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Az iránymutatásban szereplő tartalmak a szerzők véleményét fejezik ki, és nem feltétlenül tükrözik a Nemzetközi Migrációs 
Szervezet (IOM) álláspontját. Sem a jelentésben alkalmazott megnevezések, sem a megjelenített tartalmak alapján nem 
vonható le következtetés az IOM 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. 

 
E kiadvány tartalma nem tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. A jelentésben szereplő információkkal és 
nézetekkel kapcsolatos felelősség kizárólag a szerzőket terheli. 

 

  

Az alábbi szervezet pénzügyi támogatásával készült: 
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RÓLUNK  

 

Az IOM, a Nemzetközi Migrációs Szervezet vezető kormányközi 
szervezet a migráció területén, és szorosan együttműködik a 

kormányzati, kormányközi és nem kormányzati partnerekkel. Az 1951-ben 
létrehozott IOM célja, hogy az összes érintett érdekében előmozdítsa az 
emberséges és jogszerű migrációt. Ezt a kormányzatoknak és migránsoknak nyújtott 
szolgáltatásokkal és tanácsadással teszi. Küldetése részeként az IOM világszerte 
segít a kormányzatoknak és a civil társadalomnak, hogy programokat, kutatásokat 
és tájékoztató kampányokat alakítsanak ki és hajtsanak végre a migránsok elleni 
szexuális és nemi alapú erőszak leküzdése érdekében. 

 

A Le Monde selon les femmes feminista nem kormányzati szervezet, 
amelynek célja a fejlesztési együttműködés, az állandó oktatás, valamint a 
kutatási fellépés; támogatja a társadalmi mozgalmak kialakítását segítő 
helyi tudásrendszereket. Arra törekszik, hogy olyan világban éljünk, 

amelyben északon és délen a férfiak és nők közötti erőviszonyok egyenlőségen és 
szolidaritáson alapuló kapcsolatokká alakulnak. Elismeri a társadalmak egymástól 
való függését és egymás kölcsönös gazdagítását. 
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HÁTTÉR 

A PROTECT PROJEKT 
 
A 12 európai uniós tagállamban (Belgiumban, Bulgáriában, Horvátországban, 
Görögországban, Magyarországon, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, 
Máltán, Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovéniában) végrehajtott 
PROTECT projekt célja: 
 

1 A szexuális és nemi alapú erőszakkal foglalkozó meglévő nemzeti támogató 
szolgálatok megerősítése és átalakítása annak érdekében, hogy megfelelőbben 
koordinálják tevékenységüket és kiterjesszék azt a menekültekre, migránsokra 
és nemzetközi védelmet kérelmezőkre; 

 

2 Kapacitásépítés azon szakemberek számára, akik menekültekkel, migránsokkal 
és nemzetközi védelmet kérelmezőkkel vagy értük dolgoznak annak érdekében, 
hogy hatékonyabban azonosítsák és kezeljék a szexuális és nemi alapú erőszak 
áldozatainak és potenciális áldozatainak szükségleteit. 

 

3 Eszközök adása a szexuális és nemi alapú erőszak által érintett menekültekből, 
migránsokból és nemzetközi védelmet kérelmezőkből álló közösségek kezébe, 
illetve tájékoztatásnyújtás számukra egy regionális tudatosságnövelő kampány 
keretében. 

 
A projektet Belgiumban a Le Monde selon les femmes nevű nem kormányzati 
szervvel partnerségben hajtották végre. Hét nem kormányzati szervezet vett részt a 
projektben: a Legebitra (Szlovénia), a Fundación EMET Arco Iris, az Asociación 
Rumiñahui, a Movimiento por la Paz (Spanyolország), az Arq Psychotrauma Expert 
Groep, a Rutgers és a Pharos (Hollandia). 
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ÁLTALÁNOS TANULÁSI CÉLOK 
 

Az eszköz célja, hogy tájékoztatást nyújtson a szexuális és nemi alapú erőszakról, és 
különösen a szexuális erőszakról, valamint segítsen a migránsokkal és/vagy a 
szexuális és nemi alapú erőszak potenciális áldozataival kapcsolatba kerülő elsődleges 
beavatkozók kapacitásának építésében. 

 

A képzés résztvevői a következőkről szereznek ismereteket: 
▪ a társadalmi nem és az erőszak koncepciója (1. modul) 
▪ migráció és szexuális és nemi alapú erőszak (2. modul) 
▪ erőszak és annak az egészségre gyakorolt hatása (3. modul) 
▪ a beleegyezés fogalma és a szexuális és nemi alapú erőszakra vonatkozó jogi 

keretek (4. modul) 
▪ a szerepvállalás fogalma és az aktív szereplővé válás módja (beleértve a 

segítségnyújtást az áldozatok számára) (5. modul) 

 
A résztvevők megtanulják, hogyan reagáljanak a szexuális és nemi alapú erőszakra, és 
hogyan tudnak a leginkább segíteni az ilyen típusú erőszak áldozatainak és 
családjuknak. 

 
Mindegyik modulhoz tartozik módszertani leírás az oktató számára. Ezek a leírások 
tájékoztatást adnak arról, hogy miként kell lebonyolítani a képzést (időzítés, 
szükséges anyagok, csoportos gyakorlatok, kiegészítő anyagok). Az eszköznek 
mindenki számára egyszerűen használhatónak és online elérhetőnek kell lennie. 
Minden modul esetében célszerű további átfogó dokumentumokat és tanulmányokat 
megtekinteni. 

