiket érinthet szexuális és nemi alapú erőszak.  

A kézikönyv által felölelt főbb témák: 

• 1. modul: A szexuális és nemi alapú erőszakkal kapcsolatos fogalommeghatározások  

• 2. modul: A migráció és az LMBTI-kérdések    

• 3. modul: Azonosítás 

• 4. modul: Kommunikáció 

• 5. modul: Interkulturalitás  

A kézikönyv valamennyi moduljának azonos a felépítése: a modul célja, a tanulási célok rövid 

összefoglalása, szükséges anyagok (ha van ilyen), elméleti háttér bibliográfiával, valamint feladatok.  

A kézikönyv együtt használható a Le Monde selon les femmes and IOM Belgium által összeállított 

Kézikönyv a migráció kontextusában előforduló szexuális és nemi alapú erőszakról című 

képzési anyaggal, amely a „PROTECT – A migránsok elleni szexuális és nemi alapú erőszak 

megelőzése és az áldozatoknak nyújtott támogatás megerősítése” elnevezésű projekt 

keretében készült.  

A publikáció a következő oldalon érhető el: https://eea.iom.int/PROTECT-project 

 
 
 
 
  

https://eea.iom.int/PROTECT-project
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1. modul  FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK  
 

Az 1., 3., 4. és 5. modulok szerzői és szerkesztői: Vég Zsuzsanna, M. Ferdaus Momand és Märcz 
Andrea, IOM Budapest. 

        A modul célja 
A modul célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a szexuális és nemi alapú erőszak fogalmát és 

formáit mind általánosságban véve, mind a migráció kontextusába helyezve. A résztvevők emellett 

tanulnak majd a nemzeti jogszabályok alapját képező nemzetközi jogi keretről is.  

Kezdésként a résztvevőknek meg kell érteniük a BIOLÓGIAI NEM, a TÁRSADALMI NEM és a NEMI 

IDENTITÁS közötti különbséget. Ezeket a fogalmakat gyakran helytelenül használják a mindennapok 

során, pedig nem felcserélhetők.  

        Tanulási célok 
• a szexuális és nemi alapú erőszak fogalmának és az ahhoz kapcsolódó kifejezéseknek az 

ismertetése  

• a szexuális és nemi alapú erőszakkal kapcsolatos főbb nemzetközi dokumentumok azonosítása 

 

        Elméleti háttér 
A nemi alapú erőszak az Ügynökségközi Állandó Bizottság meghatározásában „minden káros 

cselekmény, amelyet az adott személy akarata ellenére követnek el, és amely a férfiak és nők közötti, 

társadalmilag nekik tulajdonított (azaz nemi) különbségeken alapul. Magában foglal minden olyan 

cselekményt, amely fizikai, szexuális vagy mentális kárt vagy szenvedést, az ilyen cselekményekkel való 

fenyegetést, kényszerítést vagy a szabadság egyéb megfosztását okozza”1. 

 

Az idők során a „szexuális és nemi alapú erőszak” kifejezést a nők és a lányok ellen elkövetett erőszak 

leírására használták, aminek főként a férfiak és a nők közötti egyenlőtlen erőviszonyok álltak a 

hátterében. Az alacsony bejelentési arány miatt korlátozott statisztikai adatokkal rendelkezünk a 

szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak pontos számáról. A becslések szerint világszerte a nők 

nagyjából 35 százaléka tapasztalt élete valamely szakaszában fizikai és/vagy a párkapcsolatban élők 

közötti szexuális erőszakot vagy nem partnertől elszenvedett szexuális erőszakot.2 

 
1 Ügynökségközi Állandó Bizottság: Iránymutatás a humanitárius fellépések során a nemi alapú erőszak esetén 
való beavatkozásról, 2015, 5. o. https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-
Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf.  
2 Tények és számadatok: A nők elleni erőszak megszüntetése, https://unwomen.org/en/what-we-do/ending-
violence-against-women/facts-and-figures.  

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a férfiak, a fiúk és a leszbikusként, melegként, 

biszexuálisként, transzneműként és interszexuálisként (LMBTI) azonosított személyek is válhatnak 

szexuális és nemi alapú erőszak áldozatává.   

A migráció, valamint a szexuális és nemi alapú erőszak 
A szexuális és nemi alapú erőszak okot adhat rá, hogy valaki elhagyja származási országát. Számos 

nő hagyja el az otthonát a férfiak és a nők közötti egyenlőtlen társadalmi erőviszonyok vagy olyan helyi 

hagyományokból fakadó káros gyakorlatok miatt, mint a női nemi szerv megcsonkítása vagy a 

kényszerházasság. Útjuk során vagy a tranzitzónában szintén találkozhatnak a szexuális és nemi alapú 

erőszak különböző formáival. A nők, a lányok vagy a fiatal fiúk gyakran embercsempészek vagy más 

migránsok szexuális kizsákmányolásának áldozatává válnak. A sebezhetőség veszélye emellett a nyelvi 

akadályok és a szociális háló, illetve a különféle támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek 

hiánya miatt fokozódik, amikor megérkeznek a célországba. 

Tudta-e?  

 A becslések szerint manapság 650 millió olyan nő és lány él a világon, akik 18 éves koruk előtt 

kötöttek házasságot.3 

 A 15–49 éves korosztályban legalább 200 millió lány és nő szenvedte el a női nemi szerv 

megcsonkítását.4 

 

A szexuális és nemi alapú erőszak formái 

 
A szexuális és nemi alapú erőszak számos formát ölthet. A következők tartoznak a leggyakoribbak 

közé:  

 

Családon belüli erőszak  

Olyan típusú erőszak leírására használják, amelyre otthon vagy a családon belül kerül sor párkapcsolati 

partnerek vagy más családtagok között. 

  

Párkapcsolatban élők közötti erőszak  

Kifejezetten olyan típusú erőszakra alkalmazzák, amelyre párkapcsolati partnerek (házastársak, 

élettársak, barát/barátnő, vagy más szoros viszonyban lévő felek) között kerül sor. Olyan 

 
3 Tények és számadatok: A nők elleni erőszak megszüntetése, https://unwomen.org/en/what-we-do/ending-
violence-against-women/facts-and-figures. 
4 Tények és számadatok: A nők elleni erőszak megszüntetése, https://unwomen.org/en/what-we-do/ending-
violence-against-women/facts-and-figures. 

https://unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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magatartásként határozzák meg, amelynek keretében a párkapcsolati partner vagy korábbi partner 

fizikailag, szexuálisan vagy pszichológiailag bántalmazza a másik felet. Idetartoznak a fizikai agresszió, 

a szexuális kényszerítés, a pszichológiai/érzelmi bántalmazás és a kontrolláló magatartásformák 

megnyilvánulásai. Ez a fajta erőszak magában foglalhatja az erőforrások, lehetőségek vagy 

szolgáltatások megtagadását is. 

 

Gazdasági visszaélés 

A bántalmazás olyan fajtája, amelynél a bántalmazó szabályozza az áldozat pénzügyeit, hogy az ne 

tudjon az erőforrásokhoz hozzáférni, dolgozni vagy ellenőrzést gyakorolni a bevétel fölött, önellátóvá 

válni és/vagy pénzügyi függetlenségre szert tenni. 

 

Érzelmi bántalmazás  

Olyan tettek, amelyek mentális vagy érzelmi fájdalmat, illetve sérülést okoznak. Idetartoznak például 

a következők: fizikai vagy szexuális erőszakkal való fenyegetés, megfélemlítés, megalázás, kényszerű 

elszigetelés, társadalmi kirekesztés, zaklatás, verbális zaklatás, nemkívánatos figyelem, szexuális 

és/vagy fenyegető jellegű megjegyzések, gesztusok vagy írásos üzenetek, a másik fél számára kedves 

tárgyak tönkretétele és a szexuális zaklatás. 

 

Testi sértés  

Nem szexuális természetű fizikai erőszak. Idetartoznak például a következők: ütés, pofozás, fojtogatás, 

megvágás, lökdösés, megégetés, rálövés vagy bármilyen fegyver használata, savval elkövetett 

támadások vagy bármilyen más cselekedet, amely fájdalmat, kényelmetlenséget vagy sérülést okoz. 

 

Szexuális bántalmazás  

Tényleges szexuális jellegű fizikai erőszak vagy azzal való fenyegetés, akár erővel, akár egyenlőtlen 

vagy kényszerítő körülmények között. 

 

Gyűlölet-bűncselekmény  

Előítéletből eredő bűncselekmény, amely akkor fordul elő, amikor az elkövető azért szemel ki egy 

áldozatot, mert az tagja (vagy vélhetően tagja) egy adott társadalmi csoportnak (pl. az illető 

megtámadása a faja, vallása, bőrszíne vagy nemi identitása miatt). 

 

Következmények 
Az erőszak valamennyi fajtája számos következménnyel jár, és ez alól a szexuális és nemi alapú erőszak 

sem kivétel. A következmények közé tartozik például a halál, az olyan fizikai következmények, mint a 
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nem kívánt terhesség vagy a szexuális úton terjedő fertőzések, valamint a mentális és pszichoszociális 

következmények, például a szorongás, depresszió, társadalmi megbélyegzés és elszigeteltség. Emellett 

olyan társadalmi-gazdasági következmények is idesorolhatók, mint a jövedelemkiesés, az orvosi 

költségek és jogi következmények például olyan országokban, ahol az azonos neműek közötti 

kapcsolatok büntetendők.  

Ezek a következmények összefüggnek egymással: a fizikai közérzet hatással van a pszichológiai 

közérzetre, és fordítva. Ennek megfelelően a szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak való 

segítségnyújtás során holisztikus megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi a szexuális és 

nemi alapú erőszak egyénre, családjára és közösségére gyakorolt valamennyi hatását.5  

 

Ha szeretne többet megtudni a migráció kontextusában vizsgált szexuális és nemi alapú erőszakról, 

olvassa el a Le Monde selon les femmes and IOM Belgium által összeállított Kézikönyv a migráció 

kontextusában előforduló szexuális és nemi alapú erőszakról című képzési anyagot, amely a 

„PROTECT – A migránsok elleni szexuális és nemi alapú erőszak megelőzése és az 

áldozatoknak nyújtott támogatás megerősítése” elnevezésű projekt keretében készült. A 

publikáció a következő oldalon érhető el:  

 

 

  

 
5 IOM, Institutional Framework for Addressing Gender-Based Violence in Crises (Intézményi keretrendszer a 
nemi alapú erőszak kezelésére válsághelyzetekben), 2018, 10. o. 
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        I. feladat  
Időtartam: 30 perc 

Cél 

A feladat célja a résztvevők bevezetése a migráció kontextusában felmerülő szexuális és nemi alapú 

erőszakkal kapcsolatos alapvető fogalmakba. 

Szükséges anyagok 

• Annyi, fogalommeghatározást és szavakat tartalmazó pakk (lásd az I. mellékletet), ahány 

csoport van 

• Papírtömbös táblához való papír 

• Blu Tac vagy más ragasztóanyag, amellyel a párok felragaszthatók a papírtömbös táblára 

Utasítások 

A résztvevőket csoportokra kell osztani (egy csoportban legfeljebb 4-5 ember legyen). 

Minden csoport kap egy-egy pakk szót és fogalommeghatározást. 

A feladat a szavak összepárosítása a fogalommeghatározásokkal. 

A csoportoknak 10 perc áll rendelkezésükre a feladat elvégzésére. 

A csoportok a következő 20 percben ismertetik és megbeszélik az eredményeket. A beszélgetést egy 

facilitátor moderálja, aki szükség esetén segít a fogalmak tisztázásában, és biztosítja, hogy minden 

csapat szót kapjon.  

 

A kiosztott anyagban 21 fogalommeghatározás szerepel, de a facilitátor a résztvevők és az időkeret 

függvényében dönthet úgy, hogy nem használja fel ezek közül az összeset.  

  

Megjegyzések a facilitátor számára 

A feladat célja, hogy megismertesse a szexuális és nemi alapú erőszak fogalmát mind általánosságban 

véve, mind a migráció összefüggésrendszerébe helyezve. A feladat megkívánja, hogy a résztvevők 

aktívan részt vegyenek a munkában, elgondolkodjanak a fogalmakon, és kicsit jobban megértsék 

azokat ahelyett, hogy a facilitátor közvetlenül a rendelkezésükre bocsátaná a definíciókat.  

Néhány fogalom egyértelmű, mások viszont összetettebbek. A facilitátornak mindenképp 

gondoskodnia kell arról, hogy a csoportos beszélgetést követően minden fogalom érthető legyen a 

résztvevők számára.  
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        II. feladat  
Időtartam: 20-30 perc 

Cél 

A résztvevők a feladat keretében a saját életükből/tapasztalataikból merítve gyűjtenek össze olyan 

helyzeteket, amelyek esetében szexuális és nemi alapú erőszak tanúi/elszenvedői voltak.  

Szükséges anyagok 

• Annyi papírtömbös táblához való papír, ahány csoport van  

• Különböző színű filctollak  

Utasítások 

A résztvevőket csoportokra kell osztani (egy csoportban legfeljebb 4-5 ember legyen).  

A csoportoknak 15 perc áll rendelkezésükre arra, hogy összegyűjtsék és leírják,  

 milyen formáit ismerik a szexuális és nemi alapú erőszaknak,  

 hol/milyen helyzetekben fordulhat elő szexuális és nemi alapú erőszak,  

 ki lehet szexuális és nemi alapú erőszak elkövetője,  

 és ki lehet annak áldozata.   

A szexuális és nemi alapú erőszak jelenségét általánosságban kell átgondolni, és nem feltétlenül a 

migráció összefüggésén belül.  

A résztvevők a következő 10-15 percben közösen megvitatják a megállapításaikat, a facilitátor pedig 

moderálja a beszélgetést. 

Megjegyzések a facilitátor számára 

Bár a résztvevők a feladat keretében konkrét példákat említenek (valószínűleg akár a saját életükből 

is), a beszélgetés során fontos leszögezni, hogy BÁRKI lehet szexuális és nemi alapú erőszak elkövetője 

és áldozata.  

Miután a résztvevők mind a négy kategóriára kitértek, a facilitátornak fel kell tennie a következő 

kérdéseket:  

 Kiszolgáltatottabbak-e a migránsok a szexuális és nemi alapú erőszakkal szemben, mint 

mások? Miért?  

 Milyen helyzetekben áll fenn jobban a szexuális és nemi alapú erőszak veszélye a migránsok 

esetében?  

  



14 
 

2. modul  A migráció és az LMBTI-kérdések 
 

A 2. modul szerzői: Eva Gračanin és Lana Gobec, Legebitra 
A 2. modul szerkesztői: Ivana Naceva és Iva Perhavec, IOM Slovenia; Jennifer Rumbach, IOM 
Washington   
 

        A modul célja 
A különböző szakmai területeken tevékenykedő szolgáltatók azt hihetik, hogy még sosem nyújtottak 

szolgáltatást LMBTI-személyek számára. Ez rendkívül valószínűtlen. A leszbikus, meleg, biszexuális, 

transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek a társadalom minden rétegében előfordulnak, és 

bármilyen vallási, etnikai, politikai, társadalmi-gazdasági, oktatási stb. hátterük lehet. Ennélfogva igen 

nagy az esélye, hogy valamennyi munkavállaló nyújtott már szolgáltatást LMBTI-személyek számára, 

csak annak idején nem volt ennek tudatában.  

A modul célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a migráció és az LMBTI-kérdések kereszteződését, 

különösen a szexuális és nemi alapú erőszak vonatkozásában. Ez a rész a migráció által érintett LMBTI-

személyek, valamint a szexuális és nemi alapú erőszak elszenvedői vagy az erőszak veszélyének kitett 

személyek sajátos szükségleteit tárgyalja. 

A résztvevők a következőkkel kapcsolatban szerezhetnek ismereteket: 

• a nem normatív szexuális orientációk, nemi identitások, nemi kifejezésmódok és nemi jellegek 

(SOGIESC) leírására szolgáló főbb kifejezések, valamint olyan egyének tapasztalatai, akiknek 

ilyenek a személyes körülményeik;   

• olyan aspektusok, amelyek általánosságban véve alkalmazhatók az LMBTI-személyekkel 

történő együttműködés során;  

• a migráció – különösen a kényszerű migráció – által érintett LMBTI-személyekkel történő 

együttműködés aspektusai;  

• olyan, a lakóhelyük elhagyására kényszerülő LMBTI-személyekkel kapcsolatos aspektusok, 

akik szexuális és nemi alapú erőszak elszenvedői.  

 
        Tanulási célok 
A modul végére a résztvevők a következő képességeket sajátítják el: 

• naprakész terminológiahasználat a szexuális orientációk, nemi identitások, nemi 

kifejezésmódok, nemi jellegek sokféleségének, valamint az olyan személyek tapasztalatainak 

leírásakor, akiknek ilyenek a személyes körülményeik; 

• annak ismertetése, hogy az LMBTI-személyek általánosságban miért tapasztalnak 

diszkriminációt és erőszakot SOGIESC-jellemzőik miatt; 
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• a migráció által érintett LMBTI-személyek szükségleteinek azonosítása (különös hangsúlyt 

fektetve a kényszerű migráció, valamint szexuális és nemi alapú erőszak áldozataivá váló 

LMBTI-személyekre); 

• a migráció által érintett LMBTI-személyek szükségleteire irányuló lehetséges intézkedések 

azonosítása (különös hangsúlyt fektetve a kényszerű migráció, valamint szexuális és nemi 

alapú erőszak áldozataivá váló LMBTI-személyekre). 

       Szükséges anyagok 
• PPT (számítógép, projektor)  

• A XX. melléklet másolatai (I. feladat) 

• Az YY. melléklet másolatai (II. és III. feladat) 

• A ZZ. melléklet másolatai (IV. feladat)  

• Tollak  

 

        Elméleti háttér 
A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek a különféle kihívások 

és fenyegetések összetett skálájával szembesülnek, ideértve a diszkriminációt, az előítéleteket, az 

erőszakot, a humanitárius szolgáltatásokhoz történő hozzáférés nehézségét, valamint a védelmi 

szükségleteik segítségnyújtó szervezetek felé történő kommunikálásával kapcsolatos akadályokat.6 Ez 

a fejezet három szakaszból áll, amelyek a téma három rétegét mutatják be 

• Az első szakasz olyan aspektusokat ismertet, amelyek általánosságban véve alkalmazhatók az 

LMBTI-személyekkel történő együttműködés során 

• A második szakasz a migráció – különösen a kényszerű migráció – által érintett LMBTI-

személyekkel történő együttműködésre összpontosít 

• A harmadik szakasz azt fejti ki, hogyan tapasztalnak szexuális és nemi alapú erőszakot a 

kényszerű migráció által érintett LMBTI-személyek, és miként kezelhetők azoknak az LMBTI-

személyeknek a szükségletei, akik szexuális és nemi alapú erőszak túlélői, vagy annak veszélye 

fenyegeti őket.  

Egyik szakasz sem a teljesség igényével készült – inkább bevezetésként szolgálnak a migráció és az 

LMBTI-kérdések kereszteződésének jelenségéhez. Az interszekcionalitás kifejezés azt mutatja be, hogy 

a társadalmi identitások és hátterek átfedésben vannak egymással és keresztezik egymást. Azt emeli 

ki, hogy az egynél több marginalizált csoporthoz tartozó személyek még nagyobb diszkriminációnak 

vannak kitéve, mint azok, akiket identitásuk vagy hátterük csupán egyetlen aspektusa miatt 

 
6  Az IOM–UNHCR LMBTI képzési csomag. Elérhető a következő oldalon: https://lgbti.iom.int/lgbti-training-
package.  

https://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
https://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
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bélyegeznek meg. Ezenkívül azt is hangsúlyozza, hogy az elnyomás számos marginalizált identitás és 

háttér kereszteződésénél előfordulhat.7 Az LMBTI-személyek nem alkotnak homogén csoportot. Már 

maga az LMBTI betűszó is olyan összetett és gyakorta eltérő identitások, hátterek és tapasztalatok 

széles skáláját öleli fel, amelyek különféle, sajátos és személyre szabott lépéseket igénylő igényeket 

képviselnek. Ennélfogva a jelenségben a sokszínűség az egyetlen állandó.   

1. Nyelv és alapvető terminológia8  
A nyelvhasználat hathatós módja a nemek közötti igazságosság és a nemi sokszínűség 

előmozdításának, és eszközként használható a nemi sztereotípiák felszámolására. Személyközi szinten 

lehetővé teszi, hogy tiszteleten alapuló bizalmi kapcsolatokat alakítsunk ki, ami különösen fontos a 

szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak nyújtott támogatásnál.   

A szexuális orientációk, nemi identitások, nemi kifejezésmódok és nemi jellegek (SOGIESC) 

sokféleségének leírására használt terminológia változatos és nem egységesített. Más és más lehet 

minden országban, régióban és kultúrában, valamint kontextusban, illetve a különböző csoportok, 

mozgalmak, közösségek és az ugyanahhoz a gazdasági, földrajzi vagy társadalmi egységhez tartozó 

egyének között. Emellett változhat az idők során is, mialatt a különböző területeken tevékenykedő 

aktivisták, kutatók és szakértők finomítják az egyes fogalmak jelentését, és olyan kifejezéseket 

dolgoznak ki, amelyek pontosabban és inkluzívabban írják le a sokszínűséget.    

Számos migráns és kényszerű migráció által érintett személy anyanyelvében nem létezik egységes 

terminológia. A szakszókincs gyakran hiányos és nélkülözi az árnyalatokat. A (kellően árnyalt) 

terminológia hiánya nagyban megnöveli a szexuális orientációk, nemi identitások, nemi 

kifejezésmódok és nemi jellegek sokfélesége iránti társadalmi elutasítást és a különféle háttérrel 

rendelkező LMBTI-személyek társadalmi elszigeteltségét, ami olyan mély szégyenérzetet 

eredményezhet, hogy az érintetteket teljes mértékben elbátortalanítja az önazonosítástól.9 Az európai 

 
7 Fredman, Sandra (2016): Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law 
(Interszekcionális diszkrimináció a nemek közötti egyenlőséggel és megkülönböztetésmentességgel foglalkozó 
uniós jogban). Európai Bizottság, Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság. Elérhető a következő 
oldalon: https://equalitylaw.eu/downloads/3850-intersectional-discrimination-in-eu-gender-equality-and-non-
discrimination-law-pdf-731-kb. 
8 Ez az alfejezet szinte teljes mértékben a következő forrásokon alapul, hacsak másként nincs feltüntetve: EASO 
– Research situation of lesbian, gay and bisexual persons in countries of origin – Practical guides series (2015. 
április). Elérhető a következő oldalon: https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Researching-the-
situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf; A Yogyakarta alapelvek, A nemzetközi emberi jogi 
szabályoknak a szexuális irányultsággal és a nemi identitással kapcsolatban való alkalmazásáról szóló Yogyakarta 
alapelvek (2007. március). Elérhető a következő oldalon: http://yogyakartaprinciples.org/principles-en/; A 
Yogyakarta alapelvek, valamint 10 további alapelv és állami kötelezettség a nemzetközi emberi jogi szabályoknak 
a szexuális orientációval, a nemi identitással, a nemi kifejezésmóddal és a nemi jellegekkel kapcsolatban való 
alkalmazásáról szóló Yogyakarta alapelvek kiegészítéseként (2017. november). Elérhető a következő oldalon: 
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf; Az ILGA-Europe 
glosszáriuma. Elérhető a következő oldalon: https://ilga-europe.org/resources/glossary.   
9 EASO – Research situation of lesbian, gay and bisexual persons in countries of origin – Practical guides series 
(2015. április), 13. oldal Elérhető a következő oldalon: 

https://equalitylaw.eu/downloads/3850-intersectional-discrimination-in-eu-gender-equality-and-non-discrimination-law-pdf-731-kb
https://equalitylaw.eu/downloads/3850-intersectional-discrimination-in-eu-gender-equality-and-non-discrimination-law-pdf-731-kb
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf
http://yogyakartaprinciples.org/principles-en/
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf
https://ilga-europe.org/resources/glossary
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országokban gyakorta használt terminológia emellett különböző és néha negatív vagy lealacsonyító 

jelentésárnyalattal bírhat, így egyesek elzárkóznak attól, hogy ilyen kifejezésekkel azonosítsák saját 

magukat. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)10 beszámolója szerint a társadalmi-

gazdasági tényezők, az idegen nyelvek ismerete és az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés szerepet játszik abban, hogy egy adott személy milyen kifejezéseket hajlamos használni. A 

városi térségekben élő képzett, tehetős, utazási lehetőségekkel rendelkező személyek nagyobb 

valószínűséggel használják például a leszbikus, meleg, biszexuális vagy transznemű kifejezéseket, mint 

kevésbé iskolázott, vidéki területeken élő társaik, akiknek kevesebb lehetőségük nyílik az utazásra.11  

Mindazonáltal azok a személyek, akikkel együttműködünk/akiknek segítséget nyújtunk, 

anyanyelvüktől függetlenül ismerhetik az alább felsorolt terminológiát. A kifejezések csoportokban 

kerülnek felsorolásra az egymáshoz való viszonyuk alapján. A lista nem a teljesség igényével készült. 

A meghatározások nem feltétlenül fedik teljes mértékben ugyanezen kifejezések jelentését más 

nyelveken és összefüggéseken belül. Emellett idővel átdolgozásra kerülhetnek, ahogy növekszik a 

szexuális orientációk, nemi identitások, nemi kifejezésmódok és nemi jellegek sokféleségével 

kapcsolatos tudásanyag. A lista rendeltetése, hogy a kézikönyv felhasználójának kiindulási alapot 

biztosítson az LMBTI-hez kapcsolódó nyelvhasználathoz. 

 

1.1. Alapvető fogalmak 
A szexuális orientációk, nemi identitások, nemi kifejezésmódok és nemi jellegek különálló kategóriák. 

Lehetnek köztük átfedések, de egyik sem képezi a másik feltételét. Például egy saját magát 

transznemű férfiként azonosító személy lehet heteroszexuális, meleg, biszexuális, vagy akár más 

módon is meghatározhatja szexuális orientációját. Ehhez hasonlóan egy interszexuális személy is 

bármelyik nemmel azonosulhat, és lehet leszbikus, meleg, biszexuális, heteroszexuális vagy más 

szexuális orientációjú. Nem feltételezhetjük más tényezők ismerete alapján, hogy valakinek milyen a 

szexuális orientációja, nemi identitása, vagy milyen nemi jellegekkel rendelkezik.  

Az LMBTI betűszó a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális személyeket foglalja 

magában. Más szervezetek és (in)formális csoportok különböző megfogalmazásokat használhatnak 

saját munkájuk lehető legpontosabb kifejezése érdekében: az interszexuális szó például néha nem 

szerepel a kifejezésben, és a betűszót csak LMBT-ként használják; néha a „queer” vagy „questioning” 

(„kérdéses”) kifejezés is szerepel a mozaikszóban, amely így LMBTQ vagy LMBTIQ lesz; néha pedig az 

 
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-
FINAL-080515.pdf. 
10 Ugyanott, 14. oldal  
11 Ugyanott.   

https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/Researching-the-situation-of-LGB-in-countries-of-origin-FINAL-080515.pdf
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„ally” („szövetséges”), „aromantikus” vagy az „aszexuális” szavak is előfordulnak benne, és így az 

„LMBTQA” vagy az „LMBTIQA” betűszavakat alkalmazzák.12   

A SOGIESC olyan betűszó, amely a szexuális orientációt (SO), a nemi identitást (GI), a nemi 

kifejezésmódot (E) és nemi jellegeket (SC) öleli fel. Általában a sokszínű szexuális orientációjú, nemi 

identitású, nemi kifejezésmódú és nemi jellegekkel rendelkező személyek jogaival kapcsolatban 

használatos.13  

 

Szexuális orientáció 
A szexuális orientáció bármely személy tartós képessége arra, hogy különböző biológiai vagy 

társadalmi nemű, vagy azonos biológiai nemű, illetve társadalmi nemű, vagy több biológiai, illetve 

társadalmi nemű személy(ek) irányába mély romantikus, érzelmi és/vagy fizikai érzéseket vagy 

vonzalmat tápláljon.14 Az, hogy az emberek hogyan írják le és nevezik meg a szexuális orientációjukat, 

részét képezi az önazonosításra való joguk gyakorlásának vagy az attól való eltekintésnek. Tanácsos 

azonban azt is leszögezni, hogy az intim és szexuális kapcsolatok nem képezik alapfeltételét egy adott 

személy önazonosításának, és nem is elvárhatóak az ilyen aktusok ahhoz, hogy valakinek érvényesnek 

tekintsék a szexuális orientációját.15 

A meleg kifejezést azokra a személyekre használjuk, akik tartósan a saját nemük iránt éreznek 

romantikus, érzelmi és/vagy fizikális vonzalmat. Hagyományosan férfiakra használják, de más, saját 

nemükhöz vagy több nemhez vonzódó személyek is meghatározhatják saját magukat melegként.16  

A leszbikus kifejezést azokra a nőkre használjuk, akik tartósan más nők iránt éreznek romantikus, 

érzelmi és/vagy fizikális vonzalmat.17 

A homoszexuális kifejezést azokra a személyekre használjuk, akik tartósan a saját biológiai vagy 

társadalmi nemük iránt éreznek romantikus, érzelmi és/vagy fizikális vonzalmat (más néven „meleg”). 

Fontos, hogy az angol nyelvű „homosexual” szót sokan idejétmúlt klinikai kifejezésnek tartják, 

amelynek kerülni kell a használatát18. 