 

MEGKÖZELÍTÉS 
 

Az eszközön keresztül a szexuális erőszak kezelésének társadalmi nemen alapuló 
megközelítését alkalmazzuk annak érdekében, hogy ki lehessen alakítani a 
stratégiai és szerepvállaláson alapuló válaszokat az áldozatok, a családjuk, a 
közösségi kapcsolatok, valamint a segítséget nyújtó szakemberek számára. A cél a 
büntetlenség elleni küzdelem az áldozat ritmusának betartása és saját magáról való 
gondoskodása mellett. A társadalmi nemen alapú megközelítés mind egyéni, mind 
pedig kollektív szinten segít a jellemformáló válaszok biztosításában, hogy 
egyenlőbb és átfogóbb társadalmat alakíthassunk ki. 

 
A szexuális és nemi alapú erőszak megértése azt jelenti, hogy képesek vagyunk 
azonosítani az ilyen erőszak megjelenését különböző körülmények között, 
megismerjük a dominancia, az egyenlőtlenség jellemzőit, az irányítási 
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mechanizmusokat és az elvárt szerepeket. Ezenkívül magában foglalja az elkövetők 
stratégiáinak, valamint az ilyen erőszak áldozatra és rokonaira gyakorolt hatásának 
ismeretét is. 

 
Azt jelenti, hogy tudomásul vesszük, hogy társadalmunk egyenlőtlenségeket teremt 
a férfiak és nők között, valamint hogy a szexuális erőszak különböző formái ebből az 
egyenlőtlenségből erednek. Végezetül azt jelenti, hogy megértjük, hogy a 
diszkrimináció formáinak ötvöződése növeli a szexuális erőszak kockázatát. Ez a 
megközelítés ennélfogva a nemek elemzésén alapul, és interszekcionális 
(átfedésben van a diszkrimináció különböző aspektusaival). 

 
A szexuális és nemi alapú erőszak továbbra is túl gyakori, elfogadott és büntetlen 
minden kontextusban. 
 

ELÉRHETŐSÉG 

Az eszközt innen lehet ingyenesen letölteni és kinyomtatni: 

o www.mondefemmes.org-Nos productions-Outils pédagogiques 
o www.belgium.iom.int/protect  
o www.eea.iom.int/PROTECT-project  

 
FONTOS MEGJEGYZÉS: E kézikönyv tartalma és diái megfelelőek, és legutóbb 
2019 decemberében módosították őket. 

Oktatóként arra kell törekednie, hogy ismerje a szakpolitikák, folyamatok, adatok és 
elérhetőségek esetleges módosításait – és képzését azoknak megfelelően módosítsa. 

 
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS 
 

• Laptop és projektor 

• Hangszórók 

• Jelenléti ív 

• Értékelési űrlapok 

• Névtáblák vagy matricák 

• Papírtömbös tábla és papír 

• Filctollak és golyóstollak 

• Ragasztóanyagok falra és táblára 

• Időzítő (telefon) 

• Post-it 
 

https://belgium.iom.int/protect
https://eea.iom.int/PROTECT-project
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KÖZÖNSÉG 
 
A képzés általános szolgáltatók és szociális munkát tanuló diákok +/- 20 fős 
csoportjainak szól. 
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ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 

A RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATBAN 
A képzésen minden résztvevőnek joga van felszólalni, megosztani tapasztalatait, 
kifejteni véleményét vagy ellenvéleményét. Az első elv az aktív hallgatás. 

- Győződjön meg róla, hogy tiszteli a többieket, és hagyja őket beszélni 
- Kerülje a negatív visszajelzéseket 
- Tartsa tiszteletben mindenki hozzászólási idejét 
- Ne szóljon bele, amikor más beszél 
- Győződjön meg arról, hogy a résztvevők tisztában vannak a képzés bizalmas 

jellegével 

A KÉPZÉSSEL KAPCSOLATBAN 

Biztosítsa, hogy mindenki aktív legyen – akár szóban, akár a különböző 
tevékenységeken keresztül. 

Ennek érdekében: 

- Győződjön meg arról, hogy mindenki érti a feladatokat, és terelje vissza a 
beszélgetést a megfelelő mederbe, ha szükséges. 

- Győződjön meg róla, hogy bizalmas légkört teremtett, ahol mindenki szabadon 
vehet részt és kifejezheti önmagát 

- Ne erőltesse, hogy a résztvevők felszólaljanak 
- Ismerje meg a különböző modulokat és témákat, amelyeket megvitatnak annak 

érdekében, hogy kellően felkészüljön a képzés megtartására. 

AZ OKTATÓK TULAJDONSÁGAI ÉS MEGKÖZELÍTÉSE 

Az oktatóknak: 

- barátságosnak és kommunikatívnak kell lenniük 
- tisztában kell lenniük a saját értékeikkel, nézeteikkel, elképzeléseikkel annak 

érdekében, hogy ne befolyásolják a csoportot 
- el kell fogadniuk a sajátjuktól eltérő véleményeket és értékeket 
- tisztában kell lenniük a csoport korlátaival 
- befogadónak kell lenniük 
- biztosítaniuk kell, hogy a legfélénkebb résztvevők is képesek legyenek részt venni 

a képzésben, és a határozottabb résztvevők ne vegyék át az irányítást 
- ügyelniük kell arra, hogy hagyják gondolkodni a csoportot ahelyett, hogy előre 

megadnák a válaszokat a kérdésekre 
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- elég magabiztosnak kell lenniük ahhoz, hogy elfogadják a kritikát, valamint 
rugalmas hozzáállást kell tanúsítaniuk 

- bizalmasan kell kezelniük a résztvevők által elmondottakat 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

0. modul – Bevezetés – Bemelegítés 

 

1. modul – A társadalmi nem és az erőszak koncepciója 

 

2. modul – A migráció és a szexuális és nemi alapú erőszak 

 

3. modul – A szexuális erőszak egészségre gyakorolt hatása  

 

4. modul – Hogyan nyújtsunk segítséget a szexuális  
és nemi alapú erőszak áldozatának? 

 

 

Referenciák 

További olvasmányok 
Mellékletek 
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0. MODUL – BEVEZETÉS – BEMELEGÍTÉS 

TANULÁSI CÉLOK 
Lehetőség biztosítása a résztvevők számára, hogy megértsék a képzés kontextusát és 
megismerjék egymást. 

 

IDŐTARTAM 
20 perc 

 

SZÜKSÉGES ANYAG 
 

- 1 nagy tábla az alábbi szavakkal: identitás – különbség – szerep – igazságtalanság – 
egyéb 

 

FELADATOK 
 
A társadalmi nemnek a résztvevők bevonásával történő meghatározása és 

megvitatása 

3–6. dia 

- Indítsa a feladatot a résztvevők üdvözlésével és bemutatkozással. 
- Győződjön meg róla, hogy minden résztvevőnek van-e saját képzési eszköze, és hogy 

aláírták-e a jelenléti ívet. 
- Ismertesse az aznapi képzés kontextusát, céljait és programját. Tegye egyértelművé 

az alábbiakat: 

• Az oktató tiszteletben tartja a résztvevők szakismeretét, és mindenkit arra 
buzdít, hogy ossza meg tapasztalatait, és vegyen részt aktívan. A képzés 
lehetőséget biztosít a társaktól való tanulásra. 

• Senki nem tudja a választ az összes kérdésre 

• Előfordulhat, hogy a képzés csak részben foglalkozik a résztvevők kéréseivel és 
aggodalmaival. 

• A képzés biztonságos terep, ahol mindenkivel tiszteletteljesen bánunk. 
- Kérje meg a résztvevőket, hogy írják fel egy post-itre a következőt: „számomra a 

társadalmi nem azt jelenti, hogy:...”. 
- Majd kérje meg az egyes résztvevőket, hogy álljanak fel, és mondják el, kik ők és hol 

dolgoznak. Kérje meg őket arra, hogy olvassák fel, amit a post-itre írtak. 
- Majd kérje meg őket arra, hogy helyezzék a post-itet a táblán oda, ahová szerintük 

illik. 
- Ezeket a válaszokat helyezze a 3–4. DIÁKON található definíciók kontextusába. 
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1. MODUL 

A TÁRSADALMI NEM ÉS AZ ERŐSZAK FOGALMA 
 

TANULÁSI CÉLOK 
- Annak végiggondolása és elsajátítása, hogy a társadalmi nem és a hatalom miként 

hat a férfiak és nők közötti kapcsolatra 
- Annak megértése, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőtlen hatalmi viszonyok 

miként eredményezhetnek erőszakot (a sztereotípiák és a diszkrimináció 
fogalmán keresztül) 

- A diszkrimináció egymással összefüggő formáit vizsgáló interszekcionalitás 
fogalmának megértése. 

- A szexuális erőszakkal kapcsolatos ismeretek megerősítése 

 
IDŐTARTAM 
1,5 óra 

 
SZÜKSÉGES ANYAG 

- Szükséges felszerelés 
- 1. melléklet: „A társadalmi nem négyzetei” 
- Nagy post-itek 
- Filctollak 

 

FELADATOK 
 

„Az erőszak négyzetei” – Az erőszak fogalmának meghatározása és megvitatása – 
25 perc 

8. dia 

- Ossza 4 részre a csoportot. Adja oda mindegyik csoportnak az „erőszak 
négyzeteit”, és hagyjon nekik 15 percet a feladatra. 

- Kérje meg a csoportot, hogy sorolják fel az 1. kategóriában lévő négyzeteket. 1. 
Ezt követően kérdezze meg a többieket, hogy vannak-e más válaszaik, és ha igen, 
fejtsék ki őket. Tegye meg ezt mind a 6 kategóriánál. 

- Kérdezze meg a csoportot az észrevételeikről. Hogyan értelmezik ezt a 
gyakorlatot? 
 

➔ A feladat különböző típusokra bontja az erőszakot, és lehetővé teszi a csoport 
számára, hogy azonosítsák ezeket. Segít a résztvevőknek abban, hogy tudatossá 
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váljanak az erőszakkal és annak mindennapos elbagatellizálásával szemben: Az 
erőszak nem kontrollvesztés, hanem a kontroll megszerzése. 
- Kérdezze meg a csoportot, hogy szerintük mit lehet/kell elfogadni. Úgy gondolják, 

hogy létezik globálisan elfogadott felfogás az erőszakról? Szeretnék megvitatni az 
erőszakról alkotott lehetséges különböző képeket? Min alapulnak ezek, és miért? 