 
12 Az IOM és az UNHCR glosszáriuma a következő oldalon érhető el: 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf.  
13 Az ILGA-Europe SOGIESC-jellemzőkkel kapcsolatos menedékjogi levelezőlistája a következő oldalon érhető 
el: https://ilga-europe.org/sogiesc-asylum.  
14 Az IOM és az UNHCR glosszáriuma a következő oldalon érhető el: 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf. 
15 A Legebitra (szlovén) glosszáriuma a következő oldalon érhető el: https://legebitra.si/lgbtq-slovar/; az Instiute 
TransAkcija (szlovén) glosszáriuma pedig itt: http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/. 
16 A Legebitra (szlovén) glosszáriuma a következő oldalon érhető el: https://legebitra.si/lgbtq-slovar/. 
17 Az IOM és az UNHCR glosszáriuma a következő oldalon érhető el: 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf. 
18 Ugyanott, 1. oldal. 

https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://ilga-europe.org/sogiesc-asylum
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://legebitra.si/lgbtq-slovar/
http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/
https://legebitra.si/lgbtq-slovar/
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
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A biszexuális kifejezés olyan személyre utal, aki tartós romantikus, érzelmi és/vagy fizikális vonzalomra 

képes másik vagy azonos biológiai vagy társadalmi nemhez tartozó személyek iránt19, nem feltétlenül 

egy időben, vagy a számára vonzó nemű személyek között egyformán20.  

A pánszexuális kifejezés olyan személyre utal, aki képes minden nem iránt, vagy nemtől függetlenül 

romantikus, érzelmi és/vagy fizikális vonzalmat érezni mások iránt.21  

A heteroszexuális kifejezés olyan személyre utal, aki tartós romantikus, érzelmi és/vagy fizikális 

vonzalomra képes másik biológiai vagy társadalmi nemhez tartozó személyek iránt.22 A 

heteroszexualitás a normatív szexuális orientáció, így ezek a személyek nem válnak diszkrimináció 

és/vagy erőszak áldozatává a szexuális orientációjuk miatt.23  

 

Nemi identitás és nemi kifejezésmód  
A nemi identitás az adott személy nemmel kapcsolatos, mélyen érzett belső és egyéni tapasztalatára 

vonatkozik, amely vagy megfelel a születéskor megállapított biológiai nemének vagy a társadalom által 

neki tulajdonított társadalmi nemnek, vagy nem. Magában foglalja az illető személyes testérzetét 

(amely kiterjedhet a külső megjelenésének vagy szerveinek önkéntes módosítására orvosi, műtéti 

vagy egyéb módszerekkel), valamint egyéb nemi kifejezésmódokat, többek közt az öltözéket, beszédet 

és a gesztusokat.24 Bizonyos személyek nemi identitása nem felel meg a nemekről alkotott bináris 

felfogásnak és az ahhoz kapcsolódó normáknak. 

A nemi kifejezésmód az, ahogyan az emberek kinyilvánítják saját nemi identitásukat mások felé 

például a nevük, a saját magukra használt névmások, az öltözetük, a beszédük és a gesztusaik révén.25 

Az emberek nemi kifejezésmódja nem feltétlenül egyezik meg a nemi identitásukkal, vagy a 

születéskor megállapított biológiai és annak megfelelő társadalmi nemükkel. Fontos szem előtt 

tartani a következőt: az arról alkotott elképzeléseink túlnyomó többsége, hogy melyik nemi 

kifejezésmód milyen nemi identitásnak és/vagy társadalmi nemnek felel meg, társadalmi 

konstrukció.26  

 
19 Ugyanott, 1. oldal. 
20 A Legebitra (szlovén) glosszáriuma a következő oldalon érhető el: https://legebitra.si/lgbtq-slovar/; az 
Instiute TransAkcija (szlovén) glosszáriuma pedig itt: http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/. 
21 Az IOM és az UNHCR glosszáriuma a következő oldalon érhető el: 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf. 
22 Ugyanott, 1. oldal 
23 A Legebitra (szlovén) glosszáriuma a következő oldalon érhető el: https://legebitra.si/lgbtq-slovar/. 
24 Az IOM és az UNHCR glosszáriuma a következő oldalon érhető el: 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf. 
25 Ugyanott, 2. oldal 
26 A Legebitra (szlovén) glosszáriuma a következő oldalon érhető el: https://legebitra.si/lgbtq-slovar/; az 
Instiute TransAkcija (szlovén) glosszáriuma pedig itt: http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/. 

https://legebitra.si/lgbtq-slovar/
http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://legebitra.si/lgbtq-slovar/
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://legebitra.si/lgbtq-slovar/
http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/
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A transznemű vagy transz kifejezés olyan inkluzív gyűjtőfogalom, amely azokra a személyekre 

vonatkozik, akik nemi identitása és – egyes esetekben – nemi kifejezésmódja eltér a születésükkor 

megállapított biológiai nemhez jellemzően társított jellemzőktől. Idetartoznak azok, akiknek a 

születéskor megállapított neme eltér nemi identitásuktól, és akiknek a nemi identitása nem felel meg 

a férfi és a nő tradicionális meghatározásának. A „transznemű” kifejezés részesítendő előnyben a 

„transzszexuálissal” szemben, ugyanis az előbbi a transzszexuális és egyéb nemi identitásokat is 

magában foglalja.27 

Magában foglalhatja többek közt az alábbiakat: transznemű, nem bináris, androgün, polygender, 

genderqueer, agender, gendervariáns, eltérő, vagy bármilyen más nemi identitással és/vagy 

kifejezésmóddal rendelkező, amely nem felel meg a nemi identitással kapcsolatos társadalmi és 

kulturális elvárásoknak és normáknak.28 

 

FONTOS! 

 A transznemű személyeknek lehetnek a transzneműségükkel és az átalakulásukkal vagy a 

testükkel kapcsolatos egészségügyi szükségleteik. Ezek a szükségletek nem minden esetben 

egyeznek meg saját, az illető nemi kifejezésmódja alapján kialakult elvárásainkkal és 

feltételezéseinkkel. Ennélfogva minden egyénnél fontos az ellátás teljes lehetséges 

spektrumát mérlegelni. Egy, a születéskor nőneműként meghatározott transznemű férfinek 

például a teste miatt felmerülhetnek nőgyógyászati igényei is. 

 

Az átalakulás (tranzíció) olyan folyamat, amelynek során az adott személy módosítja külső nemi 

megjelenését, hogy az megfelelőbben összhangba kerüljön nemi identitásával. Ez összetett folyamat, 

amely jellemzően hosszú ideig tart. Az átalakulás a következő személyes, egészségügyi és jogi lépések 

valamelyikét vagy mindegyikét magában foglalhatja: a család, a barátok és a munkatársak 

tájékoztatása, más név és új névmások használata, másfajta öltözködés, név és/vagy nem 

megváltoztatása a jogi okmányokban, hormonkezelés és esetlegesen (de nem mindig) egy vagy több 

típusú sebészeti beavatkozás. Az átalakulás lépései személyenként különböznek.29 

A társadalmi nem elismerése az a folyamat, amelynek során az adott személy születéskor 

megállapított biológiai nemétől eltérő társadalmi nemét a törvény elismeri.30 

 
27 Az IOM és az UNHCR glosszáriuma a következő oldalon érhető el: 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf. 
28 A Legebitra (szlovén) glosszáriuma a következő oldalon érhető el: https://legebitra.si/lgbtq-slovar/; az 
Instiute TransAkcija (szlovén) glosszáriuma pedig itt: http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/. 
29 Az IOM és az UNHCR glosszáriuma a következő oldalon érhető el: 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf. 
30 Az ILGA-Europe glosszáriuma a következő oldalon érhető el: https://ilga-europe.org/resources/glossary. 

https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://legebitra.si/lgbtq-slovar/
http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://ilga-europe.org/resources/glossary
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A névmások olyan szavak, amelyek akár a beszélőre (én vagy te), akár valaki másra (ő, az, őket vagy 

azt) utalnak31. Ha tiszteletteljesen szeretnénk beszélni valakiről/valakihez, tudnunk kell, hogy milyen 

személyes névmással illeti önmagát.  

A szocializáció során azt a gondolatot ültetik el bennünk, hogy az egyes személyek nemi 

kifejezésmódjából kikövetkeztethetjük, milyen névmás(oka)t használnak. A nemi kifejezésmódok 

azonban sokfélék lehetnek, és nem mindig felelnek meg a nemről alkotott bináris – férfi és nő – 

felfogásmódnak. Bizonyos személyek úgy dönthetnek, hogy nem fejezik ki nemi identitásukat, ugyanis 

ebben az esetben kockára tennék jóllétüket, foglalkoztatásukat és/vagy társadalmi státuszukat.  

Ezért tanácsos megkérdezni az illetőtől, hogy milyen személyes névmást részesít előnyben, vagy 

megfigyelni, hogy melyikkel illeti saját magát. Ha ismeretlen társaságban vagyunk, kérdezzük meg 

mindenkitől, milyen névmást részesít előnyben, ne csak azoktól, akiknek a névmása kérdéses 

számunkra. Mindenképp osszuk meg saját előnyben részesített személyes névmásunkat is.   

Előfordulhat például, hogy egy transznemű nőre férfiként hivatkoznak azok a személyek, akik nem 

tudják, hogy ő nőként azonosítja magát, és a női névmást preferálja, vagy olyan személyek, akiket 

megtéveszt a nemi identitása, vagy szándékosan próbálják megbántani őt. Az angol nyelvben a nemek 

szempontjából semleges névmások a következők: they, them és theirs. A ritkábban használt névmások 

közé tartozik a „ze”, „hir” és „hirs” (kiejtve: „zí”, „hír” és „hírsz”). Például: „Caleb really likes their new 

bike. It’s a great fit and they saved up to buy it themselves!” vagy „Linh prefers to make hir food by 

hirself, but ze is always happy to share hir meal.” Bizonyos nyelvek nem igényelnek névmásokat a nem 

jelzésére, vagy létezik bennük a nemek szempontjából semleges változat. Ilyen például a japán, a 

szuahéli, a svéd és a török nyelv. Svédországban megalkották a nemek szempontjából semleges „hen” 

névmást, hogy kiegészítse a „han” (férfi) és „hon” (női) névmásokat. Más nyelvek – például az örmény, 

a finn, a magyar, a perzsa és a joruba – egyáltalán nem jelölik a nemet.32 

Biológiai nem, társadalmi nem és nemi jellegek 
Biológiai nem: A nem a testi jellemzők kombinációja,33 beleértve az alábbiakat:  

• kromoszómák, amelyek a gyakoribb XX és XY variációk mellett akár a következők is lehetnek: 

XXX, XXY, XYY és X0; 

• hormonok; 

• belső reproduktív szervek (pl. petefészkek és herék); 

• külső genitáliák (pl. vulva és pénisz), valamint  

 
31 Az IOM és az UNHCR glosszáriuma a következő oldalon érhető el: 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf. 
32 Ugyanott, 3. oldal. 
33 Ugyanott, 1. oldal. 

https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
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• másodlagos nemi jellegek (pl. mellek, ádámcsutka és a test különböző részein megjelenő 

szőr vagy annak hiánya). 

Általában a gyermeket világra segítő orvos, szülésznő vagy más személy határozza meg az újszülött 

nemét kizárólag a külső nemi szervek, valamint a nemek bináris (férfi és nő) felfogásmódja alapján. Ez 

az interszexuális személyek kirekesztését jelentheti. A biológiai nemmel kapcsolatos információk 

általában feltüntetésre kerülnek a születési anyakönyvi kivonaton vagy más személyazonosító 

okmányokon, ami jogi kategóriává teszi a biológiai nemet.  

Ugyanakkor a biológiai nemet a fentieknek megfelelően különféle testi jellemzők kombinációja 

határozza meg. Az újszülött biológiai nemének megállapítására irányuló folyamat emellett a 

társadalmi nem megállapítását is magában foglalja, mivel általában a neki tulajdonított biológiai nem 

alapján nevezzük el a gyermeket, módosítjuk a viselkedésünket, alakítjuk ki és fogalmazzuk meg 

elvárásainkat vele szemben. A magatartásbeli módosulások és az elvárások közlése szinte észrevétlen 

módon történhet, és ezeket gyakran olyan mélyen belénk ivódott felfogásmódok ösztönzik, 

amelyeknek nehéz a tudatába kerülni.  

A társadalmi nem azokat a társadalmilag konstruált szerepeket, magatartásokat, tevékenységeket és 

jellemzőket jelenti, amelyeket az adott társadalom megfelelőnek ítél egy adott személy esetében a 

születésekor megállapított neme alapján.34  

A nemi jellegek az adott személy kromoszómáit, anatómiáját, hormonális felépítését és reproduktív 

szerveit foglalják magukban. Az Organization Intersex International Europe (OII Europe)35 és 

tagszervezetei az interszexuális személyek védelmét javasolják azáltal, hogy a nemi jellegeket a 

védelem jogalapjának nyilvánítják a megkülönböztetést tiltó jogszabályokban. Ennek az az oka, hogy 

az interszexuális személyek által tapasztalt problémák közül sokat nem fednek le a meglévő 

jogszabályok, ugyanis azok kizárólag a szexuális orientációra és a nemi identitásra térnek ki. A nemi 

jellegeket sok interszexuális aktivista inkluzívabb kifejezésnek találja az „interszexuális státusznál”, 

ugyanis ahelyett, hogy az interszexualitást egyetlen homogén státuszként vagy tapasztalatként írná le, 

a lehetséges jellemzők egész spektrumát felöleli.36 

Az endoszexuális az interszexuális (lásd alább) ellentéte.   

Az interszexuális37 olyan gyűjtőfogalom, amely a természetes testi változatok széles körét írja le. Az 

interszexuális személyek olyan nemi jellegekkel születnek, amelyek vagy egyszerre hordoznak nőies és 

 
34 Ugyanott, 2. oldal 
35 Az OII Europe az egyetlen olyan ernyőszervezet Európában, amely interszexuális személyek vezetésével küzd 

az interszexuálisok emberi jogaiért. További információkért lásd: https://oiieurope.org/. 
36 Az ILGA-Europe glosszáriuma a következő oldalon érhető el: https://ilga-europe.org/resources/glossary. 
37 Az OII Europe – az egyetlen olyan ernyőszervezet Európában, amely interszexuális személyek vezetésével 
küzd az interszexuálisok emberi jogaiért – ezt a fogalommeghatározást használja. További információkért lásd: 
https://oiieurope.org/. 

https://oiieurope.org/
https://ilga-europe.org/resources/glossary
https://oiieurope.org/
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férfias jegyeket, vagy se nem egészen nőiesek, se nem egészen férfiasak, vagy se a férfias, se a nőies 

jegyeknek nem felelnek meg. Az interszexuális személyek teste és nemi jellegei az emberi nemek 

egészséges variációit képviselik. Bizonyos interszexuális személyek testén már születéskor 

megfigyelhetők az interszexualitás jelei, másoknál gyermekkorban jelennek meg, megint másoknál 

pedig a serdülőkorban vagy akár felnőttkorban válnak ezek nyilvánvalóvá. Mások esetében olyan kicsik 

a különbségek, hogy az illető sosem jön rá, hogy interszexuális.  

Az interszexualitásnak számos formája létezik; inkább spektrumként vagy gyűjtőfogalomként írható 

le, mint egyetlen különálló kategóriaként. Az interszexuális aktivisták gyakran ezért részesítik előnyben 

a nemi jellegek kifejezés használatát (például ha a diszkriminációval szemben védhető jogalapokról 

van szó). Nincs olyan állandó állapot, amelyet „interszexuális állapotnak” nevezünk, ezért a „nemi 

jellegek” kifejezés használata azt a tényt tükrözi, hogy az interszexualitás testi tapasztalat, és az adott 

személy identitásának csupán egy része. 

Egy 2013. évi jelentésben az ENSZ kínzással foglalkozó különleges előadója megjegyezte, hogy az 

atipikus szexuális jellegekkel született gyermekek gyakran visszafordíthatatlan nemmeghatározásnak, 

önkéntelen sterilizációnak, a tájékoztatáson alapuló saját beleegyezésük vagy szüleik beleegyezése 

nélkül a „nemük helyreállítása” érdekében elvégzett, önkéntelen genitálianormalizáló műtétnek 

vannak kitéve, ami állandó, visszafordíthatatlan meddőséget és súlyos mentális szenvedést okoz.38 

2019 februárjában az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amelynek keretében felhívták a 

tagállamokat az interszexuális személyek jogainak megvédésére, és hangsúlyozták annak 

szükségességét, hogy ne hajtsanak végre orvosilag nem indokolt műtéteket csecsemőkön.39  

Személyes fejlődés 

Az előbújás a saját szexuális orientáció és/vagy nemi identitás önelfogadásának egész életen át tartó 

folyamata, amely magában foglalhatja mások tájékoztatását. Ha valaki úgy dönt, hogy nem osztja meg 

a nyilvánossággal az identitását, arra hatással lehet az internalizált és/vagy strukturális, illetve a 

társadalomban elterjedt homofóbia, bifóbia és/vagy transzfóbia. Az előbújás történhet közvetlen 

formában, például ha valaki kimondja azt a mondatot, hogy „Leszbikus vagyok”, vagy közvetett módon 

is, például ha valaki nyilvánosan megcsókol egy vele azonos nemű személyt, vagy megosztja a 

társadalmi nemekkel kapcsolatos érzéseit. Az előbújás közvetett megnyilvánulásai szintén tetten 

 
38 A különleges előadó jelentése a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódról vagy 
büntetésről, Juan E. Méndez (2013). Emberi Jogi Tanács. Elérhető a következő oldalon: 
https://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf. 
39 Az Európai Parlament állásfoglalása az interszexuális személyek jogairól (2018/2878(RSP)). Elérhető a 
következő oldalon: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0128_HU.html.  

https://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0128_HU.html
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érhetők a heteroszexuális személyek esetén, azonban a szexuális orientációjuk egyértelműsége miatt 

ezeket általában nem tekintik előbújásnak.40  

Biztonságosabb tér lehet bármilyen olyan tér, amelyről az adott személy úgy ítéli meg, hogy az 

befogadó és elfogadó módon áll az identitásához, és ahol a zaklatástól vagy erőszaktól való félelem 

nélkül oszthat meg információkat saját magáról.  

Előítéletek 
Homofóbia, bifóbia vagy transzfóbia: A meleg, leszbikus, biszexuális és/vagy transznemű 

személyekkel szembeni félelem vagy gyűlölet. Ez megnyilvánulhat az LMBTI-személyek társadalmi 

kirekesztésében, diszkriminációjában és az ellenük elkövetett erőszakban.41 

Outed (leleplezett)/nyilvános leleplezés: Egy adott személy nemének, szexuális orientációjának vagy 

nemi identitásának akaratán vagy tudtán kívüli – gyakran rossz szándékú – nyilvánosságra hozatala.42 

A nyilvános leleplezés az erőszak homofóbiában, bifóbiában és/vagy transzfóbiában gyökerező 

formája.  

Egyéb fogalmak 

Férfiak, akik férfiakkal létesítenek szexuális kapcsolatot (MSM): olyan kifejezés, amely a szexuális 

viselkedésre vonatkozik, és azokat a férfiakat foglalja magában, akik más férfiakkal létesítenek 

szexuális kapcsolatot attól függetlenül, hogy hogyan azonosítják magukat.43 A fogalmat széles körben 

használják a HIV és az egyéb szexuális úton terjedő fertőzések területén többek között a szakértők, az 

aktivisták és a döntéshozók stb. 

Nők, akik nőkkel létesítenek szexuális kapcsolatot: olyan kifejezés, amely a nők szexuális 

viselkedésére vonatkozik, és azokat a nőket foglalja magában, akik más nőkkel létesítenek szexuális 

kapcsolatot attól függetlenül, hogy hogyan azonosítják magukat.44  

A queer korábban lealacsonyító angol nyelvű kifejezésként volt használatos az LMBTI-személyekre. A 

queer szót azóta visszakövetelték azok a személyek, akik nem a hagyományos nemi kategóriáknak és 

heteronormatív társadalmi normáknak megfelelően azonosítják saját magukat. Ugyanakkor egyesek 

a kontextustól függően továbbra is sértőnek találhatják azt.  Ezenkívül a queer-elméletre is vonatkozik, 

amely olyan tudományos terület, amely a társadalmi nemmel és a szexualitással kapcsolatos 

heteronormatív szociális normákat kérdőjelezi meg.45 

 
40  Klančar, Tilka and others (2013): Rainbow Ljubljana. Ljubljana önkormányzata. 19. oldal Elérhető a 
következő oldalon: https://ljubljana.si/assets/Uploads/Mavricna-Ljubljana4.pdf.  
41 Az IOM és az UNHCR glosszáriuma a következő oldalon érhető el: 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf.  
42 Ugyanott, 3. oldal. 
43 Ugyanott, 4. oldal. 
44 Ugyanott, 4. oldal. 
45 A Legebitra (szlovén) glosszáriuma a következő oldalon érhető el: https://legebitra.si/lgbtq-slovar/; az 
Instiute TransAkcija (szlovén) glosszáriuma pedig itt: http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/. 

https://ljubljana.si/assets/Uploads/Mavricna-Ljubljana4.pdf
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://legebitra.si/lgbtq-slovar/
http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/
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Questioning (kérdéses): Olyan személyek, akik bizonytalanok nemüket, szexuális orientációjukat vagy 

nemi identitásukat illetően.46 

Interszekcionalitás47: Az „interszekcionalitás” kifejezést 1989-ben alkotta meg Kimberlé Crenshaw, 

egy amerikai polgárjogi aktivista és akadémikus, aki a kritikai elmélet tükrében vizsgálta a faji 

kérdéseket. Azt mutatja be, hogy a társadalmi identitások és hátterek átfedésben vannak egymással 

és keresztezik egymást. Kiemeli, hogy az egynél több marginalizált csoporthoz tartozó személyek még 

nagyobb diszkriminációnak vannak kitéve, mint azok, akiket identitásuk csupán egyetlen aspektusa 

miatt bélyegeznek meg, illetve hogy az elnyomás számos marginalizált identitás kereszteződésénél 

előfordulhat. Az interszekcionális diszkrimináció általában három főbb módon ölthet testet: 

1.) Amikor egy adott személy különböző okból különböző alkalmakkor szenved el diszkriminációt. 

A diszkrimináció ezen típusát nevezzük „sorozatos többszörös diszkriminációnak”. Például egy 

kerekesszéket használó leszbikus nőtől megtagadhatják a belépést egy középületbe, ugyanis 

az nincs felkészülve fogyatékossággal élők fogadására. Ugyanattól a személytől a szexuális 

orientációja alapján megtagadhatják a hozzáférést egy közszolgáltatáshoz (például az 

orvosbiológiailag asszisztált reprodukciós eljárásokhoz). 

2.) Amikor egy személyt ugyanazon alkalommal, de két különböző módon diszkriminálnak. 

Például egy meleg nő bejelentést tehet arról, hogy zaklatás áldozata lett mind nőiségéből, 

mind leszbikusságából fakadóan. Az ilyen diszkriminációt „kiegészítőnek” nevezhetjük, mivel 

a diszkrimináció minden típusa bizonyítható önmagában is. A diszkrimináció ezen típusát 

hívhatjuk „kiegészítő többszörös diszkriminációnak”. 

3.) A diszkrimináció nem csak két diszkriminációs forrás összeadódásából áll; az eredmény 

minőségileg eltérő, vagy ahogy Crenshaw48 fogalmazott, „szinergisztikus” lesz. A színes bőrű 

nők által tapasztalt diszkrimináció például minőségileg eltérhet a fehér nők vagy a színes bőrű 

férfiak által átélttől. A színes bőrű nők egyes tapasztalatai megegyeznek a fehér nőkével és 

színes bőrű férfiakéval, de fontos szempontokban különböznek is azoktól. Ennélfogva annak 

ellenére, hogy a fehér nők nemi alapú diszkrimináció áldozatául eshetnek, egyúttal a 

rasszizmus kedvezményezettjei és elkövetői is lehetnek. Ezzel ellentétben a színes bőrű férfiak 

 
46 Az IOM és az UNHCR glosszáriuma a következő oldalon érhető el: 
https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf. 
47 Fredman, Sandra (2016): Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law 
(Interszekcionális diszkrimináció a nemek közötti egyenlőséggel és megkülönböztetésmentességgel foglalkozó 
uniós jogban). Európai Bizottság, Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság. Elérhető a következő 
oldalon: https://equalitylaw.eu/downloads/3850-intersectional-discrimination-in-eu-gender-equality-and-non-
discrimination-law-pdf-731-kb. 
48 Crenshaw, Kimberle. 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum 
139:139–142. 

https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.pdf
https://equalitylaw.eu/downloads/3850-intersectional-discrimination-in-eu-gender-equality-and-non-discrimination-law-pdf-731-kb
https://equalitylaw.eu/downloads/3850-intersectional-discrimination-in-eu-gender-equality-and-non-discrimination-law-pdf-731-kb
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tapasztalhatnak rasszizmust, de a szexizmusnak akár lehetnek a kedvezményezettjei vagy az 

elkövetői is. Ezt a típusú diszkriminációt általában „interszekcionális diszkriminációnak” 

nevezzük.   

PÉLDÁK A MEGFELELŐ NYELVHASZNÁLATRA:  

Európa és más angol ajkú országok LMBTI-mozgalmainak többsége a „they/them” névmást és a 
„their” birtokos névmás egyesszámú alakját használja nemek szempontjából semleges 
megoldásként a „he”, a „she”, a „him”, a „her, vagy a „his” vagy „hers” standardizált változatának 
helyettesítésére. Ennek a fejezetnek az angol nyelvű változatában a nemi szempontból semleges 
„they/them” névmásokat és a „their” birtokos névmást használjuk.  
Ha odafigyelünk a szexuális orientációkat, nemi identitásokat, nemi kifejezésmódokat és nemi 
jellegeket leíró különféle kifejezések jelentésére, bizalomra és tiszteletre épülő kapcsolatokat 
építhetünk ki másokkal. Az azonos neműek házassága kifejezés használata például inkluzívabb 
lehet a különböző szexuális orientációjú emberek szempontjából, mint a melegházasság. A 
melegházasság azt sugallja, hogy mindkét fél melegként azonosítja saját magát, ami nem 
feltétlenül van így, mivel az azonos neműek házassága a biszexuálisokat is érintheti.  

 

TIPPEK:  

„Ne bocsátkozzunk feltételezésekbe – kérdezzünk.” Ez hasznos iránymutatás, ha LMBTI-
személyekkel működünk együtt. Ez különösen fontos a transzneműek esetében, ugyanis a nemi 
kifejezésmód nem feltétlenül jelzi az adott személy nevét vagy választott névmását. Ha 
rákérdezünk az általuk előnyben részesített névmásra, azzal lehetőségünk nyílik rá, hogy 
tiszteletteljesen kommunikáljunk az adott személlyel. Mindenképp osszuk meg saját előnyben 
részesített személyes névmásunkat is.  

Bizonyos személyek más nevet használnak, mint amely a hivatalos okmányaikban van feltüntetve. 
Ha az általa használt néven szólítjuk meg az illetőt, azzal lehetőségünk nyílik rá, hogy 
tiszteletteljesen kommunikáljunk vele.   
 
Kerüljük az olyan kérdéseket, amelyeket nem tennénk fel heteroszexuális, cisznemű és/vagy 
endoszexuális személyeknek sem, hacsak nem teszi szükségessé az illetővel kapcsolatos alapvető 
fontosságú információk megszerzését annak érdekében, hogy támogatást szervezzünk számára 
például egészségügyi/orvosi helyzetben. Ha egy cisznemű és/vagy endoszexuális személyt 
kérdezünk a nemi szervéről, vagy egy heteroszexuális egyén szexuális szokásairól érdeklődünk, az 
tiszteletlenség, és egyúttal sérti az illető magánélethez való jogát.  
 
Valószerűtlen elvárás, hogy egy LMBTI-személy minden szükséges háttér-információt meg tudjon 
adni egy adott helyszínre jellemző LBMTI-jogokról vagy tapasztalatokról, vagy hogy ilyesmire 
kérjék őt. Az is téves feltételezés, hogy például egy meleg személy megérti a leszbikus vagy 
transznemű emberek által átélt élményeket, vagy tudatában van a diszkrimináció és erőszak azon 
sajátos formáinak, amelyekkel ők szembesülnek. Interszekcionális nézőpontból kijelenthető, hogy 
egyetlen LMBTI-személy nem beszélhet több közösség és személy nevében, ahogyan egy 
heteroszexuális személy sem lehet valamennyi heteroszexuális személy szószólója. Ha úgy 
érezzük, hogy nem rendelkezünk átfogó ismeretekkel azzal kapcsolatban, hogy milyen jogok illetik 
meg az LMBTI-személyeket, vagy milyen tapasztalataik vannak egy adott országban, próbáljuk 



27 
 

meg az elérhető online forrásokat használni,49 vagy kérjünk tanácsot egy helyi LMBTI-
szervezettől.  

Ha odafigyelünk rá, hogy az emberek hogyan beszélnek a SOGIESC-jellemzőkről, illetve milyen 
névmásokat és neveket használnak, azzal diszkrét és megbízható módon tudhatjuk meg, miként 
azonosítja valaki önmagát.    

        III. feladat  
Utasítások:  

Osszuk a csapatot 4 kisebb csoportra. Minden csoport kap egy három–hat szóból álló listát, 

amelyeknek le kell írniuk a meghatározását azt követően, hogy a következő 5–10 percben megvitatják 

azokat egymás közt. Ezután minden csoport beszámol az összes jelenlévőnek. A facilitátor az egyes 

ismertetők után megmutatja a kézikönyvből származó fogalommeghatározások diáit. A feladat célja 

a beszélgetés elindítása, valamint az azzal kapcsolatos információszerzés, hogy a csoport ismeri-e már 

a fogalmakat.  

 

Az „A” CSOPORT a következő fogalmakat vitatja meg (szexuális orientáció): Meleg, leszbikus, 

homoszexuális, biszexuális, pánszexuális, heteroszexuális  

A „B” CSOPORT a következő fogalmakat vitatja meg (nemi identitás és nemi kifejezésmód): 

Transznemű, átalakulás, a társadalmi nem elismerése 

A „C” CSOPORT a következő fogalmakat vitatja meg (személyes fejlődés és előítéletek): Előbújás, 

biztonságosabb terek, Homofóbia, bifóbia vagy transzfóbia, nyilvános leleplezés 

A „D” CSOPORT a következő fogalmakat vitatja meg (egyéb fogalmak): Férfiak, akik férfiakkal 

létesítenek szexuális kapcsolatot, nők, akik nőkkel létesítenek szexuális kapcsolatot, queer, kérdéses 

 

Említse meg, hogy a fogalmak listája nem a teljesség igényével készült, és hogy a meghatározások 

országról országra, régióról régióra, valamint időben is változhatnak.  

 
49 A különböző országokra jellemző LMBTI-jogok vagy -tapasztalatok legmegbízhatóbb forrásai általában a helyi 
LMBTI-kérdésekkel foglalkozó és/vagy emberi jogi szervezetek, és az információk olyan nemzetközi 
szervezetektől származnak, mint az International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-
World), Amnesty International, Human Rights Watch stb. A helyi LMBTI-szervezeteket lásd az ILGA-Europe 
tagszervezeteinek jegyzékében: https://ilga-europe.org/who-we-are/members. Az ILGA World minden évben 
kiad egy állami támogatású homofóbia-jelentést – a szexuális orientációval foglalkozó jogszabályok világszintű 
felmérését –, amely a következő oldalon érhető el: https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report. Az 
ILGA-Europe Rainbow Europe nevű kezdeményezése olyan eszközök online gyűjteménye, amelyek egyrészt 
tartalmazzák az LMBTI-egyenlőség Rainbow Europe Map alapján összeállított jogi tárgymutatóját, másrészt az 
egyes országokban az LMBTI-személyek vonatkozásában uralkodó társadalmi légkör áttekintését (utóbbi 
alapját A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális személyek emberi jogi helyzetének európai 
áttekintése képezi). A következő oldalon érhető el: https://rainbow-europe.org/. További forrásokért lásd a 
fejezet Hasznos kiegészítő segédanyagok című részét.  

https://ilga-europe.org/who-we-are/members
https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
https://rainbow-europe.org/
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2. Bevezetés a társadalmi nemmel és szexuális 
orientációval kapcsolatos normákba50  
Mindannyiunknak van szexuális orientációja, nemi identitása, nemi kifejezésmódja és nemi jellegei. A 

sokszínűség abból adódik, ahogyan az egyes személyek megélik ezeket az identitásokat és jellemzőket, 

ahogyan ezeket kifejezésre juttatják a társadalmi környezetekben, és ahogyan mások látják őket. 

Bizonyos társadalmakban a szexuális orientációk, nemi identitások, nemi kifejezésmódok, nemi 

jellegek adott variációi jelentik a normát, mások pedig az attól való eltérést.  

A legtöbb társadalom túlnyomórészt a következő normák köré szerveződik: heteronormativitás, 

cisznormativitás, a nemekről alkotott bináris felfogás és az endoszexuálisok privilegizálása. Ahhoz, 

hogy elkezdjük megérteni a szexuális orientáció, a nemi identitások, a nemi kifejezésmód és a nemi 

jellemzők sokféleségét, elengedhetetlen, hogy azonosítsuk és meghatározzuk a társadalmak 

többségét vezérlő normákat. Ezek a normák maguktól értetődőnek, megkérdőjelezhetetlennek, 

egyesek szerint pedig akár „természetesnek” hathatnak abban a tekintetben, hogy a leírásukra 

szolgáló szavak a legtöbb ember számára ismeretlenek.    

A szexuális orientációk, nemi identitások, nemi kifejezésmódok és nemi jellegek azonban sokfélék 

lehetnek. Ez végig így volt az emberiség történetében, és a jövőben sem fog változni. 

 

Heteronormativitás  
A heteronormativitás olyan társadalmi normák és mindennapi gyakorlatok sorozata, amelyek a 

történelem során a heteroszexualitás körül alakultak ki, és a nők és a férfiak közötti bináris ellentétre 

épülnek. A heteronormativitás egyik megnyilvánulása az a feltételezés, hogy minden személy 

heteroszexuális, és ennélfogva a heteroszexualitást tekinti az egyetlen társadalmilag elfogadható 

szexuális orientációnak. Ez negatív hatással van a meleg, leszbikus és biszexuális, illetve az egyéb nem 

normatív szexuális orientációjú személyek mindennapi életére. Ezek a negatív hatások lehetnek olyan 

láthatatlansági kérdések, mint az, hogy mások úgy vélik valaki feleségéről, hogy a barátja, vagy olyan 

strukturális és rendszerszintű diszkrimináció és erőszak formájában is testet ölthetnek, mint a két 

azonos nemű közötti, beleegyezéssel létesített szexuális kapcsolat büntetendőnek nyilvánítása.    

 

Cisznormativitás  
Amennyiben a heteronormativitás a szexuális orientációhoz kapcsolódik, úgy a cisznormativitás a nemi 

identitáshoz kötődik. Ha egy adott személy nemi identitása megegyezik a születéskor megállapított 

 
50 Ennek az alfejezetnek különböző források képezik az alapját: A Legebitra (szlovén) glosszáriuma a következő 
oldalon érhető el: https://legebitra.si/lgbtq-slovar/; az Instiute TransAkcija (szlovén) glosszáriuma pedig itt: 
http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/. 

https://legebitra.si/lgbtq-slovar/
http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/
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nemével, az illető cisznemű. A latin „cisz” előtag azt jelenti, hogy „ugyanazon oldalon álló”. Az, hogy 

magunkra ismerünk a leírásban, még nem jelenti azt, hogy nemi identitásunkat ezzel a szóval kell 

azonosítanunk. Ugyanakkor fontos megérteni a jelentését és felismerni azokat a privilégiumokat, 

amelyeket magában hordoz. Ezek közé a privilégiumok közé tartozik, ha társadalmi nemünk szerepel 

a hivatalos formanyomtatványokon, vagy ha nem kell attól tartanunk, hogy letartóztatnak, amiért a 

személyazonosító igazolványunkban látható kép nem egyezik a külsőnkkel.    

A cisznormativitás ennélfogva olyan társadalmi normák és mindennapi gyakorlatok sorozata, amelyek 

ahhoz a feltételezéshez vezetnek, hogy valamennyi ember cisznemű, és mind viszonylag könnyedén 

el tudja magát helyezni a nemekről alkotott bináris – azokat nőként és férfiként meghatározó – 

tengelyen. A cisznormativitás rendkívül negatívan hat a transznemű és a születésükkör megállapított 

nemtől eltérő nemi identitású személyek életére.  

 

Születéskor megállapított nem 
A gyermekek nemét általában az orvosok, nővérek, szülésznők és/vagy rokonok állapítják meg 

születéskor a nemi szervek megvizsgálása után. Ez alapján a kizárólagos információ alapján a 

gyermekről jellemzően megállapításra kerül, hogy fiú-e vagy lány. A hagyományos nyugati 

egészségügyi ellátás ebből a célból kialakított egy sor mérési adatot és jellemzőleírást, amelynek 

segítségével az orvosi személyzet meghatározhatja például, hogy mi az a csikló vagy pénisz; adott 

hormonok mely szintjei „normálisak” a nők és a férfiak esetében; illetve milyen kromoszómapárok 

állnak összhangban a női vagy a férfi nemmel. Ugyanakkor a társadalmi nemek tudományával 

foglalkozó szakértők kutatásai és elméletei, bizonyos szociológusok, pszichológusok vagy akár orvosok 

és – nem utolsósorban – a transznemű és interszexuális személyek tapasztalatai alapján nem a nemi 

szervek határozzák meg az emberek nemi identitását. Emiatt nem (mindig) állapítható meg valaki nemi 

identitása a testi megjelenése alapján. 

A biológiai nem, majd azt követően a társadalmi nem születés utáni megállapításának jelenlegi 

folyamata a cisznormativitás megnyilvánulása. Az egyes nemekhez kapcsolódó társadalmi normák 

miatt minden embertől elvárják, hogy kialakítsa ezeknek megfelelő nemi identitását, nemi 

kifejezésmódját és nemi szerepét.  

A nemekről alkotott bináris felfogás egy társadalmilag megalkotott rendszer, amely két jól 

elkülöníthető csoportra – férfiakra és nőkre – osztja az emberiséget. A nemekről alkotott bináris 

felfogás elválaszthatatlanul összekapcsolódik a nemi jellegekkel, amelyek magukban foglalják a belső 

anatómiát, a nemi szerveket és a kromoszómákat. Sokan úgy vélik, hogy a nemi identitást, a nemi 

kifejezésmódot és a nemi szerepeket a nemi jellegek szabják meg.  
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Mindazonáltal nem csak a férfi és a női nem létezik, és az adott személy nemi identitása nem 

feltétlenül egyezik meg nemi jellegeivel. Több száz társadalom alakított ki számos nemet elismerő 

hagyományokat.51  

 

TIPPEK: 

Ne feledjük: a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és/vagy interszexuális létnek nem csak 
egy módja van.  

Például egy nős, magát melegként azonosító férfi továbbra is meleg, ugyanis az emberek számos 
ok miatt házasodhatnak. Idetartoznak a kulturális és/vagy társadalmi elvárások és normák, a 
nagyobb fokú gazdasági vagy fizikai biztonság megszerzése, valamint a „normálisság” látszatának 
fenntartása.  

Ennek másik példája, hogy egy transznemű nőnek nem kell megfelelnie a női nemi kifejezésmód 
társadalmi normáinak ahhoz, hogy érvényes legyen a nemi identitása. A normák követésétől való 
elzárkózásnak különböző okai lehetnek. Előfordulhat például, hogy ha összhangot teremt nemi 
kifejezésmódja és nemi identitása közt, azzal kockára teszi jóllétét, valamint fizikai és/vagy 
gazdasági biztonságát.  

Mint azt korábban már kifejtettük, az LMBTI-személyek nem alkotnak homogén csoportot. 
Különbözőképp fejezik ki szexuális orientációjukat, nemi identitásukat és nemüket, valamint 
különféle nemi jellegekkel rendelkezhetnek. Emellett különböznek egymástól életkoruk, etnikai 
hovatartozásuk, politikai meggyőződéseik, társadalmi-gazdasági státuszuk, oktatási hátterük és 
egyéb tényezők tekintetében is. Amikor egy adott személy számára támogatási tervet készítünk, 
az összes személyes körülményét figyelembe kell vennünk.   

3. Migráció által érintett LMBTI-személyek  
Az LMBTI-személyek különböző okokból és körülmények között vesznek részt migrációban. Az LMBTI-

személyek akkor is aránytalanul sokféle akadályba ütköznek, ha oktatási célból vagy a pályafutásuk 

miatt vándorolnak máshová. Idetartozhat a megfelelő és hozzáférhető egészségügyi szolgáltatások 

(például hormonhelyettesítő kezelések) hiánya, vagy akár az, ha a fogadó ország nem ismeri el az 

azonos nemű párokat. Ezt a meglátást illusztrálja az Európai Unió Bírósága Relu Adrian Coman és társai 

kontra a román bevándorlási és nemzeti ügyekért felelős hatóságok ügyében hozott közelmúltbeli 

(2018. június) ítélete52. Az Európai Unió Bírósága ezzel az ítélettel pontot tett az azzal kapcsolatos jogi 

 
51 A nemi sokféleséget mutató kultúrák térképe (PBS, Independent lens) a következő oldalon érhető el: 
http://pbs.org/independentlens/content/two-spirits_map-html/. 
52 A Bíróság (nagytanács) 2018. június 5-i ítélete. Relu Adrian Coman és társai kontra Inspectoratul General 

pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem a Curtea 

Constituţională a Românieitől. A teljes ítélet a következő oldalon érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673. 

http://pbs.org/independentlens/content/two-spirits_map-html/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0673
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bizonytalanság végére, hogy az uniós polgárokról szóló irányelvben szereplő „házastárs” fogalma a 

tartózkodási engedélyek odaítélésekor lefedi-e az uniós polgárok azonos nemű házastársait is53. 

Amikor az LMBTI-személyek elhagyni kényszerülnek a lakóhelyüket, kiszolgáltatott helyzetük 

súlyosbodik, ugyanis az LMBTI-személyekkel szembeni jogalkotási, társadalmi és kulturális 

diszkrimináció világszerte általánosnak mondható. A kényszerű migráció által érintett LMBTI-

személyek gyakran további veszélyeknek vannak kitéve útjuk során vagy megérkezésükkor, illetve a 

tranzitzónában vagy a célországokban. Ezek zaklatás, kirekesztés, szexuális erőszak, vagy az erőszak 

más formáiban nyilvánulhatnak meg. Ezért gyakran – bár nem mindig – minősülnek kiszolgáltatott 

helyzetben lévő, speciális szükségletű személyeknek a jogi segítségnyújtás, a befogadási feltételek, az 

egészségügyi ellátás stb. szempontjából.54 Az LMBTI-menedékkérőkről szóló első globális jelentés, a 

2015. decemberi UNHCR-jelentés egyértelműen rámutat arra, hogy az LMBTI-személyek súlyos 

társadalmi kirekesztésnek és erőszaknak vannak kitéve a fogadóközpontokban, és különösen a tábori 

körülmények között.55 A nekik tulajdonított nemi szerepeket megszegő személyekkel, pl. férfiakkal 

szexuális kapcsolatot létesítő férfiakkal, transznemű személyekkel, a maszkulinitás elvárt normáinak 

nem megfelelő fiúkkal szembeni testi, szexuális és pszichológiai erőszak különösen előfordulhat a 

táborokban és a tábori körülmények között56.  

Bizonyos LMBTI-személyek a SOGIESC-jellemzőiktől függetlenül menekülnek az üldöztetés elől, míg 

másokat a SOGIESC-jellemzőik miatt üldöznek, vagy azok miatt áll fenn az esetükben az üldöztetés 

kockázata. Az International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-World) 2018-

as adatai szerint hat országban – vagy azok bizonyos részein – továbbra is halállal büntetik az azonos 

neműek közötti szexuális kapcsolatot,57 és öt további országban elképzelhető ilyen büntetés58. Több 

mint 70 ország bünteti az azonos neműek közötti kapcsolatokat vagy a nemi identitások sokféleségét. 

Az UNHCR-jelentés megjegyzi, hogy bár az LMBTI-személyek célzó számos jogszabályt azért írnak, hogy 

az egyes szexuális cselekményeket büntessék, nem pedig a különböző SOGI-vel rendelkező személyek 

 
53 Avetisyan, Arpi and Teoh, Juliana (2019): Together we can make the Coman judgment a reality: the freedom 
of movement of same-sex couples across the EU. ILGA-Europe. Elérhető a következő oldalon: https://ilga-

europe.org/blog/together-we-can-make-coman-judgment-reality. 
54 Seeking refuge without harassment, detention or return to a “safe country” – Az ILGA Europe tájékoztatása az 
LMBTI-menekültekről és a menedékjogról (2016. február). Elérhető a következő oldalon: https://ilga-
europe.org/sites/default/files/Attachments/ilga_europe_briefing_on_lgbti_asylum_issues_-
_february_2016.pdf. 
55 A sokszínű szexuális orientációval és nemi identitással rendelkező személyek védelme: Globális jelentés az 
UNHCR leszbikus, meleg, biszexuális és interszexuális menedékkérők és menekültek védelmére irányuló 
törekvéseiről (2015. december). Elérhető a következő oldalon: https://refworld.org/docid/566140454.html. 
56 IOM, NRC, UNHCR (2008. június). Camp Management Toolkit (A táborok kezelésére szolgáló eszköztár) 145 
57 Ilyenek a következő országok: Eritrea, Szudán, Észak-Nigéria, Jemen, Irán és Szaúd-Arábia. A teljes adatok a 
következő oldalon érhetők el: https://ilga.org/sites/default/files/ilga_sexual_orientation_laws_map_2019.jpg. 
58 Ilyenek a következő országok: Mauritánia, Egyesült Arab Emírségek, Katar, Afganisztán és Pakisztán. A teljes 
adatok a következő oldalon érhetők el: 
https://ilga.org/sites/default/files/ilga_sexual_orientation_laws_map_2019.jpg. 

https://ilga-europe.org/blog/together-we-can-make-coman-judgment-reality
https://ilga-europe.org/blog/together-we-can-make-coman-judgment-reality
https://ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/ilga_europe_briefing_on_lgbti_asylum_issues_-_february_2016.pdf
https://ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/ilga_europe_briefing_on_lgbti_asylum_issues_-_february_2016.pdf
https://ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/ilga_europe_briefing_on_lgbti_asylum_issues_-_february_2016.pdf
https://refworld.org/docid/566140454.html
https://ilga.org/sites/default/files/ilga_sexual_orientation_laws_map_2019.jpg
https://ilga.org/sites/default/files/ilga_sexual_orientation_laws_map_2019.jpg
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széles körét, néhány irodájuk megemlítette, hogy az ilyen jogszabályokat továbbra is arra használják, 

hogy elítéljék az LMBTI-ként azonosított személyeket59.  

Emellett azt állítja, hogy az általánosan alkalmazott – például a közszemérem, a házasság és a 

szexmunka területéhez kapcsolódó – jogszabályokat célirányosan aránytalanul alkalmazzák az LMBTI-

személyek esetében. Bizonyos UNHCR-irodák arról számoltak be, hogy még azokban az országokban 

sem feltétlenül biztosítják a gyakorlatban ezeket a garanciákat, ahol érvényben vannak jogvédelmi 

intézkedések az LMBTI-személyek vonatkozásában.60 

 

3.1. Kényszerű migráció által érintett LMBTI-személyek: 
Uniós perspektíva 
Az EU az elmúlt néhány évben kidolgozott néhány pozitív szakpolitikát a nemzetközi védelmet kérő 

LMBTI-személyek védelmére. Egy uniós jogszabály arra kötelezi az uniós tagállamokat, hogy elismerjék 

a szexuális orientációt és a nemi identitást mint a nemzetközi védelemkérés érvényes jogalapját. 

Emellett azt is megköveteli tőlük, hogy megfelelő befogadási feltételeket, jogi segítségnyújtást stb. 

biztosítsanak számukra.61 Mindazonáltal ez a jogszabály és annak a tagállamok általi átültetése a 

gyakorlatban még nem eredményezett kielégítő helyzetet.   

Jelentős különbségek észlelhetők a különböző uniós tagállamokban az LMBTI-személyek nemzetközi 

védelemre irányuló kérelmeinek feldolgozása tekintetében, valamint a megfelelő fogadási feltételek 

megteremtése terén.  

Az ILGA-Europe a következő fő kihívásokat azonosította a lakóhelyük elhagyására kényszerülő LMBTI-

személyek esetében62:  

• azon jogszabályok relevanciája a származási országban, amelyek büntetik az azonos neműek 

közötti, beleegyezésen alapuló szexuális aktusokat vagy a nem konvencionális szexuális vagy 

nemi identitások kifejezését; 

• az LMBTI-jelentkezőkkel szemben támasztott azon követelmény, hogy a származási 

országukba visszatérve eltitkolják szexuális orientációjukat vagy nemi identitásukat annak 

érdekében, hogy ne „provokáljanak ki” erőszakot és diszkriminációt;  

 
59 A sokszínű szexuális orientációval és nemi identitással rendelkező személyek védelme: Globális jelentés az 
UNHCR leszbikus, meleg, biszexuális és interszexuális menedékkérők és menekültek védelmére irányuló 
törekvéseiről (2015. december). Elérhető a következő oldalon: https://refworld.org/docid/566140454.html.  
60 Ugyanott.  
61 Az Európai Unió Bírósága ezt 2014 decemberében megerősítette az A, B és C ügy keretében. Az ítélet a 
következő oldalon érhető el: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160244&doclang=en.  
62 A teljes lista a következő oldalon érhető el: https://ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/asylum-
europe.  

https://refworld.org/docid/566140454.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160244&amp;amp;doclang=en
https://ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/asylum-europe
https://ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/asylum-europe
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• az a követelmény, hogy homo- vagy transzfób állami hatóságoktól kérjenek védelmet a 

származási országukban;  

• a szexuális orientáció és a nemi identitás hitelességének – gyakran sztereotípiákon alapuló – 

hiányával indokolt elutasítások növekvő tendenciája;  

• a szexuális orientáció vagy a nemi identitás kései megosztása (előbújás) a migrációs 

hatóságokkal, ami növeli az adott személy nem konvencionális szexuális orientációjával, nemi 

identitásával és/vagy nemi jellegeivel kapcsolatos szkepticizmust. A származási országokban 

kevés vagy semennyi figyelmet nem szentelnek a tabuknak és a megbélyegzésnek, ami azt 

eredményezi, hogy a nemzeti védelemért folyamodók egészen a nemzeti védelemre irányuló 

eljárás kezdetétől nem fedik fel szexuális orientációjukat, nemi identitásukat és/vagy nemi 

jellegeiket63; 

• az LMBTI-jelentkezők által a befogadó létesítményekben tapasztalt diszkrimináció és 

erőszak.64 

Ahogyan arra az UNHCR globális jelentése is kitér, az erőszak magában foglalja a szexuális és nemi 

alapú erőszakot, valamint a kényszerű migráció keretében a túlélésért folytatott szexuális aktusokat 

is65.  

FONTOS! 

A 2012-ben az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által elvégzett – jelenleg egyetlen – uniós 
szintű felmérés66 riasztóan alacsony bejelentési arányról számol be a gyűlöletből fakadó zaklatás 
legfrissebb incidensei tekintetében. Az Unióban átlagosan négy (4) százalékát jelentik az ilyen 
eseteknek.   
 
A válaszadók többek között a következő indokok miatt nem jelentették az ilyen incidenseket a 
rendőrségnek: az incidens túl triviális volt, nem volt elég komoly a bejelentéshez; nem jutott 
eszükbe a jelentés lehetősége; a válaszadók nagyjából harmada érezte úgy, hogy a rendőrség nem 
fog, vagy nem tud mit tenni az ügyben; közel ötből egy személy tartott a rendőrség homofób vagy 
transzfób reakciójától; a legsúlyosabb incidensek esetében a válaszadók 20 százaléka jelezte, hogy 
azért nem jelentette az incidenst a rendőrségnek, mert szégyellte és/vagy kínosan érezte magát, 
vagy titokban akarta tartani az esetet; a gyűlöletből fakadó zaklatás esetén nyolc áldozatból 

 
63 Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ez nem lehet megalapozott ok egy menekültként való 
elismerés iránti kérelem elutasítására. Az Európai Unió Bírósága ezt 2014 decemberében megerősítette az A, B 
és C ügy keretében. Az ítélet a következő oldalon érhető el: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160244&doclang=en. 
64 Seeking refuge without harassment, detention or return to a “safe country” – Az ILGA Europe tájékoztatása 
az LMBTI-menekültekről és a menedékjogról (2016. február). Elérhető a következő oldalon: https://ilga-
europe.org/sites/default/files/Attachments/ilga_europe_briefing_on_lgbti_asylum_issues_-
_february_2016.pdf. 
65 A sokszínű szexuális orientációval és nemi identitással rendelkező személyek védelme: Globális jelentés az 
UNHCR leszbikus, meleg, biszexuális és interszexuális menedékkérők és menekültek védelmére irányuló 
törekvéseiről (2015. december). Elérhető a következő oldalon: https://refworld.org/docid/566140454.html. 
66 Uniós LMBT-felmérés: Az Európai Unió leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek körében végzett 
felmérése – Fő eredmények (2014). Elérhető a következő oldalon: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-
eu-lgbt-survey-main-results_tk3113640enc_1.pdf. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160244&amp;amp;doclang=en
https://ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/ilga_europe_briefing_on_lgbti_asylum_issues_-_february_2016.pdf
https://ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/ilga_europe_briefing_on_lgbti_asylum_issues_-_february_2016.pdf
https://ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/ilga_europe_briefing_on_lgbti_asylum_issues_-_february_2016.pdf
https://refworld.org/docid/566140454.html
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-eu-lgbt-survey-main-results_tk3113640enc_1.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-eu-lgbt-survey-main-results_tk3113640enc_1.pdf
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nagyjából egy azért nem tett bejelentést az incidensről a rendőrségnek, mert féltek az elkövetők 
esetleges megtorlásától. 
 
A gyűlöletből fakadó zaklatást átélő válaszadók esetében 10-ből kilenc nem jelentette az incidenst 
más szervezetnek vagy intézménynek, nevezetesen nem kormányzati szervezetnek (NGO), LMBT-
szervezetnek, általános áldozatsegítő szervezetnek, olyan állami vagy nemzeti intézménynek, mint 
az egyenlőség előmozdításával szervek, kórháznak vagy más egészségügyi szolgálatnak, szexuális 
kényszerítésre szakosodott válságközpontnak vagy más szervezetnek.  
 
Bár a felmérés nem irányult közvetlenül a lakóhelyük elhagyására kényszerülő LMBTI-
személyekre, vagy tartalmazott a szexuális és nemi alapú erőszak átélésével kapcsolatos 
kérdéseket, ezek az adatok minden valószínűség szerint relevánsak lehetnek a kényszerű migráció 
által érintett, szexuális és nemi alapú erőszakkal kapcsolatos incidenseket átélő LMBTI-személyek 
esetében is. Az LMBTI-személyek számára még nehezebb lehet az általuk átélt események 
taglalása, különösen, ha szexuális és nemi alapú erőszak áldozatává váltak. A különböző kulturális 
és társadalmi összefüggésrendszerekben átélt SOGIESC-tapasztalatok nem megfelelő megértése 
súlyosan befolyásolhatja a lakóhelyük elhagyására kényszerülő LMBTI-személyek szükségleteinek 
felmérését. Az LMBTI-személyek különböznek egymástól életkoruk, fajuk, etnikai hovatartozásuk, 
politikai meggyőződéseik, társadalmi-gazdasági státuszuk és oktatási szintjük tekintetében is. 
Amikor egy adott személy számára támogatási tervet készítünk, az összes személyes körülményét 
figyelembe kell vennünk.   

 

PÉLDÁK: 
 
Egy meleg férfi nemzetközi védelmet kért az egyik uniós tagállamban azzal az indokkal, hogy az 
egyik fejlődő országban üldöztetés áldozata lett a szexuális orientációja miatt. Mivel tartott tőle, 
hogy kérelmét érvénytelennek nyilvánítják, nem közölte a menekültügyi hatóságokkal, hogy 
származási országában nősülésre kényszerítették. Menekültstátuszt kapott. A menekültügyi 
hatóságok később tudomást szereztek a házasságáról, és újra megnyitották az ügyét.  
Az illető felkeresett egy helyi LMBTI-szervezetet, amely jelentést írt a menekültügyi hatóságok 
számára az illető származási országában fennálló helyzetről, kitérve a házasság szerepére és a 
férfinak a helyi LMBTI-mozgalomban való részvételére. Az LMBTI-szervezet egyik képviselője is 
megjelent a menekültügyi hatóságok által folytatott meghallgatáson, hogy pszichoszociális 
támogatást nyújtson az érintett számára. Mindkét fellépés hozzájárult a férfi menekültstátuszának 
megőrzéséhez.  
 

 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint harminc évvel azután, hogy először számoltak be 
Észak-Amerikában a HIV-ről a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak esetében, visszatérő 
és újonnan dokumentált HIV-járványokra lehetünk figyelmesek a férfiakkal szexuális kapcsolatot 
létesítő férfiak körében. A HIV előfordulásának becsült mediánja 4,3% körül van Délkelet-
Ázsiában, az Afrikai régióban pedig 14,9% körül mozog67 (2015-ös adatok)68. 
Bizonyos környezetekben az azonos neműek közötti, beleegyezésen alapuló magatartás, a 
megbélyegzés, a diszkrimináció, valamint a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiakkal 
szembeni erőszak olyan légkört teremtett, amely csorbítja az emberi jogokat, és az érintettek 
kisebb valószínűséggel férnek hozzá az alapvető, HIV-vel kapcsolatos kezelésekhez és más 
egészségügyi szolgáltatásokhoz. 

 
67 Az Egészségügyi Világszervezet az Afrikai régiót az Afrikában található országokként határozza meg Líbia, 
Tunézia, Dzsibuti, Egyiptom, Marokkó, Szomália és Szudán kivételével. 
68 Az Egészségügyi Világszervezet weboldala: https://who.int/hiv/topics/msm/about/en/. 

https://who.int/hiv/topics/msm/about/en/
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HIV-fertőzöttségük megosztása negatív hatással lehet az egészségügyi ellátáshoz és más 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésükre, és kedvezőtlenül hathat a nemzetközi védelemre irányuló 
kérelmük elbírálására. Ugyanakkor, ha nem adják HIV-fertőzött állapotukat a releváns orvosi 
személyzet tudtára, fennáll a kockázata, hogy nem férnek hozzá a megfelelő egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, például az antiretrovirális kezeléshez.    
 