- Következtetés: az erőszak verbálisan kezdődik, és nagyon könnyen 
elbagatellizálható. Mielőtt fizikai erőszakká válna. Nagyon fontos korai 
szakaszban azonosítani, és nyíltan beszélni róla a barátokkal, a családdal és a 
kollégákkal. 

 

9. dia 

A társadalmi nem és az erőszak közötti összefüggés – 20 perc 

- Kérdezze meg a résztvevőket, mit látnak itt (nemek közötti egyenlőtlenség). 
Tudnak-e példát mondani a nemek közötti egyenlőtlenségre, és mit gondolnak, 
min alapul? 

- A társadalmi nem az egyéb társadalmi kategóriák és identitások egyik része, és 
számos ok miatt lehet diszkriminálni ez alapján. 

 

10–11. dia 

Mutassa be a videót: https://www.youtube.com/watch?v=O1islM0ytkE 

→ Az „interszekcionalitás” kifejezés arra a jelenségre vonatkozik, amikor az 
egyenlőtlenség különböző formái találkoznak és együttesen állnak fenn. Ez 
összefügghet a társadalmi nemmel, valamint a szexuális identitással, a kisebbségi 
hovatartozással, az életkorral, a társadalmi-gazdasági státusszal, az osztállyal, a 
nemzetiséggel, a vallással, a képességekkel stb. 

 

12. dia 

- Magyarázza el, hogyan függ össze a nemek közötti egyenlőtlenség az előítéletekkel, 
a diszkriminációval és a sztereotípiákkal. 

- Fontos azonosítani a sztereotípiákat ahhoz, hogy le lehessen bontani őket, és meg 
lehessen változtatni az attitűdöket. Kérje meg a résztvevőket, hogy mondjanak 
példákat. 

 

A szexuális és nemi alapú erőszak meghatározása és megvitatása – 15 perc 

- Kérdezze meg a résztvevőket, hogy mit értenek „szexuális és nemi alapú erőszak” 
alatt, és kérje meg őket, hogy osszák meg gondolataikat a csoporttal. Fejtse ki, 
hogy az erőszak miért a nők és férfiak közötti hagyományosan egyenlőtlen hatalmi 
kapcsolatok következménye. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O1islM0ytkE
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13. dia 

- Vegyék át a szexuális és nemi alapú erőszak definícióját (16. oldal). 

 

14. dia 

- Mutassa meg a beleegyezésről szóló videót (egy csésze tea). 
- Mondja el a résztvevőknek a jogi definíciót: „A beleegyezés hiányzónak minősül, 

ha a cselekményt az erőszak, kényszerítés vagy csalás eszközeivel követik el, 
vagy ha az áldozat fizikai vagy mentális fogyatékossággal él.” (A belga büntető 

törvénykönyv 375. cikke) 

 

15–16. dia 

- Ismertesse az erőszak különböző típusait. Kérje meg a résztvevőket, hogy 
mindegyik erőszaktípust helyezzék egy-egy kategóriába. Fejtse ki, hogy egyes 
erőszaktípusok több kategóriába is beleillenek. 

- Hivatkozzon az IOM, Institutional Framework for Addressing Gender-Based 
Violence in Crises (Intézményi keretrendszer a nemi alapú erőszak kezelésére 
válsághelyzetekben) c. dokumentumára. 

 

A szexuális erőszak meghatározása és megvitatása – 30 perc 

17–18. dia 

- A szexuális erőszak meghatározása 

 

19. dia 

- Vegyék át a belgiumi adatokat, és mutassa meg az elkövetőkre vonatkozó 
számokat. Adjon a résztvevőknek 5 percet arra, hogy felírják egy post-itre 
azokat a tényezőket, amelyek hátráltathatnak valakit abban, hogy feljelentést 
tegyen (90% fekete szám). 

- Kérje meg őket, hogy menjenek a táblához, és helyezzék fel a post-iteket 
(kulturális okok, információhiány, félelem, lojalitás stb.). Kérjen meg 2 
résztvevőt, hogy olvassák fel a post-iteket kategóriánként. 

 

20. dia 

- Mutassa meg a migráns munkavállalókkal szembeni szexuális erőszakról szóló 
videót. 

  https://www.youtube.com/watch?v=8jhKfyG1oU8 

- Végezetül kérje meg őket, hogy egészítsék ki azokkal az elemekkel, amelyek a 
videó alatt az eszükbe jutottak, és amelyek különösen relevánsak a migráns 
nők esetében. 

https://www.youtube.com/watch?v=8jhKfyG1oU8
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MIT NEVEZÜNK TÁRSADALMI NEMNEK? 

Az IOM szerint a „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 vagy más nemi csoportokra utal, hanem a köztük lévő 
kapcsolatra. Bár a társadalmi nem jelentése minden kultúrában mélyen gyökerezik, idővel 
változik, és a kultúrákon belül és azok között is számos típussal rendelkezik” (IOM, 2015). 