 
Egy transznemű nő az egyik uniós tagállamban folyamodott nemzetközi védelemért. Hivatalos 
okmányai nem tükrözték valódi nemi identitását, így az említett uniós országban kifejezte a neme 
jogi elismerésére irányuló igényét. Mivel ebben az országban nincsenek olyan jogi rendelkezések, 
amelyek szabályozzák az állampolgársággal nem rendelkező és nem ott született személyek 
nemének jogi elismerését, a nő úgy döntött, hogy a Dublini Egyezményben meghatározott 
korlátozások ellenére egy másik uniós tagállamba utazik.   
A nemet tükröző okmányok elengedhetetlenek ahhoz, hogy az adott személynek ne kelljen 
félelemben élnie a folyamatos kérdőre vonás, erőszak és diszkrimináció lehetősége miatt. 
Rendszeresen be kell mutatnunk az okmányainkat például a postán, a bankban, a könyvtárban, 
amikor különböző szerződéseket – pl. munkaszerződéseket vagy bérleti szerződéseket – írunk alá, 
vagy amikor beiratkozunk egy iskolába.  
 

 
Egy transznemű férfi az egyik uniós tagállamban folyamodott nemzetközi védelemért. Hivatalos 
okmányai már összhangban álltak nemi identitásával. Egészségügyi problémáit megosztotta egy 
nővérrel és szociális munkással a befogadó létesítményben, és beszámolt nekik arról, hogy 
hormonhelyettesítő kezelésre van szüksége. A nővér és a szociális munkás nem vett tudomást 
erről az információról. A migrációs hatóságok csak azután engedélyeztek számára hozzáférést a 
hormonhelyettesítő kezeléshez, hogy számos NGO fellépett az ügyben.  
Az adott ország transznemű állampolgárai sok országban nem élveznek teljes hozzáférést 
tiszteletteljes, a transzneműek igényeire szabott egészségügyi szolgáltatásokhoz – és ez alól egyes 
uniós tagállamok sem képeznek kivételt. Előfordulhat, hogy ezek nem léteznek, vagy nem 
elérhetők az általános egészségbiztosítás keretében. A transznemű egyének emellett 
diszkriminációval szembesülhetnek az általános egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor. 
Ennélfogva tanácsos ellenőrizni az LMBTI-személyekre szakosodott NGO-k, egészségügyi 
szolgáltatók, egészségbiztosítók és/vagy jogilag kötelező erejű aktusok segítségével, hogy: 

• milyen transzneműek igényeire szabott egészségügyi szolgáltatások állnak rendelkezésre egy 
adott országban, ha vannak ilyenek; 

• ezek a szolgáltatások hozzáférhetők-e nemzetközi védelemért folyamodó transznemű 
személyek számára; és 

• az ilyen szolgáltatások sürgősségi egészségügyi ellátásnak vagy az egészség súlyos romlását 
megelőző egészségügyi ellátás valamely típusának minősülnek-e. 

 
Például: Szlovéniában a Nemzetközi Védelmi Törvény69 értelmében a nemzetközi védelemért 
folyamodó személyeknek joguk van sürgősségügyi ellátásban részesülni, amibe a következők 
tartoznak bele: „szolgáltatások olyan krónikus betegségek és állapotok esetén, amelyek 
biztosításának elmulasztása rövid időn belül rokkantsághoz vagy egyéb tartós 
egészségkárosodáshoz, illetve halálhoz vezetne” (86. cikk (1) bekezdés 4. franciabekezdés). A 
hormonhelyettesítő kezelésre kiterjed ezeknek a rendelkezéseknek a hatálya, így a fent említett 
transznemű férfi Szlovéniában a nemzeti jog értelmében jogosult hormonhelyettesítő terápiában 
részesülni. 

 
69 Official Gazette, 16/2017. szám. Elérhető a következő oldalon: https://uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina/2017-01-0803?sop=2017-01-0803. 

https://uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0803?sop=2017-01-0803
https://uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0803?sop=2017-01-0803


36 
 

 

        IV. feladat  
Utasítások:  

Osszuk a csapatot három–öt főből álló kisebb csoportokra. Kérjük meg őket, hogy öt percig vitassák 

meg, mi indokolhatja az LMBTI-személyek azon döntését, hogy nem osztanak meg bizonyos személyes 

információkat a migrációs hatóságokkal. Mutassa be a lakóhelyének elhagyására kényszerülő meleg 

férfi példáját.  

A kisebb csoportokban zajló megbeszélést követően kérje meg a csoportokat, hogy osszák meg a 

gondolataikat az összes jelenlévővel.  

A beszélgetés során összpontosítsanak a tényekre: 

• az emberek különböző okokból házasodnak (például gazdasági vagy kulturális okokból); 

• bizonyos személyeknek családi vagy társadalmi nyomás hatására kell megházasodniuk; és  

• a különböző nemű házastárs igen gyakori, és nem határozza meg egy adott személy szexuális 

orientációját. 

A feladat célja nem a megoldás vagy a végső válaszok megtalálása, hanem annak megvitatása, hogy 

mely területeken szembesülnek a lakóhelyük elhagyására kényszerülő LMBTI-személyek sajátos 

kihívásokkal. 

 

        V. feladat  
Utasítások:  

Osszuk a csapatot ismét három–öt főből álló kisebb csoportokra. Kérjük meg őket, hogy öt percig 

vitassák meg a megjelenített esetet (PowerPoint-prezentáció, 39. dia).  

A kisebb csoportokban zajló megbeszélést követően kérje meg a csoportokat, hogy osszák meg a 

gondolataikat az összes jelenlévővel.  

A beszélgetés során hangsúlyozzuk, hogy a nemet tükröző okmányok elengedhetetlenek ahhoz, hogy 

az adott személynek ne kelljen félelemben élnie a folyamatos kérdőre vonás, erőszak és diszkrimináció 

lehetősége miatt. Rendszeresen be kell mutatnunk az okmányainkat például a postán, a bankban, a 

könyvtárban, amikor különböző szerződéseket – pl. munkaszerződéseket vagy bérleti szerződéseket – 

írunk alá, vagy amikor beiratkozunk egy iskolába.  

A feladat célja nem a megoldás vagy a végső válaszok megtalálása, hanem annak megvitatása, hogy 

mely területeken szembesülnek a lakóhelyük elhagyására kényszerülő LMBTI-személyek sajátos 

kihívásokkal. 
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4. LMBTI-személyek által tapasztalt szexuális és nemi 
alapú erőszak  
Mint azt fentebb már kifejtettük, az LMBTI-személyek nem alkotnak homogén csoportot. 

Különbözőképp fejezik ki szexuális orientációjukat, nemi identitásukat és nemüket, valamint különféle 

nemi jellegekkel rendelkezhetnek. Különböznek egymástól továbbá életkoruk, etnikai hovatartozásuk, 

politikai meggyőződéseik, társadalmi-gazdasági státuszuk, oktatási hátterük, és egyéb jellemzők 

tekintetében is. Az összes ilyen szerteágazó személyes körülmény és jellemző hatással van az egyes 

személyek – többek között a szexuális és nemi alapú erőszakkal szembeni – kiszolgáltatottságára.  

Az LMBTI-személyek a kényszerű migráció valamennyi szakasza és területe vonatkozásában 

tapasztalhatnak szexuális és nemi alapú erőszakot, ideértve a következőket: 

• úton egy másik ország felé; 

• a befogadó létesítményekben (beleértve a menekültközpontokat, táborokat és táborihoz 

hasonló körülményeket, valamint az idegenrendészeti fogdákat); 

• az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén (például a leszbikus, biszexuális nők és 

transznemű személyek esetében; megfelelő ellátás több krónikus betegség együttes jelenléte 

esetén (például szívbetegségek, diabétesz); antiretrovirális kezelés a HIV-vel élők számára, és 

egyéb, szexuális úton terjedő fertőzések megelőzésére és kezelésére irányuló szolgáltatások; 

mentális egészségügyi szolgáltatások; segítségnyújtás a szexuális és nemi alapú erőszakkal, 

valamint a túlélésért létesített szexuális aktusokkal kapcsolatos helyzetekben); 

• a nemzeti, tartományi vagy önkormányzati jogérvényesülési mechanizmusokhoz – többek 

között a büntetés-végrehajtáshoz és az igazságszolgáltatási mechanizmusokhoz való 

hozzáférés a SOGIESC-jellemzőkkel kapcsolatos panaszok terén; 

• bármilyen más típusú támogatáshoz való hozzáférés. 

Az elkövetők lehetnek családjuk vagy közösségük tagjai, a lakóhelyük kényszerű elhagyására 

kényszerült egyéb személyek, a rendőrség, a katonaság tagjai, a migrációs hatóságok vagy a befogadó 

állomások személyzete stb. 

A következők a (lakóhelyük elhagyására kényszerült) LMBTI-személyek által átélt szexuális és nemi 

alapú erőszak esetleges megnyilvánulásainak példái: 

A leszbikusok üldöztetésnek lehetnek kitéve társadalmi nemük és szexuális orientációjuk miatt, és 

gyakrabban eshetnek becsületgyilkosságok vagy szexuális kényszerítés áldozatává magánszereplők – 

köztük családjuk és közösségük tagjai – által. Az elkövetők lehetnek férfiak vagy nők, és előfordulhat, 

hogy a nők kisebb hajlandóságot mutatnak a nők által elkövetett bűncselekmények bejelentésére. A 

leszbikusok emellett olyan „javító célú szexuális kényszerítés” áldozataivá is válhatnak, amelyet egy 

adott személy szexuális orientációjának „meggyógyítása” érdekében követnek el. Társadalmi-
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gazdasági státuszuk gátolhatja a nemzetközi védelmi eljárásokhoz, rendőri beavatkozáshoz, valamint 

a védelem és támogatás más országokban elérhető formáihoz való hozzáférésüket. Ha például egy 

leszbikus személy egyben olyan fogyatékossággal él, amely miatt fokozottan függ másoktól, jobban 

fennállhat az esetében a szexuális és nemi alapú erőszak kockázata.  

A leszbikusok a fenyegetések, a stigma és a szégyenérzet miatt arra kényszerülhetnek, hogy 

hallgassanak szexuális és nemi alapú erőszakkal kapcsolatos tapasztalataikról. Az elkövetők azzal a 

fenyegetéssel hallgattathatják el őket, hogy felfedik mások előtt a szexuális orientációjukat, ha 

bejelentik a szexuális és nemi alapú erőszakkal kapcsolatos incidens(eke)t, vagy ha nem 

engedelmeskednek.   

A leszbikus személyek emellett akadályokba ütközhetnek a nőgyógyászati szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés során is azon elterjedt sztereotípiák miatt, hogy a leszbikusok nem igényelnek 

nőgyógyászati ellenőrzéseket, mivel nem létesítenek behatolást magában foglaló vaginális aktust. Ez 

negatív hatással lehet szexuális és reprodukciós egészségükre.  

 

Az azonos nemű párokat nem feltétlenül ismerik el családtagokként a menedéket nyújtó vagy a 

tartózkodási hely szerinti ország hatóságai. Ennélfogva fennáll a veszélye, hogy különböző 

létesítményekben szállásolják el őket. Ha az azonos nemű párokat nem ismerik el családtagokként, az 

akadályozhatja őket abban is, hogy a család egységére és a családtagjaikkal való újraegyesülésre 

vonatkozó jogukat gyakorolják. Az ilyen párok kényszerű elválasztása negatív hatást gyakorolhat 

mentális egészségi vagy társadalmi-gazdasági státuszukra, ami tovább fokozhatja a szexuális és nemi 

alapú erőszak veszélyét. Az azonos nemű párok el nem ismerése tovább bonyolódik, ha gyermekük is 

van.  

 

A meleg férfiak általában nyíltabban felvállalják a szexualitásukat, és emiatt a sérelem közvetlenebb 

veszélyének vannak kitéve, különösen olyan országok állami szereplői által, ahol az azonos nemű 

férfiak közötti aktusok bűncselekménynek számítanak. A meleg férfiak a fenyegetések, megbélyegzés 

és szégyenérzet miatt tartózkodhatnak az elszenvedett szexuális és nemi alapú erőszaknak a 

hatóságok vagy szolgáltatásnyújtók előtti felfedésétől. Emellett további félelmet tapasztalhatnak 

amiatt, hogy a szexuális és nemi alapú erőszak következtében nyilvánossá kell tenniük szexuális 

orientációjukat.  

A közhiedelem szerint a férfiak nem élhetnek át szexuális és nemi alapú erőszakot, csupán elkövetői 

lehetnek annak. A szexuális és nemi alapú erőszak áldozatává vált meleg férfiak ennélfogva további 

megbélyegzést és szégyenérzetet élhetnek át a szexuális és nemi alapú erőszak által okozott fizikai és 

pszichológiai trauma feldolgozása során. Emellett kénytelenek lehetnek titokban tartani szexuális és 
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nemi alapú erőszakkal kapcsolatos tapasztalataikat, ugyanis az elkövetők azzal a fenyegetéssel 

hallgattathatják el őket, hogy felfedik mások előtt a szexuális orientációjukat, ha bejelentik a szexuális 

és nemi alapú erőszakkal kapcsolatos incidens(eke)t, vagy ha nem engedelmeskednek. Előfordulhat, 

hogy szexuális és nemi alapú erőszaknak kell alávetniük másokat például azért, hogy bizonyítsák: „igazi 

férfiak” (vagyis heteroszexuális férfiak).  

 

Biszexuális személyek: A biszexualitás a legtöbb országban kevéssé értett fogalom. A társadalom 

tagjainak vagy a hatalmi pozícióban lévő személyeknek a többsége úgy gondolhatja egy adott 

országban, hogy a biszexuális személyek szexuális orientációja rugalmas, ami ahhoz a tévhithez 

vezethet, hogy az ő szexualitásuk választás eredménye, nem pedig személyiségük elválaszthatatlan 

része. Bár a biszexuális személyek több nemhez vonzódnak, azonos neműek közötti kapcsolataik miatt 

üldöztetés áldozatai lehetnek.  

A biszexuális nők – különösen a szexuális és nemi alapú erőszak vagy annak veszélyével kapcsolatos – 

tapasztalatai hasonlóak lehetnek a leszbikus személyekéhez. A biszexuális férfiak – különösen a 

szexuális és nemi alapú erőszak vagy annak veszélyével kapcsolatos – tapasztalatai hasonlóak lehetnek 

a meleg férfiakéhoz.  

 

A transznemű személyek kiemelten súlyos üldöztetést szenvedhetnek el társadalmi nemük, nemi 

identitásuk és/vagy szexuális orientációjuk miatt. Gyakran az azonos neműek közötti kapcsolatokat 

büntető jogszabályok keretében üldözik őket. Gyakorta előfordul, hogy a közösségük, a családjuk és a 

barátaik hátat fordítanak nekik.  

Részben a láthatóságuktól függően gyakrabban válhatnak becsületgyilkosságok vagy szexuális 

kényszerítés áldozatává magánszereplők – többek között családjuk és közösségük tagjai – által. 

Társadalmi-gazdasági státuszuk gátolhatja a nemzetközi védelmi eljárásokhoz, rendőri 

beavatkozáshoz, valamint a védelem és támogatás biztonságosabb országokban elérhető formáihoz 

való hozzáférésüket. Ha egy transznemű személy emellett a strukturális és mindenütt jelen lévő 

transzfóbia miatt nem tud jövedelmet szerezni vagy hozzájárulni a családról való gondoskodáshoz, 

erősebben függhet másoktól, így megnőhet az esetében a szexuális és nemi alapú erőszak kockázata.  

 

Az interszexuális személyeket nemi jellegeik miatt üldözhetik. A kirekesztés, zaklatás és erőszak 

formájában megnyilvánuló üldöztetés már az adott személy csecsemő- vagy gyermekkorában 

kezdetét veheti, mivel az interszexuális személyek bizonyos társadalmak hagyományos nézetei szerint 

„természetellenesek”, sőt gonoszak. Előfordulhat, hogy a humanitárius segítségnyújtók, az orvosok és 

mások nem ismerik az interszexualitás különböző változatait, így további kedvezőtlen hatást 
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gyakorolnak a bántalmazást átélő személyekre azáltal, hogy tájékozatlanságon alapuló vagy nem 

megfelelő ellátásnak, egészségügyi visszaéléseknek teszik ki őket, vagy leleplezik őket mások előtt. A 

diszkrimináció az interszexuális személyek egész családjára kihathat, ugyanis a közösségek hátat 

fordíthatnak nekik, vagy üldözhetik őket interszexuális gyermekük vagy rokonuk miatt. Az 

interszexuális személyek párkapcsolatban élők közötti erőszakot is elszenvedhetnek, ha partnerük 

nem volt tisztában interszexualitásukkal.  

 

        VI. feladat  
Utasítások:  

Osszuk a csapatot hat kisebb csoportra. Kérjük meg őket, hogy öt–tíz percig beszéljék át a (lakóhelyük 

elhagyására kényszerült) LMBTI-személyek által átélt szexuális és nemi alapú erőszak esetleges 

megnyilvánulásainak példáit. 

„A” CSOPORT: Leszbikusok 

„B” CSOPORT: Azonos nemű párok 

„C” CSOPORT: Melegek 

„D” CSOPORT: Biszexuális személyek 

„E” CSOPORT: Transznemű személyek 

„F” CSOPORT: Interszexuális személyek  

 

A kisebb csoportokban zajló megbeszélést követően kérje meg a csoportokat, hogy osszák meg a 

gondolataikat az összes jelenlévővel. Az egyes csoportok ismertetője után vetítsük ki a megfelelő 

diákat.  

 

A feladat lényege annak megbeszélése, milyen helyzetekben találkozhatnak a lakóhelyük elhagyására 

kényszerülő LMBTI-személyek a szexuális és nemi alapú erőszak sajátos és további kockázataival, 

valamint az annak kezelése útjában álló egyes akadályokkal. A feladatnak nem célja kimerítő listát 

készíteni ezekről.  

4.1. A szexuális és nemi alapú erőszak LMBTI-
áldozatainak, valamint a szexuális és nemi alapú erőszak 
veszélye által fenyegetett LMBTI-személyek 
szükségleteinek kezelését célzó intézkedések 
Ahogy fentebb már kifejtettük, az LMBTI-személyek különféle és sajátos szükségletekkel rendelkeznek 

a társadalmainkban uralkodó hetero- és cisznormativitás miatt. Ezek a szükségletek az emberek 
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személyes körülményeiktől és/vagy hátterüktől független, alapvető szükségleteiből fakadnak. Ezek 

közé a szükségletek közé tartoznak a következők:  

• A magánélethez való jog tiszteletben tartása: 1) Az LMBTI-személyek szavának hitelt kell adni, 

amikor megosztják szexuális orientációjukat, nemi identitásukat és/vagy nemi jellegeiket, és 

nem szükséges harmadik felektől (például pszichológusoktól, pszichiáterektől, LMBTI-

kérdésekkel foglalkozó NGO-któl) semmiféle megerősítést kérni e tekintetében, vagy tolakodó 

és/vagy lealacsonyító kérdéseknek, illetve vizsgálatoknak (például pszichológiai teszteknek) 

alávetni őket. 2) Szexuális orientációjukról, nemi identitásukról és/vagy nemi jellegeikről 

kizárólag akkor szabad tájékoztatni harmadik feleket, ha az illető engedélyt adott erre, vagy 

ha a tájékoztatás egyéb szükségletek kielégítését szolgálja (például ha megosztjuk egy 

orvossal, hogy az illető transznemű és/vagy interszexuális). (3) Az illető által előnyben 

részesített személyes névmások és nevek tiszteletben tartása függetlenül attól, mi szerepel az 

okmányaikban. Ugyanakkor tartsuk szem előtt, milyen mértékben bújt vagy nem bújt elő az 

illető a környezete előtt.  

• A véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása: (1) Az LMBTI-személyeknek nem 

szabad szexuális orientációjuk, nemi identitások és/vagy nemi jellegeik elkendőzésére 

kényszerülniük csak azért, hogy megfeleljenek környezetük elvárásainak. Határozottan 

ajánlott minden rendelkezésre álló információt átadni nekik a környezetükben előforduló 

homofóbia, bifóbia és transzfóbia szintjeiről, így tájékoztatáson alapuló döntést hozhatnak 

azzal kapcsolatban, hol és hogyan fejezhetik ki önmagukat. (2) Nem szabad felelőssé tenni 

őket a homofóbia, bifóbia vagy transzfóbia általuk esetlegesen tapasztalt egyetlen 

megnyilvánulásáért sem, függetlenül attól, hogyan viselkednek vagy milyen a megjelenésük. 

3) Amennyiben hangot adnak ennek az igénynek, az LMBTI-személyek számára lehetővé kell 

tenni, hogy kizárólag számukra fenntartott, biztonságos tereket alakíthassanak ki, vagy 

látogathassanak meg a befogadó létesítményeken belül és azon kívül (például leszbikus, 

meleg, biszexuális, transznemű és/vagy interszexuális személyek számára kialakított támogató 

csoportok).  

• Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés: Az LMBTI-személyek számára hozzáférést 

kell biztosítani az összes olyan egészségügyi szolgáltatáshoz, amelyre szükségük van, és amely 

rendelkezésre áll abban az országban, ahol (aktuálisan) tartózkodnak. A leszbikusokat például 

nem szabad eltántorítani a nőgyógyászati vizsgálatoktól amiatt a sztereotipikus elképzelés 

miatt, hogy csak a behatolással járó vaginális szexuális aktusokban részt vevő nőknek van 

szükségük szexuális és reprodukciós szolgáltatásokra. További példákért lásd a 3.1. Kényszerű 

migráció által érintett LMBTI-személyek című részben szereplő példákat: Uniós perspektíva. 
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• Támogató szolgáltatásokhoz (például pszichoszociális tanácsadáshoz) való hozzáférés: Az 

LMBTI-személyek számára hozzáférést kell biztosítani valamennyi rendelkezésre álló 

támogató szolgáltatáshoz annak érdekében, hogy foglalkozhassanak az általuk kezelendőnek 

tekintett kérdésekkel. Ha például egy transznemű személy jelzi, hogy a nemi identitásától 

független kérdés miatt tanácsadóra van szüksége, ezt a szolgáltatást adott esetben biztosítani 

kell számukra anélkül, hogy a szolgáltatásnyújtás során megkérdőjeleznék a nemi 

identitásukat.   

• Biztonságos(abb) szálláshely: Lásd az alábbi részt. 

 

Szálláshely  
A megfelelő szálláshely hozzájárulhat a szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak gyógyulási 

folyamatához, és csökkentheti a szexuális és nemi alapú erőszak incidenseinek kockázatát.  

Bizonyos országokban speciális befogadó létesítmények állnak a lakóhelyük elhagyására kényszerült 

LMBTI-személyek rendelkezésére. Fontos szem előtt tartani, hogy nem minden LMBTI-személy kíván 

majd ilyen létesítményekben tartózkodni. Egyesek különböző okokból előnyben részesíthetik, hogy a 

lakóhelyük elhagyására kényszerült személyek „általános” tagjai számára fenntartott befogadó 

létesítményekben helyezzék el őket. Amikor mérlegeljük, hogy milyen típusú szállás a legideálisabb 

egy adott személy számára, valamennyi körülményt egyesével kell elemeznünk.   

Sok országban azonban nincs (még) lehetőség ilyen létesítmények létrehozására. Ezekben az 

országokban az illető szükségleteinek megfelelő eseti megoldásokat kereshetünk az adott LMBTI-

személlyel, a migrációs hatóságokkal és a releváns NGO-kkal (például LMBTI-kérdésekkel foglalkozó, 

emberi jogi és/vagy nemzetközi védelemért folyamodók számára szolgáltatásokat nyújtó NGO-kkal) 

együttműködésben. Ezenkívül az LMBTI-személyekkel, migrációs hatóságokkal és a releváns nem 

kormányzati szervezetekkel közösen össze lehet állítani egy listát a különböző megoldásokról.  

Ezek a megoldások a rendelkezésre álló források figyelembevételével a következők lehetnek: 

• magánszállás/egyszemélyes szobák  

• az LMBTI-kérdésekkel foglalkozó NGO-k és egyéb NGO-k által biztosított szálláshely  

• az LMBTI-személyek elszállásolása a lakóhelyük elhagyására kényszerült családok számára 

fenntartott létesítményekben (előfordulhat, hogy ezzel a megoldással csak a nők vagy a nőnek 

tekintett személyek élhetnek, és hogy az nem elérhető azon transznemű nők számára, akiknek 

az okmányai nem állnak összhangban tényleges nemi identitásukkal) 
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Eljárási standardok a szexuális és nemi alapú erőszakkal kapcsolatos esetek megelőzésére 
és az azokban való fellépésre 
Ha léteznek eljárási standardok a szexuális és nemi alapú erőszakkal kapcsolatos esetek megelőzésére 

és az az azokban való fellépésre, ellenőrizzük, hogy azok kiterjednek-e az LMBTI-személyek sokféle 

szükségletére. Ha nem, vagy ha hiányoznak belőlük bizonyos információk és intézkedések, javasoljuk 

az LMBTI-személyekkel foglalkozó releváns NGO-kkal és az egyéb kapcsolódó érdekeltekkel közös 

átdolgozásukat. 

Ha lehet, próbáljunk beépíteni olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi az LMBTI-személyek számára 

a biztonságos ház(ak)hoz való hozzáférést. Ez különösen fontos a transznemű nők esetében, mivel 

gyakran tévesen férfiaknak nézik őket, illetve a meleg és biszexuális férfiak szempontjából is, mivel a 

szexuális és nemi alapú erőszak áldozatául esett férfiak számára gyakran nem áll rendelkezésre 

biztonságos szálláshely.  

Ha lehet, tüntessük fel az LMBTI-személyekkel foglalkozó NGO-kat, és az eljárási standardok által 

előirányzott szerveket a támogatásnyújtók listáján.  

Ha az eljárási standardok átdolgozására nincs lehetőség, kidolgozhatunk olyan informális operatív 

iránymutatásokat a releváns érdekeltekkel együttműködve, amelyeket kimondottan a szexuális és 

nemi alapú erőszak LMBTI-közösséghez tartozó áldozatainak szükségleteihez igazíthatók.  

Néha elegendő egyszerűen leírni azokat a kérdéseket, amelyekkel foglalkozni kell, valamint felsorolni 

a lehetséges megoldásokat, és máris hatékony eszközt teremtünk a megfelelő rendszerszintű változás 

előmozdításához.  

 

LMBTI-kérdésekről és kényszerű migrációról szóló képzések 
Vegyük fontolóra olyan képzési anyagok és egységesített tájékoztatási anyagok használatát vagy 

kidolgozását, amelyek a kihívást jelentő operatív kontextusokat is szem előtt tartják. Próbáljuk 

bevonni az LMBTI-kérdésekkel foglalkozó NGO-kat a folyamatba. Az IOM átfogó képzési csomagja, a 

„Working with LGBTI Persons in the Humanitarian Context”70 elérhető online, és széles körben 

alkalmazható számos szervezet és kormányzati szerv által. Az IOM szakértő oktatói tanácsot adhatnak 

és segítséget nyújthatnak a helyszínhez és a programozáshoz igazított képzések biztosításában.  

A képzés kiemelten fontos a nem kimondottan LMBTI-személyekkel foglalkozó NGO-k, valamint más, 

a migráció területéhez kapcsolódó érdekelt felek esetében.    

 

Biztonságosabb terek a kényszerű migráció által érintett LMBTI-személyek számára 
Hozzunk létre biztonságosabb tereket a kényszerű migráció által érintett LMBTI-személyek számára. 

Ez jelentheti olyan támogató csoport(ok) létrehozását szexuális és nemi alapú erőszak LMBTI-

 
70 A képzési csomag a következő oldalon érhető el: https://lgbti.iom.int/lgbti-training-package. 

https://lgbti.iom.int/lgbti-training-package
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áldozatai, valamint a szexuális és nemi alapú erőszak veszélye által fenyegetett LMBTI-személyek 

számára, ahol megbeszélhetik a szexuális és nemi alapú erőszak különböző aspektusait, vagy bármely 

más témát. Ezek a csoportok találkozhatnak a helyi LMBTI-kérdésekkel foglalkozó NGO-szervezetnél, 

ha kínálkozik ott megfelelő hely az ilyen jellegű találkozókra, illetve ha az LMBTI-személyek szívesen 

gyűlnek össze ott vagy bármely másik NGO-nál. 

Hozzunk létre vizuális tájékoztató anyagokat – például posztereket –, amelyek egyértelműen kifejezik, 

hogy az adott hely faji hovatartozásától, vallásától, szexuális orientációjától, nemi identitásától, nemi 

kifejezésmódjától vagy nemi jellegeitől függetlenül minden embert tisztel és szívesen lát.  

Biztonságosabb terek hozhatók létre továbbá, ha az irodákba vagy más helyiségekbe kitesszük például 

a szivárványzászlót, vagy az LMBTI-közösségek támogatását kifejező egyéb ismert szimbólumokat. A 

szivárványzászlók vagy egyéb szimbólumok azonban nem egyetemesek, így előfordulhat, hogy számos 

migráns nincs tisztában a jelentésükkel. Ennélfogva kitehetünk például olyan anyagokat, amelyekben 

azonos nemű párokat ábrázoló képek szerepelnek, vagy szükség esetén elővehetünk ilyeneket. 

Szervezetünk tagjai megemlíthetik az LMBTI-kérdéseket szóbeli bevezetőjük során is. A befogadó 

létesítményekben biztosíthatjuk az észrevételek és panaszok névtelen megosztására szolgáló dobozok 

kihelyezését, valamint a közösségi szolgálatok munkatársai által tett látogatásokat olyan helyekre, 

ahol az LMBTI-lakosság tagjai találkoznak, elvégeznek bizonyos tevékenységeket, valamint támogató 

szolgáltatásokat nyújtanak (például LMBTI-személyek szerveződésére szolgáló terek, más NGO-k 

helyiségei, ahol szívesen látnak LMBTI-személyeket, ifjúsági központok, kávézók és egyéb olyan terek, 

ahol LMBTI-kérdésekhez kapcsolódó, szervezett tevékenységeket kínálnak). 

Együttműködés a helyi, LMBTI-kérdésekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetekkel   
Bevált gyakorlatnak számít a helyi LMBTI-kérdésekkel foglalkozó NGO-kkal való együttműködés, illetve 

azoknak a különböző folyamatokba és intézkedésekbe történő bevonása. Ugyanakkor fontos észben 

tartani, hogy sok ilyen NGO-t önkéntesek működtetnek, vagy (in)formális csoport(ok)ként működnek, 

így nem feltétlenül tudják rendelkezésre bocsátani az összes támogatást és információt, amelyre a 

szervezetünknek vagy az LMBTI-személyeknek szüksége van. Gondoskodjunk róla, hogy egyértelműen 

meg legyen határozva, milyen típusú támogatást tudnak biztosítani az LMBTI-személyekkel foglalkozó 

NGO-k és/vagy (in)formális csoportok.  

Előfordulhat, hogy néhány LMBTI-személy nem szeretné, ha összefüggésbe hoznák az LMBTI-

személyekkel foglalkozó NGO-kkal vagy egy bizonyos LMBTI NGO-val, illetve (in)formális csoporttal. Ez 

teljesen rendben van. A lehető legtöbb információ megszerzése érdekében folytassunk nyílt 

kommunikációt az LMBTI-személyekkel foglalkozó NGO-kkal és/vagy (in)formális csoportokkal.  
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Az LMBTI-személyek számára nyújtott védelem tábori vagy táborokhoz hasonló 
körülmények esetén 
Táborokhoz hasonló körülmények esetén – például a migránsok és menekültek számára fenntartott 

befogadóállomásoknál és tranzitközpontokban – a krízis előtt fennálló vagy a krízis 

következményeként kialakuló kiszolgáltatottság kihat a táborlakók igényeire. A megbirkózásra 

szolgáló kialakult mechanizmusokat megzavarják, bizonyos, speciális szükségletekkel rendelkező 

személyekre pedig kiemelt kockázat leselkedhet a táborban élők csoportján belül. Például ha egy 

LMBTI-személy kiszakad az őt korábban elfogadó közösségből, kiszolgáltatottabbá válhat, és 

megbélyegzést, valamint diszkriminációt szenvedhet el a válsághelyzetekkel – például a kényszerű 

lakóhelyelhagyással – járó egyéb problémák mellett. A zsúfoltság, a rossz fényviszonyok, a nem 

megfelelő higiéniai létesítmények, az általános bizonytalanság, nélkülözés és a táborban felmerülő 

feszültségek tovább növelhetik a szexuális és nemi alapú erőszak kockázatát.  

Az LMBTI-személyeket különböző okokból – ilyen lehet a megbélyegzés, az LMBTI-életformát gyakorta 

büntető nemzeti jogszabályok, negatív attitűdök például a humanitárius segítségnyújtók és a 

szolgáltatók körében – kizárhatják a segítségnyújtásból, és nem feltétlenül férnek hozzá biztonságos 

és méltóságteljes módon a szolgáltatásokhoz. Ha a speciális szükségletű személyek kiszolgáltatott 

helyzetét nem ismerik fel, és/vagy annak következményeit nem értik meg, a fizikai és pszichológiai 

egészségükre, általános jóllétükre, valamint az emberi jogaik érvényesítésére gyakorolt hatás 

alkalomadtán akár életveszélyes is lehet.   

A tábort irányító, valamint a lakóknak segítséget nyújtó ügynökségeknek és szervezeteknek az LMBTI-

személyek védelme érdekében azon kell dolgozniuk, hogy felhívják valamennyi érdekelt fél figyelmét 

az LMBTI-személyeket érintő árnyalt és szerteágazó védelmi kérdésekre. Ezenkívül azonosítaniuk kell 

a helyi NGO-kat, amelyeknek van tapasztalatuk az LMBTI-személyekkel folytatott munka terén, és 

tudnak speciális tanácsot adni a segítségnyújtás fokozása érdekében, például a különálló biztonságos 

terek létrehozásán, a személyes tanácsadás elérhetőségén, az egészségügyi és pszichoszociális 

támogatáson és az azzal kapcsolatos tanácsadáson keresztül, hogy miként jelentsék a szexuális és nemi 

alapú erőszakot a rendőrségen vagy a hatóságoknak, ha az biztonságos, és ha úgy döntenek.71   

5. LMBTI-személyekkel és/vagy migráció által érintett 
LMBTI-személyekkel foglalkozó európai nem 
kormányzati szervezetek  
Az adott országon és/vagy térségen belüli NGO-k száma jelentős mértékben függ a különböző 

SOGIESC-tapasztalatok adott helyen való társadalmi elfogadottságának mértékétől, valamint az NGO-

szektor fejlettségének szintjétől.  

 
71 IOM, NRC, UNHCR (2008. június). Camp Management Toolkit (A táborok kezelésére szolgáló eszköztár), 11. 
fejezet 
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Bizonyos országokban jól fejlett az olyan LMBTI-szervezetek hálózata, amelyek különféle kérdésekre – 

köztük a kényszerű migrációra – összpontosítanak. Ugyanakkor vannak olyan országok is, ahol csak 

néhány szervezet vagy (in)formális csoport létezik. Ennek ellenére tanácsos az igényeinknek megfelelő 

együttműködést kialakítani ezekkel, és szem előtt tartani a helyi LMBTI-kérdésekkel foglalkozó NGO-k 

kapacitását.  

Az ILGA-Europe következő oldalon elérhető tagsági jegyzéke értékes információforrás az LMBTI-

kérdésekkel foglalkozó európai NGO-król: https://ilga-europe.org/who-we-are/members 

 

6. Hasznos kiegészítő segédanyagok 
Alább található a hasznos források – nem a teljesség igényével készült – listája: 

A SOGICA-adatbázis jogi ügyek, kutatások és egyéb SOGICA-hoz kapcsolódó források hivatkozásait 

tartalmazza. A „SOGICA – Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A European 

human rights challenge” (SOGICA – Menedékkérés a szexuális orientáció és a nemi identitás okán: 

Európai emberi jogi kihívás”) négy éven át futó, az Európai Kutatási Tanács (EKT) indító támogatásán 

keresztül finanszírozott projekt. Elérhető a következő oldalon: http://sogica.org/en/sogica-database/  

Az ILGA-Europe72 menedékkel kapcsolatos forrásai ezen az oldalon érhetők el: https://ilga-

europe.org/resources/thematic/asylum 

Az ILGA-Europe Rainbow Europe nevű kezdeményezése olyan eszközök online gyűjteménye, amelyek 

egyrészt tartalmazzák az LMBTI-egyenlőség Rainbow Europe Map alapján összeállított jogi 

tárgymutatóját, másrészt az egyes országokban az LMBTI-személyek vonatkozásában uralkodó 

társadalmi légkör áttekintését (utóbbi alapját A leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és 

interszexuális személyek emberi jogi helyzetének európai áttekintése képezi). Elérhető a következő 

oldalon: https://rainbow-europe.org/ 

Az ILGA73 állami támogatású homofóbia-jelentése a szexuális orientációval foglalkozó jogszabályok 

világszintű felmérése. Elérhető a következő oldalon: https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-

report 

 
72 Az ILGA-Europe független, nemzetközi ernyőszervezet, amely 54 európai és közép-ázsiai ország közel 600 
szervezetét öleli fel. Jövőképükben olyan világot vázolnak fel, ahol a méltóság, a szabadságjogok és az emberi 
jogok maradéktalan gyakorlása mindenki esetében védett és biztosított tényleges vagy vélt szexuális 
orientációjuktól, nemi identitásuktól, nemi kifejezésmódjuktól és nemi jellegeiktől függetlenül. Az ILGA-Europe 
egy tágabb nemzetközi ILGA-szervezet részeként működik, ám 1996-ban eredetileg az ILGA különálló 
régiójaként, illetve független jogalanyként alapították meg. Magát az ILGA-t 1978-ban alapították. 
73 Az ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) a nemzeti és helyi szervezetek 
világszövetsége, amelynek célja, hogy világszerte egyenlő jogokat harcoljon ki a leszbikus, meleg, biszexuális, 
transznemű és interszexuális személyek (LMBTI) számára. 

https://ilga-europe.org/who-we-are/members
http://sogica.org/en/sogica-database/
https://ilga-europe.org/resources/thematic/asylum
https://ilga-europe.org/resources/thematic/asylum
https://rainbow-europe.org/
https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
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A Transgender Europe – TGEU74 menedékkéréssel kapcsolatos forrásai a következő oldalon érhetők 

el: https://tgeu.org/issues/asylum/ 

Az IIO Europe75 interszexualitással kapcsolatos forrásai; elérhetők a következő oldalon: 

https://oiieurope.org/ 

A Yogyakarta alapelvek, A nemzetközi emberi jogi szabályoknak a szexuális irányultsággal és a nemi 

identitással kapcsolatos alkalmazásáról szóló Yogyakarta alapelvek (2007. március); elérhető a 

következő oldalon: http://yogyakartaprinciples.org/principles-en/ 

A Yogyakarta alapelvek, valamint 10 további alapelv és állami kötelezettség a nemzetközi emberi jogi 

szabályoknak a szexuális orientációval, a nemi identitással, a nemi kifejezésmóddal és a nemi 

jellegekkel kapcsolatos alkalmazásáról szóló Yogyakarta alapelvek kiegészítéseként (2017. november); 

elérhető a következő oldalon: http://yogyakartaprinciples.org/wp-

content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf 

 

  

 
74 A TGEU 2005-ben létrejött, tagságon alapuló szervezet. A TGEU azóta folytatta bővülését, és 44 országban 
jelen lévő 112 tagszervezetével a transzneműek közösségének elismert szószólójává vált Európában és Közép-
Ázsiában.  
75 Az OII Europe az egyetlen olyan ernyőszervezet Európában, amely interszexuális személyek vezetésével küzd 
az interszexuálisok emberi jogaiért. 

 

https://tgeu.org/issues/asylum/
https://oiieurope.org/
http://yogyakartaprinciples.org/principles-en/
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf
http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf
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3. modul  AZONOSÍTÁS 
 

Az 1., 3., 4. és 5. modulok szerzői és szerkesztői: Vég Zsuzsanna, M. Ferdaus Momand és Märcz 
Andrea, IOM Budapest. 

       A modul célja 

A modul célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel magának a kiszolgáltatott helyzetnek a 

jelenségét, a kiszolgáltatott csoportok osztályozását (különösen a migráció kontextusában), valamint 

az áldozatok számára nyújtható védelem formáit.  

A szakasz emellett tárgyalja a szexuális és nemi alapú erőszak fogalmát, annak jeleit, a kockázatok 

típusát, valamint a túlélt tapasztalatok következményeit. 

       Tanulási célok 
• írja le a kiszolgáltatottság mintáit az adott személy jellemzői, valamint a származási 

országban/az út során/a fogadó országban átélt tapasztalatai viszonylatában 

• azonosítsa a szexuális és nemi alapú erőszak jeleit, kockázati csoportjait, valamint a túlélt 

erőszak típusát 

       Szükséges anyagok  
• PPT  

• a kérdéseket/feladatokat, esettanulmányokat és szerepjátékokat tartalmazó kiosztandó 
anyagok 

• tábla, filctoll, ecset 

       Elméleti háttér, kérdések  
Szexuális és nemi alapú erőszakhoz kötődő kiszolgáltatottság 

Egyes személyek a kockázatok egyes formáinak való kitettség miatt kiszolgáltatottabbak másoknál a 

károkkal szemben. A kár típusa lehet pszichológiai, fizikai, környezeti stb. 

A kiszolgáltatottság összetett fogalom,76 nincs elfogadott jogi definíciója,77 és a fegyelmi 

kontextustól függően használják. A különböző megközelítésekben közös, hogy úgy írják le a 

kiszolgáltatottságot, mint a saját érdekek képviseletére irányuló képesség sérülését az illető életkora, 

 
76 Mouzourakis, K. P., Fierens, R., Woollard, C.: The concept of vulnerability in European asylum procedures (A 
kiszolgáltatottság koncepciója az európai menekültügyi eljárások során) (ECRE, 2017) 
http://asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_vulnerability_in_asylum_procedures.pdf. 
77 Manzoni, M.L.P., Timmer, A.: Vulnerable groups: the promise of an emerging concept in European Human 
Rights Convention law (Kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok: az emberi jogok európai egyezményében 
egyre inkább megjelenő koncepció ígérete) (Icon-International Journal of Constitutional Law, 2013) 
https://biblio.ugent.be/publication/4430710. 

http://asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_vulnerability_in_asylum_procedures.pdf
https://biblio.ugent.be/publication/4430710
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társadalmi neme, szexuális orientációja, fizikális, mentális, intellektuális állapota, faji és etnikai 

hovatartozása, vallása, valamint orvosi, oktatási, jogi és társadalmi szükségletei miatt. 

A migráció keretein belül a fenti csoportok a következőket foglalják magukban78: gyermekek, kísérő 

nélküli gyermekek, idős személyek, terhes nők, egyedülálló szülők kiskorú gyermekekkel, szexuális 

kisebbséghez tartozó személyek (LMBTI), fogyatékossággal élő személyek, mentális egészségi 

problémával élő személyek, emberkereskedelem áldozatai, kínzásnak vagy a pszichológiai, fizikai, 

szexuális vagy nemi alapú erőszak egyéb súlyos formáinak kitett személyek.  

A „kiszolgáltatottság” kifejezés másik olvasata magában foglalja a védelemhez való hozzáférés 

sérülését vagy a hozzáférhetőség hiányát (emberi jogi, jogi, fizikai, szociális, humanitárius védelem; 

gyermekeknek, nőknek, menekülteknek nyújtott védelem, fogyatékossággal élő személyek, LMBTI-

személyek, emberkereskedelem áldozatai és csempészett migránsok védelme). 

Az IOM a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsokat az alábbiak szerint definiálja79:  

A kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok „azok a személyek, akik nem tudnak hatékonyan élni 

emberi jogaikkal, az erőszak és bántalmazás megnövekedett kockázatának vannak kitéve, és ennek 

megfelelően jogosultak arra, hogy a felelős szervektől nagyobb fokú gondosságot kérjenek80”.  

A kiszolgáltatottsággal kapcsolatos jogszabályok, iránymutatások és viták többsége hangsúlyozza, 

hogy a speciális szükségletek korai azonosítása rendkívül fontos81. Az erőszaknak, kizsákmányolásnak 

és bántalmazásnak kitett migránsok szükségleteinek értékelését akkor kell elvégezni, amikor a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő migráns először fér hozzá az üggyel foglalkozó személy által nyújtott 

támogatáshoz, majd ezt követően rendszeresen sort kell keríteni arra. 

Előfordulhat, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok különleges egészségügyi 

szükségletekkel rendelkeznek, ami a korábban fennálló betegségekből vagy az utazásuk során, illetve 

a tranzitzónába vagy célországba érkezésükkor szerzett sérülésből vagy betegségből ered. 

 
78 A menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezmény és 1967. évi jegyzőkönyv értelmében a menekült 
jogállás elismerésére vonatkozó eljárások és követelmények kézikönyve (UNHCR, 1992) 
https://unhcr.org/4d93528a9.pdf.   
79 Az erőszaknak, kizsákmányolásnak és bántalmazásnak kitett migránsok védelméről és támogatásáról szóló 
IOM-kézikönyv (IOM, 2018) 
https://unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/IOM_Handbook_on_Protection_ADV_COPY_1.PDF.    
80 A migrációval foglalkozó globális csoport, Gyakorlati iránymutatással alátámasztott elvek és iránymutatások a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok emberi jogi védelméről (GMG, 2017) 
https://ohchr.org/en/issues/migration/pages/vulnerablesituations.aspx.   
81 EASO, Képzési tanterv: „A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek meghallgatása” modul. 

https://unhcr.org/4d93528a9.pdf
https://unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/IOM_Handbook_on_Protection_ADV_COPY_1.PDF
https://ohchr.org/en/issues/migration/pages/vulnerablesituations.aspx
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Előfordulhat, hogy erőszak, kizsákmányolás vagy bántalmazás áldozataivá váltak, ami mind fizikai, 

mind pedig mentális szempontból egészségügyi következményekkel jár. 

Az erőszaknak, kizsákmányolásnak és bántalmazásnak kitett migránsok védelméről és támogatásáról 

szóló IOM-kézikönyv82 felsorolja azokat az egészségügyi kockázattípusokat, amelyek a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő migránsokat érhetik, valamint ennek megfelelően azokat a potenciális egészségi 

következményeket, amelyekkel küzdhetnek: 

1. tapasztalat83: fizikai bántalmazás 

1. következmény: zúzódások, vágások, égési sérülések, törött csontok, lágyszöveti sérülések, 

pszichológiai stressz, mentális egészségi problémák 

2. tapasztalat: fenyegetés, megfélemlítés, pszichológiai bántalmazás 

2. következmény: depresszió, szorongás, ellenségesség, agresszió, elszigeteltség, elzárkózás, 

pszichológiai stressz, mentális egészségi problémák, alvászavarok 

3. tapasztalat: szexuális erőszak, bántalmazás 

3. következmény: szexuális úton terjedő fertőzések, terhesség, nem biztonságos 

terhességmegszakítás, szexuális zavar, vaginális, anális fekély, zúzódások, vágások, égési sérülések, 

törött csontok, lágyszöveti sérülések, pszichológiai stressz, mentális egészségi problémák 

A fejezet teljesítése (előtt) és után felteendő kérdések: 

 Mit jelent a „kiszolgáltatottság” fogalma? 

 Mely elemek befolyásolják egy adott személy azon képességét, hogy képviselje az érdekeit? 
(általánosságban és a migráció keretében) 

 A védelem milyen formáit tudja megnevezni? 

 Mit takar a „korai azonosítás” elve? 

 Hol tapasztalnak/tapasztalhatnak jogsértést a migránsok? 

 Az egészségügyi kockázatok mely típusait tudja megnevezni? Milyen egészségügyi 
vonatkozású következményekkel küzdenek a túlélők?  

Szexuális és nemi alapú erőszak 
A szexuális és nemi alapú erőszak a nők és férfiak közötti hagyományosan egyenlőtlen erőviszonyok 

megnyilvánulása, ami ahhoz vezetett, hogy a férfiak uralkodnak a nők felett és diszkriminációt 

alkalmaznak velük szemben. Mindazonáltal nemi diszkrimináció nem csak a nőkkel szemben fordul 

 
82 Az erőszaknak, kizsákmányolásnak és bántalmazásnak kitett migránsok védelméről és támogatásáról szóló 
IOM-kézikönyv (IOM, 2018) 
https://unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/IOM_Handbook_on_Protection_ADV_COPY_1.PDF.   
83 A felsorolás nem teljes, csak a szexuális és nemi alapú erőszakkal kapcsolatos kategóriákat foglalja magában. 

https://unodc.org/documents/human-trafficking/GLO-ACT/IOM_Handbook_on_Protection_ADV_COPY_1.PDF
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elő: a szexuális és nemi alapú erőszak kifejezés egyre inkább alkalmazható a férfiak, fiúk és 

transznemű személyek elleni erőszak egyes formáinak leírására is84.  

A nemi alapú erőszak az egyik legelterjedtebb emberi jogi visszaélés világszerte, következményei 

pedig túlmutatnak az egyénen, és teljes családokra vagy közösségekre is kihathatnak. 

A nemi alapú erőszak gyűjtőfogalom, amely magában foglal minden káros cselekményt, amelyet az 

adott személy akarata ellenére követnek el, és amely a férfiak és nők közötti, társadalmilag nekik 

tulajdonított (azaz nemi) különbségeken alapul. Magában foglal minden olyan cselekményt, amely 

fizikai, szexuális vagy mentális kárt vagy szenvedést, az ilyen cselekményekkel való fenyegetést, 

kényszerítést vagy a szabadság egyéb megfosztását okozza85. 

A saját érdekeik képviselete iránti képesség csökkenése miatt egyes embercsoportok jobban ki 

vannak téve a károknak, mint a lakosság más tagjai. Ezek az emberek kevesebb hatalommal bírnak a 

társadalomban, és a túlélés érdekében jobban függenek másoktól. Amikor a kiszolgáltatottság 

forrásai (életkor, fogyatékosság, szexuális orientáció, vallás, etnikai hovatartozás stb.) 

összekapcsolódnak a nemi alapú diszkriminációval, az adott csoportok szexuális és nemi alapú 

erőszaknak való kitettségének valószínűsége nőhet. 

A migrációval és a nemi alapú diszkriminációt előmozdító attitűdökkel, hitbéli meggyőződésekkel, 

normákkal és rendszerekkel összefüggő kiszolgáltatottsággal kapcsolatos egyes körülmények 

növelhetik a szexuális és nemi alapú erőszak kockázatát. 

Különböző rendszerek állnak rendelkezésre a szexuális és nemi alapú erőszak kategóriákba sorolására. 

Az UNHCR dokumentumaiban követett és használt besorolás86 87 88 az alábbi formákat és szinteket 

foglalja magában: 

fizikai, szexuális, pszichológiai erőszak a családon belül 

 
84 Iránymutatás a humanitárius fellépések során a nemi alapú erőszak esetén való beavatkozásról (GPC, IASC) 
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-
res.pdf.    
85 Institutional Framework for Addressing Gender-Based Violence in Crises (Intézményi keretrendszer a nemi 
alapú erőszak kezelésére válsághelyzetekben) (IOM, 2018) 
https://publications.iom.int/books/institutional-framework-addressing-gender-based-violence-crises.  
86 A szexuális és nemi alapú erőszak megelőzésére és az arra adott reakcióra vonatkozó szabványműveleti 
eljárások, Magyarország (UNHCR, 2011). 
87 A szexuális és nemi alapú erőszak megelőzésére és az arra adott reakcióra vonatkozó szabványműveleti 
eljárások, Szlovénia (UNHCR, 2015). 
88 A szexuális és nemi alapú erőszak megelőzésére és az arra adott reakcióra vonatkozó szabványműveleti 
eljárások, Görögország (UNHCR, 2017). 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://publications.iom.int/books/institutional-framework-addressing-gender-based-violence-crises
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- szexuális kizsákmányolás (a másik személy szexualitásának nem kölcsönös beleegyezésen 
alapuló kihasználásán keresztül, szexuális kielégülés, pénzügyi haszon, személyes előny stb. 
érdekében elkövetett cselekmény) 

- gyermekekkel szembeni szexuális bántalmazás (a beleegyezése nélkül a gyermekre 
kényszerített szexuális aktus) 

- házasságon/élettársi kapcsolaton belüli szexuális kényszerítés (szexuális aktus végrehajtása a 
másik féllel annak beleegyezése nélkül) 

- női nemi szerv megcsonkítása (női körülmetélés) 
- kikényszerített családtervezés/kényszerházasság (az adott személy akarata ellenére kötött 

házasság) 
- becsület-bűncselekmény (egy családtag meggyilkolása azért, mert az elkövető hite szerint az 

áldozat szégyent hozott a családra, vagy megszegte egy közösség vagy vallás szabályait) 

fizikai, szexuális, pszichológiai erőszak a közösségen belül 
- szexuális kényszerítés (nem kölcsönös beleegyezésen alapuló, fizikailag kényszerített 

behatolás) 

- szexuális bántalmazás (a beleegyezése nélkül a nőre, férfira vagy gyermekre kényszerített 

szexuális aktus) 

- szexuális zaklatás és megfélemlítés a munkahelyen, oktatási intézményekben (kéretlen 

szexuális közeledés, szexuális szívességek kérése vagy egyéb, szexuális jellegű szóbeli vagy 

fizikai magatartás) 

- emberkereskedelem (természetes személyek toborzása, szállítása, utaztatása, rejtegetése, 

fogadása fenyegetés, erőszak, emberrablás, csalás, vagy fizetség teljesítése/fogadása révén az 

adott személy felett irányítással rendelkező személy beleegyezésének megszerzése 

érdekében, kizsákmányolás céljából) 

- kényszerített prostitúció (szexuális szolgáltatások nyújtása anyagi források ellenében) 

az állam által elkövetett fizikai, szexuális, pszichológiai erőszak, 

társadalmi és jogi diszkrimináció, gyűlölet-bűncselekmények, előítéletből elkövetett 
bűncselekmények, az LMBTI-közösség tagjai ellen elkövetett bűncselekmények.  

A fejezet teljesítése (előtt) és után felteendő kérdések: 

 Melyek a szexuális és nemi alapú erőszak célcsoportjai? 

 Milyen cselekedetekre terjed ki a szexuális és nemi alapú erőszak? 

 Fejtse ki, mely elemek növelik a szexuális és nemi alapú erőszak kockázatát! 

 Milyen formáit ismeri fel a szexuális és nemi alapú erőszaknak? Mely szinteken jelennek meg 
a kérdésben szereplő formák? 

A veszélyeztetettség jelei 
Az emberi jogi visszaélések valamely formájának kitett áldozatok önképe súlyosan sérülhet. Szégyent 

érezhetnek, valamint értéktelennek, hibásnak és fertőzöttnek érezhetik magukat. Szomatikus szinten 

a következőkre panaszkodhatnak: szédülés, fejfájás, gyomorfájás, székrekedés, menstruációs zavar, 

szexuális úton terjedő fertőzés. Társadalmi szinten a szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak 

pozíciója gyakran súlyosan torzul: csorba eshet saját vagy családjuk becsületén, vagy veszélybe 

kerülhet saját, illetve családjuk élete. Kommunikációs szinten az alábbiak jelenhetnek meg: a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_intercourse
https://en.wikipedia.org/wiki/Consent
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csoporthoz tartozás felfedésére vonatkozó hajlandóság hiánya, bizalmatlan attitűd, a morális 

ítélkezéstől, szankcióktól való félelem. 

A fejezet teljesítése (előtt) és után felteendő kérdések: 

 Milyen tünetekre/jelekre kell odafigyelni a szexuális és nemi alapú erőszak túlélőivel folytatott 
beszélgetés során?  

       Feladatok        
 Anna története (II. melléklet) 

 Mirjana története (III. melléklet) 

 Szerepjáték a fenti (vagy más, érdemlegesség vagy a használt eszközök szempontjából 
hasonló) történetek alapján (IV. melléklet) 
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4. modul KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Az 1., 3., 4. és 5. modulok szerzői és szerkesztői: Vég Zsuzsanna, M. Ferdaus Momand és Märcz 
Andrea, IOM Budapest. 

        A modul célja 

A szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak a túlélt tapasztalat következtében súlyosan 

károsodhat az információfeldolgozásuk. Az emlékek tárolására és előhívására hatással vannak a 

pszichológiai és fizikai tényezők. A meghallgató személynek az akadályozott információfeldolgozás 

okozta nehézségek csökkentése érdekében tudatában kell lennie azoknak a tényezőknek, amelyek 

módosíthatják az emlékezet működését. 

A szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak kezelése készségeket, ismereteket, megfelelő 

hozzáállást és helyes kommunikációs stratégiát kíván meg. Számos meghallgatási módszer létezik, 

amelyeket abból a célból alakítottak ki, hogy optimalizálják a kommunikációt azon ügyfelekkel, 

akiknek károsult az érdekérvényesítő képessége. Az áttekintett kommunikációs módszerek és a 

kiegészítő eszközök (kognitív módszerek, dialogikus kommunikációs módszer, bátorító eszközök) 

fejlesztik a meghallgató személy azon képességét, hogy minimálisra csökkentse a 

félreértelmezéseket, és közben kvalitatív és kvantitatív szempontból optimális felidézett emlékekre 

tegyen szert.  

Figyelembe véve, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek meghallgatása túlzott érzelmi 

bevonódással járhat, a meghallgató személyeknek folyamatosan figyelniük kell a viselkedésüket, és 

különböző stratégiákat (megfigyelés, intervízió, szupervízió) kell alkalmazniuk. 

A migránsok és menekültek az útjuk minden szakaszában nehézségekkel állnak szemben, ami a 

kölcsönös ismeretlenségből ered. A kérdéses különbségek áthidalásához elengedhetetlen a 

tolmácsok és/vagy kultúraközi közvetítők segítségének igénybevétele. A nyelvi és kulturális 

nehézségek mellett mind a tolmácsnak, mind a kultúraközi közvetítőnek foglalkoznia kell a 

kiszolgáltatottsághoz kapcsolódó aggályokkal is. A meghallgató személynek az említett facilitátorok 

feladatai elvégzésének megkönnyítése érdekében ismernie kell a tolmácsok és kultúraközi 

közvetítők által tapasztalt kihívásokat.   