A társadalmi nem kihat a migráció okaira, arra, hogy ki, hova és miként megy, milyen 
hálózatokat használ, milyen lehetőségek és erőforrások érhetők el a célországokban, 
valamint milyen kapcsolatban marad a származási országgal. A kockázatokat, a 
kiszolgáltatottságot és az igényeket szintén jelentős részben befolyásolja az adott személy 
neme, és ezek gyakran rendkívül eltérőek a különböző csoportok esetén. A migrációs 
folyamat valamennyi aspektusát jelentősen befolyásolják azok a szerepek, elvárások, 
kapcsolatok és hatalmi dinamikák, amelyeket a férfiakhoz, nőkhöz, fiúkhoz vagy 
lányokhoz, valamint ahhoz kötünk, hogy valaki leszbikusként, melegként, biszexuálisként, 
transzneműként és/vagy interszexuálisként (LMBTI) definiálja-e magát, és ezeket a 
migráció is befolyásolhatja új módokon. 

A társadalmi nemnek 4 jellemzője van: 

1. Társadalmi konstrukció – Meghatározza a férfiak és nők szerepét a társadalomban 
2. Aszimmetrikus – A nőknek és férfiaknak tulajdonított szerepeket nem értékelik 

egyformán 
3. Időben, térben és kultúránként alakul... 
4. Intézményesített: nemcsak a családi közegen belül, hanem társadalmi és politikai 

szinten is. 

TÁRSADALMI NEM KONTRA BIOLÓGIAI NEM 
A biológiai nem a férfiak és nők különböző biológiai és fiziológiai jellemzőire vonatkozik, 
például a nemi szervekre, a kromoszómákra, a hormonokra stb. Lényegében amikor a 
„biológiai nem” kifejezést használjuk, valójában arról beszélünk, hogy „férfiről” vagy 
„nőről” van-e szó. Néha a genetikailag megállapított nem nem egyezik a nemi identitással. 
Ezek a személyek magukat transzneműnek, nem binárisnak vagy eltérőnek nevezik 
magukat. 

 
A társadalmi nem minden kultúrában meghatározza a férfiak és nők szerepét, 
felelősségét, privilégiumait, elvárásait és korlátait. Ezeket a felfogásokat és nézeteket 
olyan társadalmi tényezők befolyásolják, mint a történelem, a hagyomány, a vallás és a 
szociális normák. A társadalmi nem mind a férfiakra, mind pedig a nőkre alkalmazandó, 
semleges kifejezés – se nem helyes, se nem rossz.  
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SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK  

KI, MIT, HOGYAN, HOL, MIÉRT? 

A szexuális és nemi alapú erőszak emberi jogi visszaélés, amely az adott személy akarata 
ellenére a nemi normák és egyenlőtlen hatalmi viszonyok alapján elkövetett valamennyi 
cselekményt magában foglalja. A szexuális és nemi alapú erőszak lehet fizikai, 
pszichológiai, társadalmi és gazdasági jellegű. Magában foglalja a párkapcsolatban élők 
közötti erőszakot, a szexuális zaklatást és erőszakot, valamint az olyan káros 
gyakorlatokat, mint az emberkereskedelem és az emberek szexuális kizsákmányolása. 
Bármilyen szexuális orientációjú vagy nemi identitású férfi, nő, lány és fiú válhat ilyen 
erőszak áldozatává. A nemi alapú erőszak bármilyen kontextusban megtörténhet, és 
bármilyen életkorú férfit és nőt érinthet. A szexuális erőszak a nemi alapú erőszak 
része, sőt gyakran keresztirányú, és a nemi alapú erőszak más formáiban is jelen van. 
Ebben az eszközben a szélesebb körű kifejezést, a szexuális és nemi alapú erőszakot 
fogjuk használni. 

 
A szexuális és nemi alapú erőszak szerepelhet azon okok között, amiért a migránsok 
elhagyják a származási országukat, valamint előfordulhat a migrációs út során is. Az IOM 
lakóhelyelhagyási nyomonkövetési mátrixa tevékenységeinek keretén belül a közép-
mediterrán út során a felnőtt megkérdezettek 36%-a, a gyermek megkérdezettek 32%-a 
mondta, hogy az út során szemtanúja volt annak, hogy a vele utazók közül valakit 
szexuális erőszakkal fenyegettek (IOM, Flow monitoring surveys: the human trafficking 
and other exploitative practices indication survey, 2017). 

 
A konfliktusok elől menekülő és Európába utazó vagy ott letelepedő nők és lányok 
nagyobb mértékben vannak kitéve annak, hogy erőszak érje őket az út során (az 
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, www.fra.europa.eu). A nők általánosságban 
kiszolgáltatottabbak az embercsempészek, hatóságok vagy elszigetelt személyek által 
elkövetett erőszakkal szemben a származási országukban, a tranzitországokban vagy a 
fogadó országban (pl. fogadáskor és/vagy a fogvatartási létesítményekben). Az UNHCR, 
az UNFPA és a WRC jelentése szerint az egyedül vagy gyermekekkel utazó egyedülálló 
nők, a terhes vagy szoptató nők, a serdülő lányok, a kísérő nélküli migráns gyermekek, a 
korán házasodott gyermekek – néha maguk is újszülöttekkel –, a fogyatékossággal élő 
személyek, valamint az idős férfiak és nők azok, akik különösen veszélyeztetettek. Az 
LMBTI-személyek, akiket rendszeresen ér diszkrimináció, szintén különösen 
kiszolgáltatottak a szexuális és nemi alapú erőszakkal szemben (Elsődleges értékelési 
jelentés: A nőket és lányokat érő védelmi kockázatok az európai menekült- és 
migránsválságban, UNHCR, UNFPA, WRC, 2016). 