        Tanulási célok 
• annak kifejtése, hogyan hatnak a különböző tényezők az emlékezet működésére, és hogy 

ennek megfelelően mely tényezők befolyásolják az emlékek feldolgozását 
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• a bevált kommunikációs gyakorlatok jelentésének, rendszerének és alkalmazásának 

ismertetése 

• a túlzott érzelmi bevonódás fogalmának azonosítása, valamint az azzal való megküzdés egyes 

módszereinek áttekintése 

• a tolmács szerepe és a kultúraközi közvetítő funkciója közötti különbségtétel, illetve munkájuk 

felépítésének és jellemzőinek bemutatása    

        Szükséges anyagok   
• PPT  

• tábla, filctoll, ecset 

• a feladatokat, esettanulmányokat és szerepjátékokat tartalmazó kiosztandó anyagok 

        Elméleti háttér  
Emlékezet 
A szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak meghallgatásakor számos körülmény kihathat a 

meghallgatási helyzetre; ilyen például a meghallgatott fizikai, kognitív, pszichikai, szociális stb. 

állapota.  

Mivel az emlékek kódolását, tárolását és előhívását a fenti tényezők befolyásolják, fontos, hogy 

belemélyedjünk az információfeldolgozás folyamatába89 90. 

Az emlékezet az információk kódolásának, megszilárdításának, tárolásának és előhívásának 

képessége 91  

A kódolás az új emlék létrehozásának első lépése. Lehetővé teszi, hogy az érdeklődésre számot tartó, 

észlelt elemet olyan szerkezetté alakítsuk, amelyet az agyunk képes tárolni és később a rövid vagy 

hosszú távú memóriából előhívni. 

A megszilárdítás az a folyamat, amely során az emléket a kezdeti megszerzése után stabilizáljuk.  

A tárolás lényegében az információk agyban történő megőrzésének passzív folyamata. 

Az emlék előhívása (vagy kinyerése) azt jelenti, amikor utólag újból hozzáférünk azokhoz a múltbeli 

eseményekhez vagy információkhoz, amelyeket az agyunk korábban kódolt és eltárolt. 

 
89 Squire, L.R.: Memory and Brain Systems (The Journal of Neuroscience, 2009) 
http://jneurosci.org/content/29/41/12711.  
90 Baddeley, A.: Working Memory, Thought, and Action (Oxford University Press, 2007) 

http://oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198528012.001.0001/acprof-9780198528012.  
91 Craik, F.I.M., Lockhart, R,S.: Levels of processing: A framework for memory research (Journal of Verbal 
Learning and Verbal Behavior, 1972) 
https://sciencedirect.com/science/article/pii/S002253717280001X.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2791502
http://jneurosci.org/content/29/41/12711
http://oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198528012.001.0001/acprof-9780198528012
https://sciencedirect.com/science/article/pii/S002253717280001X
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Amit a mindennapi használatban memóriaként emlegetünk, az a hosszú távú emlékezet. Valójában 

három különböző emlékezettípus létezik92. Bár mindegyik másképp működik, a memorizálás 

folyamatában együttműködnek, és a tartós memória kialakításához szükséges három lépésként 

vannak számon tartva. 

Az emberi emlékezet a következőkből áll: szenzoros emlékezet (<1 másodperc), rövid távú emlékezet 

(<1 perc), hosszú távú emlékezet (egész életen át tartó). 

A szenzoros emlékezet az emlékezet legrövidebb ideig tartó része. Az érzékszerveken keresztül érkező 

információknak az eredeti inger megszűnését követő megőrzésének képessége (az öt érzékszerven, a 

látáson, halláson, szagláson, ízlelésen és érintésen keresztül kapott ingerek). 

A rövid távú emlékezet az azonos idejű információ megjegyzésének és feldolgozásának képessége. Kis 

mennyiségű információt (5-7 elemet) tárol az agyban aktív, elérhető állapotban rövid ideig (10-60 

másodpercig).    

A hosszú távú emlékezet célja az információ hosszabb időn keresztüli tárolása. 

A hosszú távú emlékezet a következőkre93 osztható: implicit (vagy nem deklaratív) emlékezet 

(készségek, feladatok), explicit (vagy deklaratív) emlékezet (tények, események). 

Az implicit emlékezet a készségek és a dolgok végzési módjának nem tudatos megjegyzése, különös 

tekintettel a tárgyak használatára vagy a test mozgására. 

Az explicit emlékezet a tények és események megjegyzése, és azokra az emlékekre vonatkozik, 

amelyek előhívhatók (vagy deklaratívak).  

A fejezet teljesítése (előtt) és után felteendő kérdések: 

 Milyen körülmények lehetnek hatással a meghallgatási helyzetre? 

 Melyek az információfeldolgozás szakaszai? 

 Milyen típusú emlékezeteket tud azonosítani? 

Meghallgatás 
A szexuális és nemi alapú erőszak áldozatai gyakran rendkívül kiszolgáltatottak, ezért különös 

figyelmet kell rájuk fordítani. A túlélt trauma következményeként az információfeldolgozásuk 

 
92 The Brain, Learning and Memory, Types of Memory 
https://qbi.uq.edu.au/brain-basics/memory/types-memory.  
93 Graf P., Schacter D.L.: Implicit and Explicit Memory for New Associations in Normal and Amnesic 
Subjects (Journal of Experimental Psychology, 1985) 
http://scholar.harvard.edu/files/schacterlab/files/grafschacter1985.pdf.  

https://qbi.uq.edu.au/brain-basics/memory/types-memory
http://scholar.harvard.edu/files/schacterlab/files/grafschacter1985.pdf
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súlyosan károsodhat. Számos meghallgatási módszer létezik (P.E.A.C.E.94, beszélgetésirányítás95, 

kibővített kognitív interjú96 stb.), amelyeket abból a célból alakítottak ki, hogy optimalizálják a 

kommunikációt azon ügyfelekkel, akiknek károsult az érdekérvényesítő képessége. Az A. pontban 

ismertetett kognitív meghallgatás megteremti az alapot az adott módszerek nehezebb részéhez. Az 

alábbiakban ismertetett dialogikus kommunikációs módszert (B. pont) tartják a legjobb gyakorlatnak 

Európában a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek meghallgatása esetén, és ezért ezt 

alkalmazzák97. 

A. A kognitív interjú98 99 során azzal kapcsolatban hallgatják meg az áldozatokat, hogy mire 

emlékeznek a történtekből. A cél a meghallgatási helyzetekben egyébként felmerülő félreértések és 

bizonytalanságok minimalizálása. A kognitív interjúk megbízhatóan javítják az emlékezet-

előhívás folyamatát, és növelik a kinyert emlékek mértékét. 

A kognitív interjú lépései100 az alábbiak:  

- kapcsolatteremtés az áldozat és a meghallgató személy között 
- a meghallgató személy lehetőséget ad az áldozatnak arra, hogy megszakítás nélkül elmesélje, 

mit élt át 
- ez idő alatt a meghallgató személy kialakíthatja a stratégiáját arra vonatkozólag, hogy hogyan 

folytassa az interjú további részét 
- ezt követően a meghallgató személy számos, információban gazdag emlékábrázoláson vezeti 

keresztül az áldozatot, majd a meghallgató személy értékeli a tanú emlékeit 
- az utolsó lépés elvégzését követően az interjú befejezése következik. 

 

A kognitív interjú hatékonyságát segítő feltáró technikák101 az alábbiak: 

 
94 Nyomozati meghallgatási technikák: A P.E.A.C.E. modell 

https://i-sight.com/resources/investigative-interviewing-techniques-the-peace-model/.  
95 Sheperd, E., Griffiths, A.: Investigative Interviewing: The Conversation Management Approach (Oxford 
University Press, 2013) 

https://global.oup.com/academic/product/investigative-interviewing-9780199681891?cc=hu&lang=en&.  
96 Rui M.P., Albuquerque P.B., Bull, Ray: The Enhanced Cognitive Interview: Towards a Better Use and 
Understanding of this Procedure (International Journal of Police Science and Management,  2013) 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1350/ijps.2013.15.3.311.  
97 Az EASO gyakorlati útmutatója: Személyes meghallgatás  
https://easo.europa.eu/news-events/easo-practical-guide-personal-interview. 
98 Loftus, E.F., Zanni, G.: Eyewitness testimony: The influence of the wording of a question (Bulletin of the 
Psychonomic Society, 1975) 

https://link.springer.com/article/10.3758/BF03336715.   
99 Geiselman, E., Fisher, R.P., Firstenberg, I., Hutton, L.A., Sullivan, S.J., Avetissain, I.V., Prosk, A.L.: Enhancement 
of Eyewitness Memory: An Empirical Evaluation of the Cognitive Interview (Journal of Police Science and 
Administration, 1984) 

https://ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=93116.   
100 Dr. Milne, B.: The Enhanced Cognitive Interview – A Step-by Step Guide (2004) 
https://researchportal.port.ac.uk/portal/files/3890630/ECI_Handout_1_.doc. 
101 Fisher, R.P., Geiselman, R.E,: Memory-enhancing techniques for investigative interviewing: The Cognitive 
Interview (1992) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory
https://i-sight.com/resources/investigative-interviewing-techniques-the-peace-model/
https://global.oup.com/academic/product/investigative-interviewing-9780199681891?cc=hu&amp;amp;lang=en&amp;amp;
https://www.researchgate.net/journal/1461-3557_International_Journal_of_Police_Science_and_Management
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1350/ijps.2013.15.3.311
https://easo.europa.eu/news-events/easo-practical-guide-personal-interview
https://link.springer.com/article/10.3758/BF03336715
https://ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=93116
https://researchportal.port.ac.uk/portal/files/3890630/ECI_Handout_1_.doc
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- a meghallgató személynek ösztönöznie kell az áldozatot, hogy emlékezzen vissza, milyen volt 
a lelkiállapota az esemény idején 

- a meghallgató személynek ösztönöznie kell az áldozatot arra, hogy gondoljon a külső 
tényezőkre (időjárás), az érzelmi tényezőkre (félelemérzet), valamint a kognitív tényezőkre 
(releváns gondolatok), amelyek akkor jelen voltak 

- a meghallgató személynek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy segítsen az 
áldozatnak koncentrációja fenntartásában, mivel az előhívási folyamat minden zavaró 
tényezőtől károsodni fog 

- a tanúk részvételének ösztönzése érdekében a meghallgató személynek kifejtendő 
kérdéseket kell feltennie 

- az eredményes meghallgató személy mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
meghallgatást az egyes áldozatokra szabja, ezért a meghallgató személyeknek rugalmasnak 
kell lenniük, és módosítaniuk kell a megközelítésüket annak érdekében, hogy minden 
áldozat szükségleteinek megfeleljenek ahelyett, hogy szigorú, egységes stílusú 
meghallgatást alkalmaznának.  

B. A dialogikus kommunikációs módszer102 103 a speciális szükségletű, kiszolgáltatott helyzetben lévő 

személyekkel folytatott meghallgatások strukturált módszere. A feltételezés szerint az érdekelt felek 

kölcsönösen hatnak egymásra. A dialogikus megközelítés azt jelenti, hogy a kommunikáció 

folyamatát a felek közösen alakítják. A kommunikáció magyarázata kognitív és szociális 

kontextusokban felmerülő emberi cselekedetek és tevékenységek elméletén alapul, ezért a dialogikus 

keretben elengedhetetlen az interakció kontextuális jellege.  

A szexuális és nemi alapú erőszak áldozatai nincsenek biztonságban. A meghallgató személy és az 

áldozatok közötti kapcsolat pozitív és negatív módon is kihathat a szexuális és nemi alapú erőszak 

áldozataira. A rokonszenv elnyerése érdekében az emberekkel folytatott beszélgetések tudatos 

szervezést igényelnek. A dialogikus kommunikációs módszer hat önálló szakaszból, valamint egy 

„előkészületi szakaszból” és egy „meghallgatást követő tevékenységeket tartalmazó szakaszból” 

áll104. A két kiegészítő szakasz nem képezi a beszélgetés szerves részét. 

A nyolc lépés az alábbiakat foglalja magában: 

I. A meghallgatást megelőző szakasz (kiegészítő szakasz) az alábbiakat foglalja magában 

mentális felkészülés 

- a (meghallgató személy) általános mentális állapot(ának) megfigyelése 

 
https://psycnet.apa.org/record/1992-98595-000.  
102 Jakobsen, K.K., Langballe, Å., Schultz J-H.: Trauma-Exposed Young Victims: Possibilities and Constraints for 
Provoding Trauma Support within the Investigative Interview (Psychology and Crime an Law, 2016) 
https://researchgate.net/publication/311732406_Trauma-
Exposed_Young_Victims_Possibilities_and_Constraints_for_Providing_Trauma_Support_Within_the_Investiga
tive_Interview.  
103 Schultz J-H, Langballe, Å.: I couldn’t tell such things to others’: trauma-exposed youth and the investigative 
interview (Police Practice and Research, 2016) 
https://researchgate.net/publication/308093504_'I_couldn't_tell_such_things_to_others'_trauma-
exposed_youth_and_the_investigative_interview.  
104 EASO Interviewing Vulnerable People, https://asylum-curriculum.eu/eac/courses.   

https://en.wiktionary.org/wiki/state_of_mind
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotion
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-ended_question
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-ended_question
https://psycnet.apa.org/record/1992-98595-000
https://researchgate.net/publication/311732406_Trauma-Exposed_Young_Victims_Possibilities_and_Constraints_for_Providing_Trauma_Support_Within_the_Investigative_Interview
https://researchgate.net/publication/311732406_Trauma-Exposed_Young_Victims_Possibilities_and_Constraints_for_Providing_Trauma_Support_Within_the_Investigative_Interview
https://researchgate.net/publication/311732406_Trauma-Exposed_Young_Victims_Possibilities_and_Constraints_for_Providing_Trauma_Support_Within_the_Investigative_Interview
https://researchgate.net/publication/308093504_'I_couldn't_tell_such_things_to_others'_trauma-exposed_youth_and_the_investigative_interview
https://researchgate.net/publication/308093504_'I_couldn't_tell_such_things_to_others'_trauma-exposed_youth_and_the_investigative_interview
https://asylum-curriculum.eu/eac/courses
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- összpontosítás a meghallgatásra 
- összpontosítás a megfelelő attitűdre 

 
fizikai felkészülés 

- a meghallgatás helyének kiválasztása 
- a meghallgatás idejének megbecslése 
- a logisztikai kérdések figyelembevétele, elrendezése 
- gondoskodás az IT-infrastruktúráról 
- tájékoztató anyag beszerzése 
- az öltözködési szabályok (dress code) átgondolása 

az eset előkészítése 

- a keretek átgondolása 
- a szerepek átgondolása 
- információgyűjtés az ügyfélről 
- a származási országra vonatkozó információ gyűjtése 
- a tolmács kiválasztása. 

 

1. A kapcsolat létrehozására és kialakítására irányuló szakasz az alábbiakat foglalja magában 
- az érintett felek bemutatása 
- bizalmi légkör kialakítása semleges témákon keresztül 
- a tájékoztatáson alapuló beleegyezés és a visszalépés jogának biztosítása. 

 
2. A bevezető szakasz az alábbiakra terjed ki 

- a kölcsönös megértés kialakítása 
- információnyújtás (a keretekről, szerepekről, szabályokról) 
- az ügyfél felkérése arra, hogy gondolja végig a megadott információkat. 

 
3. A központi téma bevezetésére irányuló szakasz az alábbiakat jelenti 

- a kontextus bevezetése (témák, a beszélgetés oka), hogy biztosítani lehessen, hogy az ügyfél 
érti a helyzetet. 
 

4. A szabad elbeszélő szakasz az alábbiakra terjed ki 
- a megszakítás nélküli beszámoló lehetőségének biztosítása 
- spontán, részletes és koherens információ szerzése 
- tartózkodás a kérdésfeltevéstől 
- ösztönző technikák használata 
- témakifejtés. 

 

Témakifejtés 

Az optimális kommunikációs eredmény elérése érdekében a meghallgató személy felkéri az 

ügyfelet arra, hogy fejtse ki az alábbi három különböző szemantikai szinten a javasolt 

témákat: 

- a tapasztalati szint a szubjektív leírásokból áll (Mit érzett, amikor ez történt? Hogyan 
érezte magát, amikor ezt látta?) 
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- a tevékenységek leírásának szintje a helyzetek, történések részleteinek leírására 
vonatkozik (Mondja el, hogyan történt! Mit tett Önnel?) 
 

- a kontextuális szint a környezeti tényezők, részletek ismertetése (Hol történt? 
Hogyan nézett ki?). 
 

5. Az érvényesség próbájára irányuló szakasz az alábbiakat foglalja magában  
- szélesebb körű információszerzés a szabad elbeszélő szakaszban említett fő témá(k)ról 
- a szabad elbeszélő szakasz témáinak próbája. 

 
6. A záró szakasz az alábbiakat foglalja magában 

- a fő pontok összefoglalása 
- meggyőződés arról, hogy valamennyi szükséges információt megadtak, kifejtettek, elmondtak 
- a meghallgatás sikerérzettel való lezárása.  

   
II. A meghallgatást követő tevékenységek (kiegészítő szakasz) az alábbiakat foglalják magukban 

kapcsolatfelvétel a konkrét ellátó intézményekkel (szükség esetén) 
- egészségügyi ellátás 
- pszichológus 

 
kapcsolatfelvétel a felelős hatóságokkal, szervezetekkel, NGO-kkal (szükség esetén) 

- az emberkereskedelem területén 
- a szexuális bántalmazás területén 
- az LMBTI-személyekkel szembeni gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelem terén 

 
önelemzés (szükség esetén) 

- megfigyelés 
- intervízió 
- szupervízió. 

 

A kommunikáció ösztönzése 
A dialogikus kommunikációs módszer célja, hogy kiegyensúlyozott, spontán szabad elbeszélés 

valósuljon meg elnyomó, kényszerítő minták alkalmazása nélkül. A fent ismertetett, strukturált 

módszer mellett léteznek kiegészítő technikák és attitűdök, amelyek megkönnyítik e célkitűzés 

elérését. 

Az ösztönző kommunikáció eszközei közé tartozik az empatikus kommunikáció, a kifejtendő kérdések, 

a nem irányító kérdezés és az aktív hallgatás. 

Empátia kontra szimpátia105  

- Az empátia az a képesség, amelynek segítségével bele tudjuk képzelni magunkat egy másik 
személy helyzetébe, átéljük a másik személy érzéseit, elképzeléseit vagy véleményét. Az 

 
105 Rothschild, B.: Help for the Helper: The Psychophysiology of Compassion Fatigue and Vicarious Trauma (W. 
W. Norton & Company, 2006) 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ch.322X.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ch.322X
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empátia az a képesség, amelynek segítségével feltárhatjuk, milyen érzések rejlenek egy másik 
személyben, ezért az empátia a kapcsolatfelvétel eszköze.    

- A szimpátia a saját érzelmi állapotunkat írja le, amelyet a szerencsétlenséget átélt személlyel 
kapcsolatban érzünk (együttérzés, szánalom, bánat). 
 

Kifejtendő kontra eldöntendő kérdések106 

- A kifejtendő kérdések úgy vannak megfogalmazva, hogy számos válaszra adnak lehetőséget. 
(YX, kérem, fejtse ki…! AB, írja le...!)  

- Az eldöntendő kérdéseknél a válaszadás során különböző opciók közül választhatunk. (Tud 
róla mondani valamit? Elmondaná nekem, mi történt, amikor...?) 
 

Nem irányító kérdezés kontra irányító kérdezés107 

- A nem irányító kérdezés során nincsenek konkrétan elvárt válaszok, csak a válaszadás 
struktúrája adott. (Tudná folytatni az előző gondolatot? Írja le a helyzetet!)  

- Az irányító kérdések azt sugallják, hogy a kérdezőnek van elképzelése arról, hogy mi lenne az 
általa elvárt válasz. (Fájdalmas volt, amikor...? Izgalmas volt, amikor...?)   
 

Aktív hallgatás kontra passzív hallgatás 

- Az aktív hallgatás figyelmes és érzékeny mentális jelenlét a másik személy verbális vagy nem 
verbális jelzéseinek közlése idején. Az aktív hallgatás az alábbiakat foglalhatja magában 

- rövid reakciók 
- visszaigazolások (Rendben. Értem. Hm.) 
- további kérdések a téma bővebb kifejtése érdekében 
- közvetlen összefoglalók. 

- A passzív hallgatás olyan attitűdöt jelent, amelynek során az adott személy figyelme nem 
(vagy nem teljesen) a másik személyre irányul. Érdektelenség, amely az alábbi módokon 
nyilvánul meg 

- kétség 
- tagadás 
- a téma elterelése 
- nyomás 

- tárgyalás. 
 

A fejezet teljesítése (előtt) és után felteendő kérdések: 

 Melyik meghallgatási módszer biztosít alapot olyan egyéb meghallgatási módszerek számára, 
amelyeket a kiszolgáltatott személyekkel folytatott kommunikáció céljából dolgoztak ki? 

 Mi a dialogikus kommunikációs módszer alapfilozófiája? 

 Írja le a dialogikus kommunikációs módszer felépítését. 

 Milyen teherrel jár a témakifejtés? Mely szinteken fejti ki a témákat az ügyfél? 

 Mit jelent az „ösztönző kommunikáció”? Melyek az ösztönző kommunikáció eszközei?  

 
106 Worley, P.: Open thinking, closed questioning: Two kinds of open and closed question (Journal of Philosophy 
in Schools, 2015) 
https://ojs.unisa.edu.au/index.php/jps/article/view/1269.  
107 Loftus, E. F.: Leading questions and eyewitness report (Cognitive Psychology, 1975) 
https://psycnet.apa.org/record/1976-08916-001.  

https://ojs.unisa.edu.au/index.php/jps/article/view/1269
https://psycnet.apa.org/record/1976-08916-001
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Túlzott érzelmi bevonódás, kiégés  
A szakmai viselkedés elengedhetetlen a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekkel folytatott 

eredményes kommunikáció során. Annak érdekében, hogy képes legyen megküzdeni a saját 

érzelmeivel, a meghallgató személynek tudatosan kell irányítania és kezelnie a következőket: a 

rugalmasság, a türelem, a nyugalom szintje, a meghallgatás képesége, az érzelmi távolságtartás 

képessége, az elfogadás, előítéletmentesség képessége, empátia; önreflexió képessége, a 

megfigyelés, intervízió, szupervízió jelenségének elfogadása önreflexiós eszközként. 

Figyelembe véve, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek meghallgatása túlzott érzelmi 

bevonódással járhat, a meghallgató személyeknek folyamatosan figyelniük kell a viselkedésüket.   

A túlzott érzelmi bevonódás tünetei108 különböző formákat és fokozatokat ölthetnek a 

szenvtelenségtől a túlzott bevonódáson át a következők tekintetében: viselkedés vagy szóhasználat 

(unalom, arrogancia), fizikai reakciók (szédülés, undor), a figyelem elvesztése, szkepticizmus, 

kontrollvesztés, üresség. 

A hatás erősségétől függően különböző stratégiákat lehet alkalmazni a megküzdésre a mély 

lélegzetvételektől a szünettartáson át egészen a külső segítség igénybevételéig109 110.    

A megfigyelés egyszerű és eredményes tevékenység. A gyakorlat szerint tapasztalt munkatársat 

kérnek fel arra, hogy figyelje meg a nehéz esetet és adjon visszajelzést.  

Az intervízió strukturált coaching-módszer, amely a saját tapasztalatokon alapul. Az esemény során az 

érintett munkatárs bemutatja az esetét kollégái egy csoportjának. Egy másik munkatárs 

moderátorként vezeti a beszélgetést. Minden résztvevő ítélkezés nélkül reagál az előadott esetre, és 

lehetőleg kérdéseket tesz fel. 

E megközelítés célja, hogy az esetet különböző aspektusokból lehessen szemlélni, ami segíthet a 

problémás helyzet kezelése során felmerült nehézségek legyőzésében. A módszer jelentős előnye, 

hogy az információ a csoporton belül marad. 

 
108 Ruotsalainen J.H., Verbeek J.H., Mariné A., Serra C.: Preventing occupational stress in healthcare workers (The 
Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015) 
https://cochrane.org/CD002892/OCCHEALTH_preventing-occupational-stress-in-healthcare-workers.  
109 EASO, Interviewing Vulnerable People (Kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek meghallgatása), 
https://ww.asylum-curriculum.eu/eac/courses.  
110 Intervízióról szóló iránymutatás (UNODC Project Office for the Baltic States, 2010) 
https://unodc.org/documents/balticstates/Library/PharmacologicalTreatment/IntervisionGuidelines/Intervisio
nGuidelines.pdf.  

https://cochrane.org/CD002892/OCCHEALTH_preventing-occupational-stress-in-healthcare-workers
https://ww.asylum-curriculum.eu/eac/courses
https://unodc.org/documents/balticstates/Library/PharmacologicalTreatment/IntervisionGuidelines/IntervisionGuidelines.pdf
https://unodc.org/documents/balticstates/Library/PharmacologicalTreatment/IntervisionGuidelines/IntervisionGuidelines.pdf
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A szupervíziót egyedül vagy csoportban is el lehet végezni. A szupervizor a szupervízióban szakképzett 

külső szakember. A szakmai témákon kívül a szupervízió javasolt témája kapcsolatban állhat a 

csoportdinamikával vagy a pszichológiai (pl. kiégés), erkölcsi (pl. előítéletek) stb. kérdésekkel is. 

A meghallgató személy köteles figyelmesen hallgatni és empatikusan fellépni. Ha hosszú időszakon 

keresztül szembesülnek traumatizált emberek történeteivel, a meghallgató személyek 

mindenképpen extrém érzelmi bevonódásnak vannak kitéve. A hosszú távú hatásokra adott 

önvédelmi reakció kiégéshez vezethet111.  Számos indikátor létezik, amely a kiégés által okozott 

stresszre utalhat, ilyen például a visszahúzódás (szemkontaktus kerülése, tartózkodás a csevegéstől), 

a deperszonalizáció (az ügyfelek vagy kollégák cinikus módon történő megközelítése), érzelmi 

kimerülés, hirtelen harag, fizikai reakciók (fejfájás, fizikai fáradtság, alvászavar), koncentrációzavar, 

kognitív kimerültség, zárkózottság, kedvetlenség, bizalmatlanság, másodlagos traumatizáció. 

 

 

A munkahelyi kiégés112 a fel nem oldható munkahelyi stressz következménye. A kiégést tünetek 

együttese jellemzi, amely magában foglalja a túlzott munkahelyi elvárásokból eredő kimerültséget, 

valamint a fizikai tüneteket. A megfigyelések alapján a kiégett munkavállalók depressziósnak néznek 

ki, és akként viselkednek.  

A másodlagos trauma113 akkor fordulhat elő, amikor az adott személy olyan személyekkel találkozik, 

akik traumatizáltak. Akkor alakulhat ki, amikor az áldozat felkavaró leírást ad a traumatikus 

eseményekről, vagy egy olyan helyzetről, ahol valakik kegyetlenül bántak egymással. A másodlagos 

trauma tünetei hasonlítanak a PTSD114 tüneteire (pl. a traumatikus történet erőteljes újbóli átélése, a 

trauma kiváltóinak/érzelmeinek elkerülése, a hitbéli meggyőződéssel, érzésekkel kapcsolatos negatív 

változások, hiperérzékenység). A másodlagos trauma az elsődleges beavatkozóknál, a mentális 

egészségügyi gondozóknál, a szociális munkásoknál, az esettel foglalkozóknál stb. érhető tetten. Az a 

folyamatos igény, hogy együtt érezzünk másokkal a nekik nyújtott segítség során, együttérzésből 

 
111 Maslach, Ch, Jackson S.E., Leiter, M.: The Maslach Burnout Inventory Manual (The Scarecrow Press, 1997) 
https://researchgate.net/profile/Christina_Maslach/publication/277816643_The_Maslach_Burnout_Inventory
_Manual/links/5574dbd708aeb6d8c01946d7.pdf.  
112 Freudenberger, H.J.: Staff burnout (Journal of Social Issues, 1974) 
https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x.  
113 Cieslak R., Shoji K., Douglas A., Melville E., Luszczynska A., Benight C.C.: A meta-analysis of the relationship 
between job burnout and secondary traumatic stress among workers with indirect exposure to trauma, 
Psychological Services, 2014, 
https://uccs.edu/~Documents/thhc/faculty_publications/CieslakShojiDouglas2014.pdf.  
114 American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5. kiadás, American 
Psychiatric Publishing, pp. 271–280., 2013). 

https://researchgate.net/profile/Christina_Maslach/publication/277816643_The_Maslach_Burnout_Inventory_Manual/links/5574dbd708aeb6d8c01946d7.pdf
https://researchgate.net/profile/Christina_Maslach/publication/277816643_The_Maslach_Burnout_Inventory_Manual/links/5574dbd708aeb6d8c01946d7.pdf
https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x
https://uccs.edu/~Documents/thhc/faculty_publications/CieslakShojiDouglas2014.pdf
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eredő kifáradáshoz vagy átvett traumához vezethet,115 ami kihathat az adott személy pszichológiai, 

fizikai és lelki jóllétére.   

A fejezet teljesítése (előtt) és után felteendő kérdések: 

 Mely elemeket kell a meghallgató személynek szabályoznia annak érdekében, hogy képes 
legyen megküzdeni a saját érzéseivel? 

 Melyek túlzott érzelmi bevonódás jelei? 

 Milyen stratégiákat lehet alkalmazni a túlzott érzelmi bevonódással való megküzdéshez? 

 Mi lehet az eredménye, ha egy meghallgató személy hosszú ideig túlzott érzelmi 
bevonódásnak van kitéve? Melyek a(z) ... tünetei? 

 Mit jelent a másodlagos trauma? 