 
Az erőszak Európában is folytatódik, ahol a migráns nők a pénzügyi és közigazgatási 
függés, valamint a szociális vagy fizikai elszigeteltség nagyobb kockázatának vannak 
kitéve, ami tovább növeli az erőszakkal szembeni kiszolgáltatottságukat. Ez különösen 
igaz azon nők esetében, akik családi újraegyesítés révén utaznak Európába, vagy akik 

http://www.fra.europa.eu/
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rendezetlen jogállásúak. A nyelvi korlátok és a helyi szervezetek ismeretének hiánya 
növeli az erőszak esetén szükséges segítségnyújtáshoz való hozzáférés hiányát. 
Belgiumban a nők számára létesített menedékotthonokban található nők 53%-a 
migráns (Ella vzw: Omgevingsanalyse intrafamiliaal geweld en ‘eergerelateerd geweld’, 
2013). 
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SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK: MILYEN JELLEMZŐI VANNAK? 

A szexuális és nemi alapú erőszakot számos, dominancián alapuló mechanizmus 
jellemzi: 
 
▪ ezek mind a (férfiak és nők közötti) egyenlőtlen hatalmi helyzeten alapulnak. 
 
▪ ahol a (fizikai, érzelmi, pszichológiai és szexuális) erőszak a kontroll 

gyakorlásának eszköze 
 
▪ és ahol az erőszak szorosan összefügg a férfiaknak és nőknek tulajdonított 

szerepekkel, azzal a térrel, amelyben interakcióba lépnek egymással, valamint a 
történelmi kontextussal. 

 
SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK:  

ELŐMOZDÍTÓ TÉNYEZŐK? 
 

1. A DISZKRIMINÁCIÓT ÉS A KISZOLGÁLTATOTTSÁGOT ELŐIDÉZŐ 
KIREKESZTETTSÉG ÉS BIZONYTALANSÁG SZOCIÁLIS KONTEXTUSAI 
 

A diszkriminációt tapasztaló és kiszolgáltatott nők nagyobb mértékben vannak 
kitéve a kockázatnak, hogy szexuális erőszak áldozatává váljanak. A női migránsok 
esetében nagyobb a kockázata annak, hogy kizsákmányolás vagy bántalmazás – 
többek között emberkereskedelem – áldozatául essenek. 

 

2. ERŐSZAKKULTÚRA 

A társadalmi kontextus, amelyet a koloniális reprezentáció, valamint a dominancia 
és alárendeltség mechanizmusait előmozdító pornográf kultúra kialakulása 
jellemez, elsősorban a fiatal lányokra hat ki. A tárgyiasítás és a kereskedelmi célú 
szexuális kizsákmányolás 1  hozzájárul a szexuális és nemi alapú erőszak 
elbagatellizálásához, és megerősíti a szexista és rasszista előítéleteket (Bouchard, 
2005: 7, Perspectives de genre dans la lutte contre les violences sexuelles, 
Maquestiau P., Duysens C., Coll. Focus genre, Le Monde selon les femmes, Brüsszel, 
2016). 

 

3. TÁRGYIASÍTÁS 

„Amikor egy viselkedést vagy terméket jellegében vagy minőségében szexuálissá 
teszünk, bár egyik tekintetben sem az”. A tárgyiasító társadalom olyan társadalom, 
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„amelyben a tárgyiasítás a mindennapos élet minden aspektusát átszövi, és a 
szexualitásra tett utalások a nyilvános térben mindenhol jelen vannak: a TV-ben, a 
rádióban, online, a kurzusokon, a megvásárolt tárgyakban, az emberek attitűdjében 
és viselkedésében stb.” (Ibid.) 
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BELEEGYEZÉS 

MIT NEVEZÜNK BELEEGYEZÉSNEK? 

A beleegyezés fogalma elválaszthatatlanul összefügg a szexuális erőszak elleni 
küzdelemmel. Ezzel együtt a beleegyezés kihívásokkal jár, mivel a beletörődés és a 
ragaszkodás közötti tengelyen helyezkedik el. De a beletörődés nem egyenlő a 
beleegyezéssel! A fogalom ezenkívül kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban is, hogy az 
áldozat mennyire képes egyértelmű válaszokat adni anélkül, hogy megkérdőjelezné 
az elkövető empátia iránti készségét. A beleegyezéshez nem szükséges, hogy a 
férfiak gondoskodók vagy tisztelettudók legyenek. 
 
Le kell küzdeni az olyan elképzeléseket, mint: „Ha egy nő nemet mond, az igent 
jelent” – „A nő tehet róla, nézd, hogy van felöltözve” 
 

BELEEGYEZÉS 

A más személlyel folytatott szexuális 
tevékenységre vonatkozó engedély, 
amely az egyenlő viszonyon és a nem 
kiszolgáltatott helyzeten alapul. 

 

FELTEENDŐ KÉRDÉSEK 

• Milyen kontextusban szerezték meg a 
beleegyezést? 

• Egyenlő hatalmi viszonyok állnak fenn a 
beleegyező felek között?  

PROBLEMATIKUS BELEEGYEZÉS 

Fizetett beleegyezés 

Fizetés a szexuális kapcsolatért 

Kényszerített beleegyezés 

Elhagyással való fenyegetés a 
szexuális kapcsolat megtagadása 
esetén  

Kialkudott beleegyezés 

Túlélés szexuális kapcsolatért 
cserében  

 

MELYEK AZ EGÉSZSÉGES BELEEGYEZÉS KRITÉRIUMAI? 

További információ: Sensoa Flag System: www.sensoa.be 

• Kölcsönös beleegyezés: egyértelmű és tájékoztatáson alapuló beleegyezés, 
amely azt jelenti, hogy mindkét fél élvezetet él át. 

• A szabadság fogalma: a korlátok hiányát jelenti. 

• Egyenlőség: a felek egyenlőek, és nincsenek jelentős társadalmi távolságok 
közöttük. 

• Megfelelő életkor és fejlettség. 

• Megfelelő kontextus. Önbecsülésen alapul. 

http://www.sensoa.be/
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Ezek a cselekmények túl gyakran maradnak büntetlenül.  

SZEXUÁLIS ERŐSZAK

MIT JELENT?  

Bármilyen szexuális cselekmény, amelyet az adott személy beleegyezése 

nélkül követnek el. Ez magában foglalja az olyan eseteket is, ahol a 

megtámadott személy nem képes elutasítani a közeledést vagy kifejezni egyet 

nem értését (például azért, mert az áldozat alkohol vagy kábítószer hatása 

alatt áll, alszik vagy mentálisan nem képes erre). A szexuális erőszak a nemi 

alapú erőszak tengelyén található. 

Ez olyan bűncselekmény, amelyet a törvény büntet. 

 

A probléma a társadalmunkban gyökerezik, amely a 

nők és férfiak között egyenlőtlen hatalmi viszonyokat 

hozott létre, és továbbra is azokat segíti elő. 

A legtöbb esetben az áldozat ismeri az elkövetőt 

Ez olyan cselekmény, amely megfélemlítésen, 

fenyegetésen, zsaroláson, valamint verbális, 

fizikai vagy pszichológiai erőszakon vagy akár 

fogságon vagy kényszerítésen alapul. 

A fő áldozatok nők, serdülőkorúak és 

gyermekek, azonban a férfiak és fiúk is 

válhatnak áldozattá 

 

Ez nem egyéni probléma, vagy a nem kordában 

tartott ösztönök eredménye. 

Ez a cselekmény az áldozat szexuális, családi és 

szakmai életére nézve is következményekkel jár. 

Ez a cselekmény a marginalizáció és elszigeteltség 

körülményeit és egyéb tényezőket használ ki, 

amelyek hozzájárulnak a kiszolgáltatottsághoz az 

áldozatok bántalmazása és irányítása érdekében. 

Ezek a cselekmények túl gyakran maradnak 

büntetlenül. 
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SZEXUÁLIS ERŐSZAK: MILYEN KONTEXTUSOKBAN? 

A SZEXUÁLIS ERŐSZAK SZÁMOS FORMÁT ÖLTHET: 

• lehet egyéni az önkárosítás esetén 
• lehet egyének közötti a vérfertőzés, szexuális zaklatás, erőszak esetén 
• lehet kollektív konfliktus- vagy konfliktus utáni helyzetekben, például a női 

nemi szerv megcsonkítása, a kényszerített vagy korai házasságok, a 
becsülettel kapcsolatos erőszak vagy prostitúció esetén. 

 

KÜLÖNBÖZŐ HELYZETEKBEN FORDULHAT ELŐ 

• magánterületeken 
• közterületeken 
• a mindennapi életben 
• a migrációs út során 
• fegyveres konfliktusok, háborúk és konfliktus utáni helyzetek során. 

 

AZ ADOTT SZEMÉLY ÉLETÉNEK BÁRMELY SZAKASZÁBAN ELŐFORDULHAT: 

• korai gyermekkor (szexuális bántalmazás, vérfertőzés, erőszak...) 
• gyermekkor, 6–10 éves kor között (vérfertőzés, a női nemi szerv 

megcsonkítása, gyermekprostitúció, erőszak...) 
• serdülőkor (szexuális zaklatás, kényszerházasság, prostitúció, erőszak...) 
• reprodukciós kor (kényszerítés [házasságon belül], becsülettel 

kapcsolatos bűncselekmények, erőszak...) 
• idős nők (özvegyek házasságra kényszerítése, erőszak...). 
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HOGYAN NYILVÁNUL MEG A SZEXUÁLIS ERŐSZAK? 

A SZEXUÁLIS ERŐSZAK SZÁMOS FORMÁT ÖLTHET, BELEÉRTVE AZ ALÁBBIAKAT: 

• vérfertőzés gyermekkorban 
• szexuális csonkítás 
• szexuális megfélemlítés a középiskolában 
• bandák vagy futtatók általi szexuális kizsákmányolás 
• szexuális zaklatás munkahelyen vagy az utcán 
• erőszak 
• a partner által elkövetett szexuális erőszak 
• helytelen érintés 
• magamutogatás 
• kukkolás 
• obszcén hívások 
• szexuális visszaélés online előkészülete és kizsákmányolás pornográf 

célokból 
• prostitúció 
• emberkereskedelem szexuális kizsákmányolás céljából 

 
A női migránsok különösen veszélyeztetettek. Ők háromszoros diszkriminációval 
szembesülnek: nőként, migránsként és munkavállalóként a fogadó országban 
végzett munkájuk jellegétől függően. 
 