A tolmács szerepe, a kulturális közvetítő funkciója 
A tolmácsolás során egyik nyelvről a másikra ültetünk át üzeneteket. Ebben az érzékeny eljárásban 

az első lépés az, hogy az egyik nyelven befogadjuk az üzenetet, a második az, hogy megragadjuk 

annak értelmét és szándékát, majd a folyamat azzal zárul, hogy az üzenetet a másik nyelven közöljük. 

A tolmács szerepe az, hogy leküzdje a nyelvi korlátokat. 

A tolmácsnak a fenti cél elérése érdekében alaposan ismernie kell mind a forrás-, mind a célnyelvet 

(és gyakran a megfelelő dialektust), ismernie kell a beszélgetés témáját, illetve a meghallgatott 

személy kulturális hátterével, valamint a célnyelvhez kötődő kulturális attribútumokkal kapcsolatos 

tudással kell rendelkeznie. A fenti tényezőkön kívül a megfelelő tolmács kiválasztásánál 

kulcsfontosságú lehet a tolmács neme és életkora is116.   

A résztvevők közötti kommunikáció számos ponton torzulhat fizikai, pszichikai, oktatási, társadalmi, 

gazdasági, környezeti és egyéb okok miatt. 

Ahhoz, hogy tolmácsolni lehessen az olyan kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek – és különösen a 

szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak – üzenetét, akik érdekérvényesítő képessége a fizikai és 

pszichológiai nehézségek miatt sérült, a nehéz helyzetek kezelésével kapcsolatos készségekre és 

ismeretekre van szükség. A nem koherens történet tolmácsolásának nehézsége mellett a 

tolmácsoknak fel kell készülniük az érzelmi kitörések, agresszió, sírás stb. kezelésére.  

A fent említett súlyosbító körülmények elkerülése érdekében a tolmácsoknak és minden érintett 

félnek 

- tisztában kell lenniük az adott helyzet kereteivel, értelmével és a szerepekkel 

 
115 „Understanding and addressing vicarious trauma” Pearlman and McKay, 2008, https://headington-
institute.org/files/vtmoduletemplate2_ready_v2_85791.pdf  
116 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (XI. 9.) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról, 66.§ 
(1), (3), (3a) bekezdés, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700301.kor.  

https://headington-institute.org/files/vtmoduletemplate2_ready_v2_85791.pdf
https://headington-institute.org/files/vtmoduletemplate2_ready_v2_85791.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700301.kor
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- megfelelő információt kell kapniuk a tolmácsolás előtt (a meghallgatott személy neméről, 
életkoráról, családi állapotáról, tanulmányairól, egészségi állapotáról, kiszolgáltatottságának 
jellegéről stb.) 

- tisztában kell lenniük azzal, hogy a megbízás elfogadása nem helyénvaló, ha közvetlen vagy 
közvetett kapcsolatban állnak a meghallgatott személlyel 

- teljesen pártatlannak és megbízhatónak kell lenniük.   

A tolmácsolás transzlációs tevékenység. A tolmácsolás két leggyakoribb formája a 

szinkrontolmácsolás, amelyre a forrásnyelv hallgatásával egyidőben kerül sor, és a konszekutív 

tolmácsolás, amely során a tolmács akkor kezd tolmácsolni, amikor a beszélő szünetet tart. 

A szinkrontolmácsolás előnye, hogy időt lehet spórolni, és nem zavarja meg a beszélő természetes 

ritmusát. A konszekutív tolmácsolás előnye, hogy a tolmács elegendő időt kap arra, hogy elemezze az 

üzenet egészének tartalmát.    

A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyekkel folytatott munka során a konszekutív tolmácsolás az 

előnyben részesített módszer. 

A multikulturális kommunikáció kérdése központi elem a vizsgált célcsoport üzenetének tolmácsolása 

során. A társadalmi nemen és a kulturális tabukon alapuló tényezők szintén különös figyelmet 

igényelnek a tolmácsolási folyamat során. 

Bár szoros kapcsolat van a kultúra és a nyelv között, a tolmács nem kulturális szakértő, így a kulturális 

kontextus tolmácsolása nem a tolmács feladata. Az optimális gyakorlat az, ha pártatlan nyelvi modellt 

alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy a tolmács kizárólag és pontosan azt tolmácsolja, ami elhangzott, és 

csak akkor lép közbe, ha pontosításra vagy ismétlésre van szükség. 

A kulturális közvetítés olyan eszköz, amely áthidalja a különböző érdekelt felek közötti kulturális117 

118 különbségeket. A kulturális közvetítő a forrás- és célnyelvet, valamint a kulturális hátteret is 

alaposan ismeri.  

A kulturális közvetítés célja, hogy segítséget nyújtson az interakciók során annak érdekében, hogy a 

rászoruló személyek hozzáférjenek a szolgáltatásokhoz, gyakorolják jogaikat, megértsék felelősségi 

köreiket és beilleszkedjenek a társadalomba. 

 
117 Phelan, M., Martín, M.: Interpreters and cultural mediators–different but complementary roles (Dublin City 
University, 2010), http://doras.dcu.ie/16481/.  
118 Cross, T., Bazron, B.J., Dennis, K.W., Isaacs M.R.: Towards a Culturally Competent System of Care (Georgetown 
University Child Development Center, 1989). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Translation_studies
http://doras.dcu.ie/16481/
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A tolmácsolás és a kulturális közvetítés abban a tekintetben tér el egymástól, hogy milyen 

környezetben kerül rájuk sor. Míg a tolmácsolás elsősorban hivatalos helyzetekben merül fel, a 

kulturális közvetítés keretei inkább informálisak. 

A tolmácsoláson kívül – amely megegyezik a tolmácsok feladatával – a kulturális közvetítők feladatai 

magukban foglalják a tájékoztatást, az átfogalmazást, az elmagyarázást, a tárgyalást, a navigálást és 

a támogatást is. 

A nonverbális kommunikáció a félreértések melegágya. A beszéd, testbeszéd és az arckifejezések 

szóbeli tolmácsolása félrevezető, és a tolmács feladata, hogy átadja a meghallgatott személy 

intonációját. 

A memóriakapacitás korlátozott. A meghallgató személy megkönnyítheti a tolmács gazdaságos 

memóriakihasználását, amennyiben a beszélgetés során megfogalmazott mondatok rövidek, 

egyszerűek és egyértelműek, és időről időre szüneteket javasol. 

Egyes meghallgatott személyek kifejezésmódja gyakran inkoherens vagy töredezett, néha pedig 

értelmetlen. Az alaphelyzet ellenére a cél az, hogy minőségi és mennyiségi szempontból optimális 

információkat lehessen szerezni. A cél elérése érdekében   

- a meghallgatott személy kifejezésmódját verbális eszközökkel, valamint a lehető 
legpontosabban kell tolmácsolni 

- a jogi és hivatalos szóhasználatot el kell kerülni 
- mellőzni kell azt, hogy a tolmács szimultán módon magyarázatot adjon a nyelvi torzulásokra, 

mivel ez bizalmatlanságot eredményezhet 
- a tolmács által a meghallgatott személy felé kialakított kapcsolatnak az empátia keretei 

között kell maradnia. 

Egyes helyzetekben a tolmács érzelmileg érintetté válik, ami módosíthatja a tolmácsolás minőségét. 

Ha a tolmács lehangoltnak, idegesnek vagy stresszesnek tűnik, célszerű szünetet elrendelni, vagy 

megfontolni a helyettesítés lehetőségét.      

A fejezet teljesítése (előtt) és után felteendő kérdések: 

 Mit jelent a tolmácsolás? 

 Mi a tolmács feladata? Mi a kultúraközi közvetítő feladata? (különbségek, tevékenységi 
területek) 

 Milyen plusz ismeretekkel és készségekkel rendelkezik egy kompetens tolmács/kultúraközi 
közvetítő? 

 Milyen információkat kell megszereznie egy tolmácsnak a meghallgatás előtt? 

 Mely tolmácsolási módszerek a leginkább alkalmazandók/előnyben részesítettek a 
kiszolgáltatott személyekkel folytatott munka során?   
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       Feladatok  
 Zahra története (V. melléklet) 

 Biniam története (VI. melléklet) 

 Szerepjáték a történetek alapján (VII. melléklet) 
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5. modul  INTERKULTURALITÁS 
 

Az 1., 3., 4. és 5. modulok szerzői és szerkesztői: Vég Zsuzsanna, M. Ferdaus Momand és Märcz 
Andrea, IOM Budapest. 

        A modul célja        
A szexuális és nemi alapú erőszak áldozatainak meghallgatásakor számos olyan kihívás adódhat, 

amely hatással lehet a helyzetre. A személyesen átélt tapasztalatokon kívül a különböző földrajzi és 

kulturális háttérből adódó következményekkel is meg kell birkózniuk. A résztvevők így első lépésben 

bevezetőt kapnak a kulturális tudatosság kérdésébe és annak fontosságába, majd megtanulják, 

hogyan hidalhatják át az egyes kultúrák közötti kulturális különbségeket. A modul végére a 

résztvevők képesek lesznek kategóriákba sorolni az interkulturális kommunikációhoz kapcsolódó 

fogalmakat és az annak útjában álló esetleges akadályokat, különösen a szexuális és nemi alapú 

erőszak migráns áldozatai vonatkozásában, és ismertetni azokat a technikákat, amelyek 

hozzájárulnak a sokféleségből adódó esetleges félreértések minimalizálásához. 

       Tanulási célok 
• a kultúra fő jellemzőinek és aspektusainak leírása 

• a kulturális értékek, attitűdök és gyakorlatok különböző dimenzióinak azonosítása 

• annak megértése, hogy a kultúra hatással van az identitásra, a magatartásra és a 

meggyőződésekre, de csak egy az értelmezés számos potenciális rétegei közül 

• a minket érő kulturális hatások felismerése 

• a nonverbális jelek fontosságának, valamint a gyakori félreértéseknek az azonosítása 

       Szükséges anyagok  
• PPT  

• A facilitátor szkriptje 

• „A multikulturális énemet alkotó körök” című feladat kiosztandó anyaga 

• A résztvevők hordozható eszközei (okostelefon, táblagép, laptop stb.) 

• Vezeték nélküli internet 

       Elméleti háttér, eljárás, kérdések  
A foglalkozás „A multikulturális énemet alkotó körök” című feladattal veszi kezdetét. A kiosztott 

anyagok a facilitátoroknak szóló részletes utasításokat és megjegyzéseket tartalmaznak (VIII. 

MELLÉKLET). 
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A résztvevőket felkérik, hogy gondolják végig, mit jelent számukra a kultúra, és lehetőségük nyílik rá, 

hogy megosszák a gondolataikat a csoporttal. Egyértelművé kell válnia, hogy a kultúra mindenkinek 

mást jelent. A facilitátorok ezt követően PPT segítségével ismertetnek néhány általános fogalmat a 

szakirodalomból, kifejtik a kultúra és a jéghegyek közötti analógiát, és bemutatják a kulturális 

értékek, attitűdök és gyakorlatok választott dimenzióit. A résztvevők kontextusa szempontjából 

releváns példákat sorolnak fel akár a facilitátoroknak szóló kísérőszkriptből, akár a saját tapasztalataik 

közül. Ezt követően a nonverbális kommunikációval kapcsolatos, egyes mérlegelendő aspektusokról 

következik – szintén példákkal illusztrált – prezentáció (PPT). 

A résztvevőknek a foglalkozás következő részében meg kell válaszolniuk önállóan egy üres papíron a 

következő kérdéseket (a kérdések PPT-dián jelennek meg): 

A fejezet teljesítése (előtt) és után felteendő kérdések: 

 Hogyan határozza meg saját kultúráját?   

 Mit jelent ez az Ön számára (előnyök és hátrányok)? 

 Hogyan formálja az Ön attitűdjét és magatartását (példával)?   

 Sorolja fel egy másik kultúrával kapcsolatos négy jellemzővel/tulajdonsággal kapcsolatos 
meglátásait.  

 Mi alapján alakult ki a fenti véleménye (pl. személyes tapasztalat, valaki mesélte, olvasott róla, 
nem tudja)? 

A résztvevőket nagyjából 5-10 perc elteltével felkérik, hogy osszák meg a csoport többi tagjával a 

válaszaikat. A beszélgetést a facilitátor irányítja a következő témák érintésével: mindannyiunkat érnek 

olyan kulturális behatások, amelyek formálják az attitűdünket és a magatartásunkat; hogyan hat az 

intolerancia és az ismeretek hiánya a gyakorlatra és a tényleges munkára a szakterületükön; 

potenciális módszerek az intolerancia és a különböző kultúrákkal kapcsolatos hiányzó ismeretek 

kezelésére. 

A kultúra jéghegymodellje 
A „jéghegymodell” az egyik legismertebb és leggyakrabban használt modell a kultúra fogalmának 

leírására. A fent említett jéghegynek a csúcsát látjuk. Ezek a kultúra azon területei, amelyeknek 

érzékeljük a fizikai megnyilvánulásait. Mivel látjuk ezeket, reagálunk is rájuk. A kultúra legnagyobb 

része azonban a felszín alatt rejtőzik. Ezek azok a láthatatlan szabályok és értékek, amelyek 

meghatározzák az egyes kultúrákat. Látható lehet például, hogy valaki bizonyos módon viselkedik, de 

az, hogy miért teszi ezt, már a kultúra láthatatlan részéhez tartozik. 

„Gyakran ezek azok az elemek, amelyekkel először találkozunk, amikor megismerkedünk egy új 

országgal vagy kultúrával. Az ilyen »látható« elemek közé tartozik például többek között a zene, a 

ruhák, a tánc, az építészet, a nyelv, az ételek, a gesztusok, az üdvözlések, a viselkedésmódok, a vallási 
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gyakorlatok és a művészet. Emellett olyan magatartásformákra is kiterjedhet, mint amikor bizonyos 

személyek átmennek a piroson, a földre köpnek, nyilvános helyen dohányoznak, vagy sorban állnak a 

busz előtt. Ez saját kultúránktól függően mind furcsának, különösnek, udvariatlannak, tudatlanságnak 

vagy szimplán butaságnak hathat. Egyik látható elem sem tűnik igazán érthetőnek anélkül, hogy 

tudnánk, mi idézi elő az adott viselkedést; ezek a mozgatórugók pedig a jéghegy alsó, láthatatlan 

oldalán helyezkednek el. Ezek azok a láthatatlan elemek, amelyek a látható oldalon megnyilvánuló 

jelenségek mögött állnak. Így ha a kultúrára gondolunk, a jéghegy alján szerepelnek többek között az 

olyan tényezők, mint a vallásos meggyőződés, a világnézet, a kapcsolatok alapját képező szabályok, a 

család fogalmával kapcsolatos megközelítés, a motivációk, a változással szembeni tolerancia, a 

szabályokhoz való hozzáállás, a kommunikációs stílus, a gondolkodásmódok, a kockázatok 

elviselésének szintje, a nyilvános és a magánszféra közötti különbség, a nemek közötti eltérések.”119 

Nehézségek akkor merülnek fel, amikor egy adott kultúra szabályait alkalmazzák egy másik kulturális 

szabályrendszerrel rendelkező kultúrán belüli viselkedésre. A félreértések és bizonyos viselkedések 

félreértelmezésének elsődleges forrása, ha nem értjük meg és nem ismerjük fel egy adott kultúra 

láthatatlan elemeit, az azokat alkotó különböző rétegeket, vagy azt, hogy ezek miként hathatnak 

egymásra. Ez alapvető fontosságú lehet, amikor menekültekkel/migránsokkal foglalkozunk, beleértve 

például a szexuális és nemi alapú erőszakkal vagy a kizsákmányolás bizonyos típusaival kapcsolatos 

problémák azonosítását.  

A kultúra jellemzői 
Léteznek bizonyos jellemzők, amelyek az összes kultúrában tetten érhetők. A kultúra elsajátításának 

nagy része tudat alatt történik. A kultúrát családoktól, társaktól, intézményektől és a médiából 

sajátítjuk el. Minden embernek vannak alapvető biológiai szükségletei – ilyen például az evés és az 

alvás –, ám ezek kielégítésének módja kultúránként változik. A kultúrán osztozunk csoportunk többi 

tagjával. Ezért tudunk szociálisan megfelelő módon viselkedni, és egyúttal megjósolni, hogy a 

kulturális csoport egyéb tagjai hogyan fognak viselkedni. 

Mivel a szimbólumok tetszőlegesen használhatók, eltérő jelentéssel bírhatnak az egyes kultúrákban. 

Csak akkor van jelentésük, ha egy adott kultúra tagjai egyezményesen használják azokat. A nyelv, a 

pénz és a művészet mind szimbólumok. A kultúra legfontosabb szimbolikus eleme a nyelv. Ahogyan 

 

119 Ezt a bekezdést a következőből emeltük át: Culture Vulture. 2016. Intercultural Training and the Iceberg 
Model. Commisceo Global Blog https://commisceo-global.com/blog/intercultural-training-and-the-iceberg-
model.  

https://commisceo-global.com/blog/intercultural-training-and-the-iceberg-model
https://commisceo-global.com/blog/intercultural-training-and-the-iceberg-model
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az idő múlik, a kultúrák interakcióba lépnek egymással és változnak. A legtöbb kultúra érintkezik 

egymással, és ennek folyamán ötleteket, illetve szimbólumokat cserélnek.  

Fontos hangsúlyozni, hogy minden személy saját igényekkel rendelkező individuum, és nem minden 

ember azonosul kulturális vagy vallási gyökereivel. Egyesek kulturális, faji és vallási hátterük miatt 

kényszerülnek lakóhelyük vagy szülőföldjük elhagyására. Mások azért hagyják maguk mögött az 

országot, mert nézeteik ütköznek saját kultúrájukkal és vallásukkal, illetve különböznek attól. 

A kulturális értékek, attitűdök és gyakorlatok választott dimenziói 
Az olyan dimenziók, mint az életkor, társadalmi nem, etnikai hovatartozás, család, kommunikáció, 

testbeszéd, tér, kulturális gyakorlatok, idő, csoportdinamika, tekintély vagy kapcsolatok a kultúra 

keretén belül értelmezhetők. Fontos rámutatni, milyen megítélés alá tartoznak bizonyos attitűdök 

és gyakorlatok az egyes kultúrákban. 

Az életkor az egyik olyan fent említett dimenzió, amelyet különbözően ítélnek meg az egyes kultúrák. 

Európában például 18 éves kor alatt gyermekről vagy kiskorúról beszélünk, míg egyes közép-ázsiai 

társadalmakban – például Afganisztánban – a tizenévesek felnőttnek minősülhetnek. Az elvárások 

szerint akár 14 éves koruktól el kell látniuk magukat, és családot kell alapítaniuk. 

Egy másik fontos dimenzió a „család”.  A következő meghatározás rendkívül jól bemutatja a fogalmat: 

„A család minden társadalom alapvető eleme, mivel más funkciói mellett ez a társadalmi intézmény 

biztosítja az emberek számára születésüktől a felnőttkorig a hovatartozás érzését, a gazdasági 

támogatást, a gondoskodást, az oktatást és a szocializációt.”120 A nukleáris család fogalma szerint a 

család a szülőkből és a gyermekeikből áll. A nukleáris család koncepciója egyre gyakoribbá válik, 

különösen Európában, Észak-Amerikában stb. A nagycsalád fogalma ugyanakkor magában foglalja a 

nem közvetlen családtagokat is, például a nagyszülőket, a nagybátyjakat, nagynéniket, 

unokatestvéreket stb., akik gyakran egy háztartásban vagy egymáshoz közel élnek. A nagycsalád Ázsia, 

Közel-Kelet, Dél-Amerika és Afrika egyes részein gyakoribbnak tűnik.  

Különböző társadalmak különbözőképp ítélhetik meg a családon belüli nemi szerepeket és 

kapcsolatokat. Azokon a helyeken, ahol például a nagycsalád a norma, és van egy elismert családfő, 

ez a személy számít a legfőbb tekintélynek, és ő hozza a család nevében a döntéseket, vagy konzultálni 

kell vele, mielőtt a családtagok maguk hoznának döntéseket. A testvérek társadalmi státusza emellett 

 
120 Canary, H., & Canary, D. J. (2013). Family conflict (Key themes in family communication). Cambridge, UK; 
Malden, MA: Polity Press, 2013. 
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életkoruktól és társadalmi nemüktől függhet, és ezt tükrözheti a sorrend, amelyben megszólalnak 

nyilvános helyeken. 

Nonverbális kommunikáció 
A nonverbális kommunikáció a testbeszéd használatát jelenti egy adott üzenet átadására a hangszín- 

és hangerő, a fizikai gesztusok, arckifejezések, fizikai érintés, testtartás, szemkontaktus, külső stb. 

révén. A nonverbális kommunikáció megértése elengedhetetlen a téves üzenetek továbbításának vagy 

fogadásának megelőzéséhez. A következő lista nonverbális kommunikációra vonatkozó példákat 

tartalmaz, és bemutatja, hogy ezeket hogyan értelmezik az egyes kultúrákban. 

Szemkontaktus: A szemkontaktus fontosságát sosem szabad alábecsülni. A szemkontaktus 

fenntartása vagy elkerülése bizonyos helyzetekben rendkívül fontos lehet. Egyes 

kultúrákban a szemkontaktus kerülése érdektelenséget és tiszteletlenséget jelenthet, míg 

más kultúrákban ugyanez a tekintély vagy az idősek tiszteletét fejezi ki.  

 Példa: A keleti társadalmakban – például a Közel-Keleten és Afganisztánban – 

a fiatalok nem néznek az idősebbek szemébe. A hosszan fenntartott 

szemkontaktust illetlenségnek tartják. Ha nem nézünk az idősebbek szemébe, az 

a tisztelet jele. A társadalom férfitagjai kerülik a nőkkel fenntartott 

szemkontaktust, és igyekeznek nem nézni a szemükbe, mivel ha egyenesen 

belenézünk valaki szemébe, az intimitást sugall. 

 

Érintés: Az érintés és a fizikai gesztusok a különböző kultúrákban más és más jelentéssel 

bírnak. Egyes kultúrákban a különböző nemek közötti érintés tilos, míg más kultúrák úgy 

vélik, hogy a fej szent, és engedély nélkül nem lehet megérinteni azt, megint más kultúrák 

pedig megnyugtatónak tartják az érintést.  

 Példa: A muszlim világban a nők és a férfiak nem érinthetik meg egymást – 

különösen, ha nyilvános helyen tartózkodnak. A párok még akkor sem sétálnak 

nyilvános helyen kézen fogva, ölelkeznek vagy mutatják ki a szeretetüket fizikai 

gesztus formájában, ha házasok. Ezzel ellentétben azonos nemű személyek 

sétálhatnak kézen fogva nyilvános helyeken. 

 

Hang: Néhány kultúra tiszteletlenségnek tartja a hangos beszédet.  

 Példa: A Közel-Keleten élők például híresek róla, hogy szeretnek hangosak 

lenni. Ez a kultúrájukból adódik. Ha hangosan és világosan beszélnek, az nem 

jelenti azt, hogy tiszteletlenek lennének egymással. 
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Személyes tér: Egyes kultúrákban a karhossztávolság kényelmesnek számít, ha két ember 

egymással beszélget, míg más kultúrákban az emberek jóval közelebb állnak egymáshoz.  

 Példa: Az afgánok általában szívesen megérintik egymást, és szeretnek közel 

állni egymáshoz, ha épp megbeszélnek valamit, vagy baráti csevegésben vesznek 

részt. Gyakran megesik, hogy megérintik közel álló barátjuk vállát, vagy lazán 

megölelik őt. A személyes tér fogalma szinte nem is létezik a közel-keleti 

társadalmakban. Ez a magatartásforma az ottani társadalmak kollektivista 

jellegéből ered.   

 

A foglalkozás végén egy olyan feladatra kerül sor, amelynek fel kell hívnia arra a figyelmet, hogy a 

kultúra fontos, de csupán egy az értelmezés számos különböző rétege közül, és nem írható minden 

a számlájára.  

       Feladatok   
 „A multikulturális énemet alkotó körök” (VIII. melléklet) 

 Esettanulmány egy afgán párról (IX. melléklet) 

 

  



74 
 

Mellékletek 

 
I. MELLÉKLET  
 
 
 
MENEDÉKKÉRŐ 

Olyan személy, aki nemzetközi védelmet kér. Az egyéni 
eljárásokkal rendelkező országokban a menedékkérő olyan 
személy, akinek a kérelméről még nem határozott véglegesen az 
az ország, amelyben azt benyújtotta. Nem minden menedékkérő 
lesz végül menekültként elismerve, azonban kezdetben minden 
elismert menekült menedékkérő.  
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
GYERMEK 

Minden tizennyolc év alatti ember, kivéve ha a gyermekre 
alkalmazandó jogszabályok értelmében korábban eléri a 
nagykorúságot. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
A NŐI NEMI SZERV 
MEGCSONKÍTÁSA 

Valamennyi olyan, orvosilag nem indokolt eljárásra vonatkozik, 
amely a külső női nemi szervek részleges vagy teljes 
eltávolításával, vagy a női nemi szervek egyéb sérülésével jár. 
Erőszakos cselekmény, amely a nemi szervekre van hatással, és 
amelyet a Gender-Based Violence Information Management 
System (Nemi alapú erőszakkal kapcsolatos információkezelő 
rendszer) a szexuális erőszak kategóriájába sorol. 
(IOM Gender-Based Violence in Crisis Framework [Az IOM Nemi 
alapú erőszak válsághelyzetekben című keretrendszere], 2018) 

 

KÉNYSZERHÁZASSÁG 

 

Olyan házasság, amelyet az egyik vagy mindkét házasodó fél 
szabad és teljes beleegyezése nélkül kötnek meg.  
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
 
TÁRSADALMI NEM 

Társadalmilag konstruált szerepek és kapcsolatok, 
személyiségjegyek, attitűdök, viselkedésmódok, értékek, relatív 
hatalom és befolyás, amelyeket a társadalom differenciált 
alapon a férfiaknak és nőknek tulajdonít. A társadalmi nem 
kapcsolati alapú, és nem pusztán a nőkre és férfiakra utal, hanem 
a köztük lévő kapcsolatra is. Bár a fogalom jelentése minden 
kultúrában mélyen gyökerezik, idővel változik, és a kultúrákon 
belül és azok között is számos típussal rendelkezik. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
 
NEMI ALAPÚ ERŐSZAK 

Gyűjtőfogalom, amely magában foglal minden káros 
cselekményt, amelyet az adott személy akarata ellenére 
követnek el, és amely a férfiak és nők közötti, társadalmilag 
nekik tulajdonított (azaz nemi) különbségeken alapul. Magában 
foglal minden olyan cselekményt, amely fizikai, szexuális vagy 
mentális kárt vagy szenvedést, az ilyen cselekményekkel való 
fenyegetést, kényszerítést, az erőforrások, lehetőségek vagy 
szolgáltatások megtagadását, kényszerházasságot vagy a 
szabadság egyéb megfosztását okozza. Ezek a cselekmények 
megtörténhetnek nyilvánosság előtt vagy a magánéletben is. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 

Valamennyi természetes személy jogainak, felelősségeinek és 
lehetőségeinek egyenlősége a nemi identitásuktól függetlenül. 
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NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG Nem azt jelenti, hogy minden egyén egyforma, hanem hogy 
mindenki érdekeit, szükségleteit, kapacitásait és prioritásait 
figyelembe vesszük. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
 
 
NEMI IDENTITÁS  

Az adott személy nemmel kapcsolatos, mélyen érzett belső és 
egyéni tapasztalatára vonatkozik, amely vagy megfelel a 
születéskor megállapított biológiai nemének, vagy nem. Ez 
magában foglalja az illető személyes testérzetét (amely 
kiterjedhet a külső megjelenésének vagy szerveinek önkéntes 
módosítására orvosi, műtéti vagy egyéb módszerekkel), valamint 
egyéb nemi kifejezésmódokat, többek közt az öltözéket, beszédet 
és gesztusokat. 
(Ügynökségközi Állandó Bizottság, Iránymutatás a humanitárius 
fellépések során a nemi alapú erőszak esetén való 
beavatkozásról, 2015) 

 
 
 
 
 
LMBTI 

Leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális 
személyeket jelölő betűszó. Néha a különböző nemű, szexuális 
orientációjú és nemi identitású személyek (SSOGI) rövid 
megnevezéseként is használják. Vélt szexuális orientációjukból 
és/vagy nemi identitásukból fakadóan különféle diszkrimináció és 
emberi jogi sérelmek áldozatává válhatnak a származási 
országukban vagy migránsként a tranzit- vagy fogadó 
országokban. A szexuális orientációt és a nemi identitást 
emellett az üldöztetés indokaként is elismerik (egy 
meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozás értelmében) 
a menekültstátusz odaítélésekor. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
 
 
MIGRÁNS 

Gyűjtőfogalom, amelyet nem határoz meg a nemzetközi jog, és 
amely azon személyekkel kapcsolatban tükrözi az általános 
értelmezést, akik különböző okok miatt ideiglenesen vagy 
tartósan elköltöznek a szokásos lakóhelyükről akár az országon 
belül, akár a nemzetközi határon kívül. A kifejezés magában 
foglalja a természetes személyek számos, jól meghatározott jogi 
kategóriáját, például a migráns munkavállalókat, azokat a 
személyeket, akik mozgásának típusa jogilag meghatározott, 
például a csempészett migránsokat; valamint azokat, akik 
jogállása vagy mozgásának módja nincs kifejezetten 
meghatározva a nemzetközi jog szerint, például a nemzetközi 
diákokat. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
KISZOLGÁLTATOTT HELYZETBEN 
LÉVŐ MIGRÁNS 

Azok a migránsok, akik nem tudnak hatékonyan élni emberi 
jogaikkal, az erőszak és bántalmazás megnövekedett 
kockázatának vannak kitéve, és ennek megfelelően jogosultak 
arra, hogy a felelős szervektől nagyobb fokú gondosságot 
kérjenek. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
MIGRÁNSBARÁT EGÉSZSÉGÜGYI 
RENDSZEREK 

Olyan egészségügyi rendszerek, amelyek tudatosan és 
módszeresen beépítik a migránsok szükségleteit az egészségügy 
finanszírozásába, valamint a szakpolitikák megtervezésébe, 
végrehajtásába és értékelésébe, olyan megfontolásokat is 
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beleértve, mint a migránspopuláció járványügyi profilja, a 
releváns kulturális, nyelvi és társadalmi-gazdasági tényezők, 
illetve a migrációs folyamatnak a migránsok egészségére 
gyakorolt hatása. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
 
PSZICHOSZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 

A „pszichoszociális” kifejezés a pszichológiai és szociális 
folyamatok összekapcsolódását jelöli, illetve azt a tényt, hogy 
ezek folyamatosan kölcsönösen hatnak egymásra és 
befolyásolják egymást. A mentális egészségügyi és 
pszichoszociális támogatás (MHPSS) kifejezést használjuk az 
összes olyan helyi vagy külső támogatásra, amelynek a 
pszichoszociális jóllét előmozdítása és/vagy a mentális zavar 
megelőzése, illetve kezelése a célja. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
 
MENEKÜLT (1951. évi 
egyezmény) 

Olyan személy, aki faji vagy vallási okok, nemzeti hovatartozása, 
illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása 
vagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való 
megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon 
kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való 
félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe 
venni; vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve, és korábbi 
szokásos tartózkodási országán kívül tartózkodva ilyen 
események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való 
félelmében nem akar oda visszatérni. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS 

Tényleges szexuális jellegű fizikai erőszak vagy azzal való 
fenyegetés, akár erővel, akár egyenlőtlen vagy kényszerítő 
körülmények között. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
SZEXUÁLIS KIZSÁKMÁNYOLÁS 

A kiszolgáltatott vagy bizalmi helyzettel, illetve a hatalmi 
egyenlőtlenséggel való szexuális célú tényleges visszaélés vagy 
arra tett kísérlet, beleértve többek közt a másik személy 
kizsákmányolásából eredő pénzügyi, társadalmi vagy politikai 
haszonszerzést. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
 
 
SZEXUÁLIS ERŐSZAK 

A nemi alapú erőszak egyik formája, amely magában foglal 
minden szexuális aktust, szexuális aktusra tett kísérletet, 
kéretlen szexuális megjegyzést, közeledést vagy tettet, amely 
egy személy szexualitása ellen irányul bármilyen személy általi 
kényszerítés alkalmazásával, az áldozathoz fűződő kapcsolattól 
függetlenül, bármilyen helyzetben. Számos formája lehet, és 
magában foglalja a szexuális kényszerítést, a szexuális 
bántalmazást, a kényszerterhességet, a kényszersterilizációt, a 
kényszerített abortuszt, a kényszerített prostitúciót, az 
emberkereskedelmet, a szexuális rabszolgaságot, a 
kényszerített körülmetélést, a kasztrálást és a kényszerített 
meztelenséget. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 

Olyan, a gyermekek jogairól szóló egyezmény 1. cikkében 
foglaltak szerinti gyermekek, akik elszakadtak mindkét 
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KÍSÉRŐ NÉLKÜLI GYERMEKEK 

szülőjüktől és egyéb rokonaiktól, és akiknek nem viseli gondját 
olyan felnőtt személy, akinek a törvény vagy a szokás alapján ez 
a feladata. A migráció kontextusában a mindkét szülőjüktől vagy 
egyéb gondviselőitől elszakított gyermekekre általában kísérő 
nélküli migráns gyermekként hivatkoznak. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
NEMI ALAPÚ ERŐSZAK 
ÁLDOZATA 

Olyan személy, aki nemi alapú erőszakot élt át. Az „áldozat” és a 
„túlélő” kifejezések felcserélhetők. Az „áldozat” szót gyakran a 
jogi és egészségügyi ágazatokban használják. A pszichológia és a 
szociális támogatás ágazataiban általában a „túlélő” kifejezést 
részesítik előnyben, ugyanis ez ellenálló képességet sejtet. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
NŐKKEL SZEMBENI ERŐSZAK 

Bármilyen nemi alapú erőszakot magában foglaló cselekmény, 
amely fizikai, szexuális vagy pszichológiai kárt vagy szenvedést 
okoz, vagy okozhat a nők számára, beleértve az ilyen 
cselekedetekkel való fenyegetést, az azokra való kényszerítést 
vagy a szabadságtól való önkényes megfosztást akár nyilvános, 
akár magánéleti helyzetekben. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 

 
 
KISZOLGÁLTATOTTSÁG 

Migrációs kontextusban a károk elkerülésére, az azoknak való 
ellenállásra, az azokkal való megküzdésre, vagy az azokból való 
felépülésre vonatkozó korlátozott képességet jelenti. Ez a 
korlátozott képesség az egyén, a háztartás, a közösség, valamint 
a strukturális jellemzők és feltételek egymásra gyakorolt egyedi 
kölcsönhatásából fakad. 
(IOM, Nemzetközi jogi migrációs glosszárium, 2019) 
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II. MELLÉKLET 
Anna története  
Akkoriban még kislány voltam. Lefotózták az osztályomat. Az egyik anyuka így szólt a kisfiához: „nézd 

csak azt a zsidó kislányt! Én úgy gondoltam, hogy nem vagyok az, de amikor hazamentem, 

megkérdeztem az édesanyámat, hogy igaz-e, amit a nő mondott. Azt felelte, hogy igen, zsidók 

vagyunk, de erről majd akkor beszélünk, ha nagyobb leszek. Soha többé nem beszéltünk róla. Amikor 

középiskolás lettem, rájöttem, hogy más vagyok, mint a többiek – és nem csak a származásom miatt. 

Nagyjából 14 éves lehettem – tudja, akkoriban a gyerekek elkezdik felfedezni a szexualitásukat... –, 

amikor rájöttem, hogy nem a fiúkhoz, hanem a lányokhoz vonzódom. Mivel ez nem képezi az átlagos 

gondolkodásmód részét az országomban, nagyon sokáig eltemettem magamban ezt az érzést... de 

mostanra a hozzám hasonló emberek iránti gyűlölet valahogy intenzívebbé vált. Minden nap történik 

valami: gyújtogatás, késelés, falfirkák... Az édesanyám külön él, így nem beszélünk róla. A lányom sejti, 

de diszkréten kezeli. Az anyámmal való kapcsolatom igen problematikus, a lányommal pedig... 

nevezzük barátinak. Bizonyos határokon sosem merészkedünk túl. Ha bajban vagyunk, segítünk 

egymásnak, de bizonyos témákat sosem érintünk. 20-21 éves koromban volt egy barátnőm. Amikor a 

lányom kicsi volt, volt néhány barátnőm... napközben. 

Lenával 5-6 évig voltunk együtt. Továbbra is nehéz beszélni róla... Eleinte csak beszélgettünk... 

kirándultunk, koncertre, kiállításokra jártunk... (az ügyfél könnyezik) A lányom most már nagy. Sokat 

dolgozom... Sem a szomszédok, sem a barátok nem tudtak rólunk. Lenát júliusban megölték. Pénteki 

nap volt... Lena azt javasolta, hogy vegyünk részt a Pride-on. Nem tetszett az ötlet, de végül 

belementem. Gyönyörű idő volt. Megérkeztünk a helyszínre. Nagyon sok hozzánk hasonló ember vett 

körül. Hirtelen rohamrendőröket és nagy kereszteket cipelő embereket láttam. „Halál a 

homokosokra”... „Szodoma nem pusztult el” feliratú transzparenseket emeltek a magasba. El akartam 

tűnni. Borzalmasan meg voltam ijedve... Megérintettem a karját, és jeleztem, hogy el akarok menni... 

Az egész várost ismerem az összes sikátorral, átjáróval együtt. Egyre nagyobb lett a felfordulás. A 

metró felé rohantam... Elszakadtunk egymástól. (az ügyfél mély levegőt vesz, remeg, az arca pedig 

kivörösödik) Sírva kerestem, de sehol sem találtam. Két rendőr megállított... és kérdezett valamit, de 

nem is hallottam őket. Hol lehet? Hirtelen megláttam, ahogy a távolban szalad. Az egyik rendőr 

megpróbál elkapni, kiabálok... aztán képszakadás. Másnap a rendőrségen, a kórházakban 

keresgéltem... Azóta sem tudok elaludni... minden nap rémálmok gyötörnek... Mire lement a nap, 

megtaláltam a 6. kerületi halottasházban... (az ügyfél feláll, majd leül – többé nem beszél)       
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III. MELLÉKLET  
Mirjana története 
13 éves vagyok. Örülök, hogy itt lehetek. Iskolába járhatok. Nézze, le tudom írni a nevem... Hiányzik 

az édesanyám, édesapám és a testvéreim... Amikor eldöntöttem, hogy elszököm, feldúlt voltam. 

Elmeséljem, hogy történt? Gazdagok voltunk, volt házunk, ruháink, jó ételeket ettünk, majd mindent 

elvesztettünk. Az édesanyám azt mondta, hogy az apám tehet róla, nem a háború. Újra jó életet akarok 

élni... A fiú pedig helyes és gazdag. Belgiumban él a családjával. Ő már nagy: 17 éves. Szeret. Az 

interneten ismertük meg. A családjaink régebbről ismerik egymást... amikor még ők is otthon éltek. Az 

is lehet, hogy rokonok vagyunk. Hamdija szülei pénzt küldenek nekünk... Azt beszéltük meg, hogy ha 

betöltöm a 13-at, útnak indulunk. Vártam a születésnapomat, mert nagyon szerettem volna utazni. 

Aztán összepakoltuk az összes holmimat és eljöttünk. Kijelöltük a házasság idejét... Nagyon jó itt lenni. 

Bár csak 3-4 hónapja vagyok itt, beszélem az Ön nyelvét. Mit mondjak a nyelvén? Vannak barátaim 

itt... Amikor közeledtünk a határhoz, úgy döntöttem, hogy elbújok. Megijedtem. Nem találtak meg a 

sötétben. Nem emlékszem arra az éjszakára. Nem akarok róla beszélni... A rendőrség talált rám, most 

pedig itt vagyok ebben a nagyvárosban... A többi lány a gyermekotthonban tangát visel... én viszont 

nem vagyok prosti. A bugyim egészen a derekamig ér... Hiányzik a kishúgom. Ő még kisbaba... 

Megbüntetnének, ha visszamennék. A szüleim mindent erre tettek fel. 
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IV. MELLÉKLET  
Esettanulmány – Szövegelemzés a fenti (vagy más, tartalmilag vagy a használt eszközök 
szempontjából hasonló) történetek alapján 

A fejezetek által kifejtendő kérdések: 

Kiszolgáltatottság, védelem 

 A történet mely elemei utalnak az ügyfél kiszolgáltatott helyzetére? 

 A szenvedés mely megnyilvánulásait tudja azonosítani a szöveg alapján? 

 Melyik kiszolgáltatott csoport(ok)hoz tartozik az ügyfél?  

 Azonosítsa a szükséges védelem formáját/formáit. 

Szexuális és nemi alapú erőszak 

 Mit élt át az ügyfél, és az milyen következményeket vont maga után? 

 Milyen formáját/formáit ismeri fel a szexuális és nemi alapú erőszaknak a történetben? 

 Melyik szinte(ke)n kerül sor a káros cselekményre? 

A veszélyeztetettség jelei 

 A veszélyeztetettség mely jeleit tudja azonosítani a szöveg alapján? Milyen szinteken? 
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V. MELLÉKLET 
Zahra története 
 
A nevem Zahra. 24 éves vagyok és Algériából származom. Gyermekgondozást tanultam Blidában. 

Miután befejeztem a tanulmányaimat, Jordániában vállaltam munkát. Amíg ott éltem, megismertem 

Ammanban a férjem... Ő az UNRWA táborában... az Ammani új táborban (Wihdat) él. Palesztin. A 

családom elutasító volt velünk a családjaink közti kulturális különbségek, illetve a vallási 

meggyőződések, a hagyományok és a távolság miatt is... Gyorsan teherbe estem... A terhességem első 

pár hónapjában az anyósom házában éltem. Nagyon sok konfliktusunk volt. A várandósság 20. 

hetében megtudtuk, hogy a baba kislány. A helyzetem borzalmasra fordult. Az anyósom rendkívül 

kegyetlen, folyamatosan csipked. Egyszer meg is pofozott. A férjem és az anyósom egymás pártját 

fogja velem szemben. Mindenben támogatják egymást. Elszigetelve és magányosnak érzem magam a 

családon belül. Úgy döntöttem, összeköltözöm egy barátnőmmel, de pénz nélkül, terhesen... Haza 

akartam térni Algériába... de a szüleim hagyománytisztelőek, és nem fogadnának be kitaszított 

feleségként a lányommal. Az édesapám meghalt. Ki védene meg? A fiútestvérem vagy a férjem 

családja elvenné a gyermekem. Nagyon félek... Vajon hogyan tekintenének rám mások? Arra 

gondoltam, hogy elrepülök Algírba... de ki viselné a gondunkat a gyerekemmel egy ekkora városban? 

Végül úgy döntöttem, hogy Európába menekülök. Nincs semmilyen kapcsolatom a férjemmel. 

Próbáltam hívni, de nem érem el. A házassági szerződésünkben mindenesetre lefektettük, hogy ha úgy 

dönt, hogy felbontja a házasságunkat, 5000 dollárt kell fizetnie nekem, de ha én nem teljesítem 

feleségként a kötelességeimet, elvesz egy másik nőt azzal a feltétellel, hogy én maradok a cselédjük. 

Most már itt vagyok a lányommal, de aggaszt, hogy mi lesz a sorsom... 
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VI. MELLÉKLET 
Biniam története 
 
A nevem Binian – Aszmarából származom. A családom rendkívül vallásos. Én nem ilyen vagyok. És nem 

csak ebben különbözöm tőlük. 17 éves voltam, amikor a családom észrevette. Súlyos károkat okoztak 

bennem... ütlegeltek, rejtegettek... Majd elküldtek hazulról. Már korábban is feltételezték, de azt 

hitték, kinövöm. Az édesanyám elfogadna, de a családunk régi, patriarchális, konzervatív család... nem 

teheti ki magát... Amikor kicsi voltam, megpróbált megvédeni, de az apám megbüntette és nyakon 

ütötte. A fiútestvéreim szintén nem vettek tudomást rólam. Néhány éve hazamentem, hogy titokban 

meglátogassam az édesanyámat, de néhány szomszédunk felismert... és a legidősebb bátyám egy 

késsel rontott nekem. Megszúrta a karom. Majdnem máshová szúrt. Megbocsátanék nekik. Ők nem 

bocsátanának meg nekem, hanem újra megtámadnának. Nem akarják, hogy a közelükben legyek. A 

hagyomány erősebb, mint a hozzátartozók iránt érzett szeretet. Miután eljöttem otthonról, nem 

találtam munkát. Áruba kellett bocsátanom a testem. Mielőtt Európába jöttem volna, naponta 4-5 

alkalommal tartóztattak le. Egyszer két hónapra. Csak azért, mert a hozzám hasonlóakat szeretem. 

Szexuálisan kényszerítettek... vassal fenyegettek, cigarettákat nyomtak el a testemen... nézze... A 

legutolsó őrizetbe vétel után úgy döntöttem, iderepülök. Itt állandó partnerem van. Boldog vagyok 

itt... csak ne rohamoznának meg azok az emlékek mind egyszerre...  
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VII. MELLÉKLET 
Szerepjáték a fenti (vagy más, tartalmilag vagy a használt eszközök szempontjából hasonló) 
történetek alapján 

Feladat: 
 meghallgatási helyzet szimulálása 

 a szimuláció értékelése 

Szereplők:  
 meghallgató személy, ügyfél, tolmács és/vagy kultúraközi közvetítő, megfigyelő (választható) 

Tippek: 
 az eredményesebb időkezelés érdekében minden pontot egy másik résztvevői csoportnak kell 

kifejtenie 

 nem szükséges kifejteni az összes pontot 

 érdemes prioritásokat felállítani az adott csoport preferenciái alapján 

A következőkkel kapcsolatos pontokat kell kifejteni: 
Emlékezet 

 milyen hatással volt az ügyfél emlékezetének állapota a párbeszédre 

 az emlékek visszaidézését segítő eszközök használata 

Meghallgatás 
Előkészítés 

 mentális, fizikális felkészülés, az eset előkészítése 

 a megfelelő tolmács/kultúraközi közvetítő kiválasztása a feltételek mérlegelésével 
 
1) A kapcsolat létrehozására és kialakítására irányuló szakasz 

 az érintett felek bemutatása 

 megfelelő légkör kialakítása 
2) Bevezető szakasz 

 a kölcsönös megértés kialakítása 

 megfelelő tájékoztatás 

 az ügyfél felkérése arra, hogy gondolja végig a megadott információkat 
3) A központi téma bevezetésére irányuló szakasz 

 a kontextus bemutatása 
4) Szabad elbeszélő szakasz 

 a megszakítás nélküli beszámoló lehetőségének biztosítása 

 spontán, részletes és koherens információ szerzése 

 tartózkodás a kérdésfeltevéstől 

 ösztönző technikák használata 

 témakifejtés három szinten 
5) Az érvényesség próbájára irányuló szakasz  

 szélesebb körű információszerzés a szabad elbeszélő szakaszban említett fő témákról 

 a szabad elbeszélő szakasz témáinak próbája 
6) Záró szakasz 

 a fő pontok összefoglalása 

 meggyőződés arról, hogy valamennyi szükséges információt kifejtették 

 a meghallgatás sikerérzettel való lezárása 

A meghallgatást követő tevékenységek 

 a megfelelő intézmények, hatóságok felkeresése 

 önelemzés  
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VIII. MELLÉKLET  
Feladat – A multikulturális énemet alkotó körök  

Keretek: 
 Forrás: Sokszínűségi tevékenységekkel kapcsolatos forráskalauz 

 Szükséges idő: 20-30 perc   

Cél:   
 A Körök nevű feladat keretében a jelenlévők részt vesznek egy annak azonosítására irányuló 

folyamatban, hogy mit tekintenek saját identitásuk legfontosabb dimenzióinak. Lehetőség 

nyílik a sztereotípiák megvizsgálására, miközben a résztvevők történeteket osztanak meg 

arról, hogy mikor töltötte el őket büszkeséggel, hogy egy adott csoporthoz tartoztak, és mikor 

volt ez kimondottan fájdalmas számukra.   

Utasítások: 
 Kérjük meg a résztvevőket, hogy alkossanak párt valakivel, akit nem ismernek túl jól. 

Kérjük fel őket a bemutatkozásra, majd a következő lépések követésére:   

1) Kérjük meg a résztvevőket, hogy írják be a nevüket a külső körbe. Ezt követően mindkét 

mellékkört az identitásuk olyan dimenziójával kell kitölteniük, amelyet a legfontosabbak közé 

sorolnak önmaguk meghatározásakor. Említsünk több példát azokra a dimenziókra, amelyek 

szerepelhetnek a mellékkörökben: nő, sportoló, zsidó, testvér, oktató, ázsiai-amerikai, 

középosztálybeli stb.   

2) Kérjük meg a párokat, hogy osszanak meg egymással két történetet. Először meg kell osztaniuk 

a történetüket arról, mikor éreztek kifejezett büszkeséget amiatt, hogy a kiválasztott 

azonosító szavak társíthatók hozzájuk. Ezt követően olyan történetet kell megosztaniuk, 

amikor különösen fájdalmas volt számukra, hogy az általuk választott identitásdimenziókat 

társították hozzájuk.   

3) Harmadik lépésként a résztvevők olyan sztereotípiát osztanak meg, amelyet hallottak már 

identitásuk egy dimenziójával kapcsolatban emlegetni, de az nem illik rájuk pontosan. Kérje 

meg őket, hogy fejezzék be a kiosztott anyag alján szereplő mondatot az üres helyek 

kitöltésével: „____________ vagyok, de NEM vagyok _____________.” Írjuk be a saját 

példánkat: „Keresztény vagyok, de NEM vagyok szélsőjobboldali republikánus.” Az 1., 2. és 3. 

lépésekhez egyszerre kell megadni az utasításokat. Adjunk 8-10 percet, hogy a résztvevők 

elvégezzék mindhárom lépést, és ha már csak 2 perc maradt, szóljunk nekik, hogy ki kell 

tölteniük a sztereotípiákra vonatkozó mondatot.   
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4) Kérdezzük meg a csoporttól, hogy milyen reakciót váltottak ki belőlük mások történetei. 

Érdeklődjünk, hogy hallott-e valaki olyan történetet, amelyet meg szeretne osztani a 

csoporttal. (Győződjünk meg róla, hogy a történet eredeti elmesélője engedélyt adott annak 

az egész csoporttal történő megosztására.)   

5) Közöljük a résztvevőkkel, hogy a következő lépés keretében az egyes személyek felállnak és 

felolvassák a sztereotípiákkal kapcsolatos kijelentésüket. Valamilyen sorrendet követve 

meghallgathatjuk az összes résztvevőt, vagy hagyhatjuk, hogy a jelenlévők véletlenszerűen 

felálljanak és felolvassák a kijelentésüket. Gondoskodjunk róla, hogy a résztvevők 

tiszteletteljesen viselkedjenek, és aktívan odafigyeljenek ennél a lépésnél, ugyanis a 

jelenlévők kiszolgáltatottá teszik saját magukat a részvétellel. Kezdésként olvassuk fel a saját 

állításunkat. A feladat ezen része hihetetlenül hatásos lehet, ha kellően energikusan vezetjük 

fel. Beletelhet egy kis időbe, mire a résztvevők belejönnek a kijelentések megosztásába, 

úgyhogy engedjünk teret néhány csöndes pillanatnak.   

6) A feladat feldolgozásához számos kérdés feltehető:   

o Miben különböznek az Ön által az identitása szempontjából fontosnak ítélt dimenziók azoktól, 

amelyek segítségével mások ítéletet alkotnak Önről?   

o Megkérdőjelezett-e valaki olyan sztereotípiát, amelyet Ön korábban igaznak vélt? Ha igen, mi 

volt az?   

o Milyen érzés volt, hogy felállhatott és megkérdőjelezhette saját sztereotípiáját? (A résztvevők 

néha nevetnek, ha valaki a következőkhöz hasonló, gyakori sztereotípiákat oszt meg: „Arab 

vagyok, de nem vagyok terrorista”, vagy „Tanár vagyok, de élek társasági életet.”) Számos 

alkalommal hallottam nevetést. Min nevettek?   

o Honnan erednek a sztereotípiák?   

o Hogyan számolhatjuk fel őket?   

Megjegyzések a facilitátor számára: 
 A feladat lényege a következő folyamat: saját identitásunk, valamint az ahhoz társított 

sztereotípiák megvizsgálása, majd saját sztereotípiáink megkérdőjelezése mások történetein 

keresztül, illetve azáltal, hogy egyesek kétségbe vonnak bizonyos sztereotípiákat. Ösztönözzük 

arra a résztvevőket, hogy végiggondolják, milyen sztereotípiákat alkalmaznak másokra, és 

hogy igyekezzenek tudatosan mélyebben átgondolni, majd végül kiiktatni ezeket.   

 A legtöbb feladathoz hasonlóan itt is kimondottan eredményre vezethet, ha facilitálás közben 

mi is részt veszünk a gyakorlatban. Ha hajlandóak vagyunk megosztani a tapsztalatainkat, a 

résztvevők nagyobb eséllyel nyílnak meg és osztják meg a sajátjukat.   
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 Elengedhetetlen – különösen az utolsó résznél, amikor a résztvevők megosztják saját 

sztereotípiáikat –, hogy teret engedjünk a csendnek. A jelenlévők eleinte nehezen nyílnak 

meg, de miután megtörik a jég, a feladat rendkívül sok energiát ad. A végén hagyjunk időt arra, 

hogy a résztvevők tovább beszélhessenek az általuk megosztott sztereotípiáról.   

 Miután mindenki előadta saját kétségbe vont sztereotípiáját, jelentsük be, hogy ha valaki 

szeretne még egyet megosztani, megteheti. Mutassunk példát azáltal, hogy megosztunk egyet 

saját magunkról.   

Kiosztott anyagok a résztvevők számára:  
 

 Ez a feladat az identitásunkat alkotó különböző dimenziókra világít rá. Hangsúlyozzuk annak 
fontosságát, hogy az emberek maguk határozzák meg az identitásukat és megkérdőjelezzék a 
sztereotípiákat. 

 Írja be a nevét a lenti struktúra középső körébe. Írja be identitása egy-egy fontos aspektusát 
– olyan, azonosításra vagy leírásra szolgáló szót, amelyet fontosnak ítél meg önmaga 
meghatározása szempontjából – a mellékkörökbe. Bármi szóba jöhet: Ázsiai-amerikai, nő, 
anya, sportoló, oktató, taoista, tudományos szakember vagy bármilyen más leírásra szolgáló 
kifejezés, amellyel azonosulni tud. 

 

1. Osszon meg egy olyan történetet, amikor különösen büszke volt rá, hogy a fent használt 
szavakkal azonosíthatta magát. 

2. Ezt követően osszon meg egy olyan történetet, amikor különösen fájdalmas volt, hogy az egyik 
azonosításra vagy leírásra szolgáló kifejezéssel azonosították Önt. 

3. Nevezzen meg egy olyan sztereotípiát, amelyet az egyik olyan csoporthoz társítanak, amellyel 
Ön azonosul, ám az nem áll összhangban az önképével. 

4. Fejezze be a következő mondatot: 

 _____________________ vagyok, de NEM vagyok _____________________. (Ha tehát az egyik 
szó, amellyel azonosítottam magam, a „keresztény” volt, és azt gondolom, hogy a sztereotípia 
szerint minden keresztény szélsőjobboldali republikánus, a mondatom így szólna: Keresztény 
vagyok, de NEM vagyok szélsőjobboldali republikánus.  
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IX. MELLÉKLET  
Esettanulmány – Afgán pár 

Keretek: 
 Ez egy fiktív történet egy párról, aki maga mögött hagyta Afganisztánt, és most Európában 

szeretnének menedéket kérni. Az esettanulmány megalkotásakor az élet valamennyi 
kulturális, etnikai és vallási aspektusát figyelembe vettük. 

Cél: 
 A cél a párbeszédindítás, valamint a résztvevők azon kapacitásának bővítése, hogy 

megismerjék a kulturális és hagyományos gyakorlatokat, továbbá azok hatásait és 
következményeit.  

Utasítások: 
 A résztvevőket csoportokra osztják, majd megkapják az esettanulmányt és a kapcsolódó 

kérdéseket tartalmazó, lenti kiosztott anyagot. El kell olvasniuk az esettanulmányt, meg 
kell beszélniük egymás közt, majd választ kell adniuk a kérdésekre. Nagyjából 10 perc 
múlva felkérhetjük a csoportokat, hogy osszák meg válaszaikat, valamint a hasonló 
esetekkel kapcsolatos tapasztalataikat.  

Kiosztandó anyag a résztvevők számára: 
 

A családtagok nevei: Ali Hussaini (27 éves) és Amina Barakzai (23 éves) 

Származási hely: Férj: Ghazni tartomány 
Feleség:         Gardiz tartomány  

Nemzetiség:  Afgán (nem igazolható; nincs hivatalos személyazonosító 
okmányuk) 

Etnikai hovatartozás: Férj: Hazara  
Feleség:         Pastu 

Beszélt nyelvek:  Férj: Dari  
Feleség:         Pastu és dari 

Vallás:  Férj:  Síita muszlim  
Feleség:         Szunnita muszlim  

Történet A pár elhagyta Gaznit, mivel a feleség családja ellenezte a 
kapcsolatot, és a férj családja sem támogatta a házasságot. A pár az 
összes tulajdonát eladta, elhagyta az országot, és Iránba szökött. 
Nagyjából egy évig maradtak Iránban, ám onnan is tovább kellett 
állniuk. Céljuk, hogy olyan országba mehessenek, ahol a 
személyazonosságuk titokban maradhat. 

Férj A hazara etnikai csoporthoz tartozik. Ali és a felesége az egyetemen 
ismerkedtek meg, és úgy döntöttek, összeházasodnak. A férfi 
megosztotta a szándékát a családjával, de a családja nem hagyta 
jóvá a frigyet, amely szerintük súlyos következményekkel járhat. 
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Feleség A pastu törzshöz tartozik. A lány családja a szunnita iszlám követője 
és nagyon hagyománytisztelő. Amikor a férj családja megpróbált 
találkozni velük a házassági ajánlat miatt, kereken elutasították 
őket. Ennek következtében kénytelenek voltak másik országba 
szökni.  

Kérdések:  
 Miért nem lehet igazolni a pár személyazonosságát? 

 Miért utasíthatták el a családok a házasságot? 

 Miért költözhettek először Iránba? 

 Mi lehet az oka, hogy a párnak Iránból is el kellett jönnie?  

 Mi motiválhatta őket arra, hogy Európában kérjenek menedéket? (a szokásos ösztönző 
tényezőkön kívül) 