A SZEXUÁLIS ERŐSZAK KONKRÉT MEGNYILVÁNULÁSAI A MIGRÁCIÓ KONTEXTUSÁBAN: 

• női nemi szerv megcsonkítása 
• emberkereskedelem szexuális kizsákmányolás céljából 
• szexuális bántalmazás a családon belüli erőszak kontextusában 
• kényszerházasság 
• becsülettel kapcsolatos erőszak 
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SZEXUÁLIS ERŐSZAK BELGIUMBAN: SZÁMOK?

További információ: www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/la-violence-sexuelle 
 

ERŐSZAK 

SZEMÉREMSÉRTŐ 

BŰNCSELEKMÉNY

 

EGYÉB 

KATEGÓRIÁK

 10 14

SZEXUÁLIS 

ERŐSZAK

33 9 

SZEXUÁLIS ZAKLATÁS, SZEXUÁLIS 

ERŐSZAK ÉS ZAKLATÁS 

az összes nő közül 2018-

ban 
 

%

24 

CSOPORTOS 

ERŐSZAK 

216 

*súlyos szeméremsértés, gyermekpornográfia, erkölcstelenségre való felbujtás, kukkolás stb. 

2018-ban 

90% 

Jelentős a „be nem jelentett” bűncselekmények aránya: 
az áldozatok 90%-a nem emel vádat 

 

Minden 100, Belgiumban elkövetett erőszakból 

Ebben a 8 esetben az elkövetőt csak az esetek 4%-ában ítélték el 
 

Az összes bejelentett erőszak több mint 50%-át további 

intézkedés nélkül zárták le 

 56%-ot a bizonyíték hiánya miatt 

8 

= + + 

Naponta 

bejelentett 

Naponta 

bejelentett 

bűncselek-

mények 

Csak 8 van bejelentve 

Naponta 

bejelentett 

Naponta 

bejelentett 

bűncselek-

mények 

http://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/la-violence-sexuelle
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SZEXUÁLIS ERŐSZAK BELGIUMBAN 2017-BEN: 

11 999, SZEXUÁLIS ERŐSZAKKAL KAPCSOLATOS BEJELENTÉS1 

A büntetlenség aránya rendkívül magas: a Belgiumban elkövetett 100 erőszakból 
csak 8-at jelentenek be. Ebben a 8 esetben az elkövetőt csak az esetek 4%-ában 
ítélték el. Az összes bejelentett erőszak több mint 50%-át további intézkedés nélkül 
zárták le, 56%-ban a bizonyíték hiánya miatt. 

 
Jelentős a „be nem jelentett” bűncselekmények aránya: az áldozatok 90%-a nem 
emel vádat. 

MI MAGYARÁZZA A RENDŐRSÉGI BEJELENTÉSEK HIÁNYÁT? 

Egyéni szinten: 

• félelem az elkövetőtől 

• indokolatlan bűntudat 
• az áldozat szégyell segítséget kérni vagy arról beszélni, mi történt 

• félelem attól, hogy nem hisznek nekik 

• lojalitás a család felé, a partnertől való függés. 

 
A vádemelés nehézségére vonatkozó egyéb fontos tényezők, amelyeket ismerni 
kell. 
 

• A családok újbóli egyesítésének keretén belül, ha a női migráns 
jogállása a férje jogállásától függ, a kiutasítás kockázata miatt 
nehezebb jelenteni a családon belüli erőszakot. Ez vonatkozik az 
okmányokkal nem rendelkező női migránsokra is. 

• A jogszabályokkal és jogokkal, valamint a védelmi szolgálatokkal 
kapcsolatos ismeretek általános hiánya miatt a női migránsok számára 
még nehezebb, hogy feljelentést tegyenek. 

• A nyelv vagy a kulturális gyakorlatok is jelenthetnek akadályt a 
feljelentésnél. 

• A hatóságokba vetett bizalom hiánya potenciálisan szintén 
összefügghet a migrációs úttal. 

 
Ha az adott személy nem akar azonnal feljelentést tenni, megkérheti a háziorvost, 
hogy töltsön ki egy orvosi igazolást. Nagyon fontos, hogy ne mossák ki a ruháikat, 
és azokat papírzacskóban tartsák, hogy később felhasználhatóak legyenek a 
nyomok elemzéséhez. 
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AZ ELÉRHETŐ ADATOKKAL KAPCSOLATBAN: 

http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/rapporten/ 

Első megállapítás: a szövetségi rendőrség nemspecifikus adatainak hiánya 
(2018. évi adatok). 

• csoportos erőszak: 216 bejelentés 

• párkapcsolatban élők közötti szexuális erőszak esetei: 140 bejelentés 
• párkapcsolatban élők közötti fizikai erőszak esetei: 21 773 bejelentés 

• emberkereskedelem: szexuális kizsákmányolás: 417 bejelentés 

 

Második megállapítás: a női migránsokat érő erőszakra, a kényszerházasságra, a 
szexuális kizsákmányolás céljából végzett emberkereskedelemre, a prostitúcióra 
vagy a pornóiparra, a családok újraegyesítése során előforduló szexuális erőszakra, 
illetve bántalmazásra vonatkozó adatok hiánya stb. Mindazonáltal létezik olyan 
becslés, amely a női nemi szerv megcsonkításán átesett vagy azzal fenyegetett 
belgiumi lányok és nők számára vonatkozik. A tanulmányt a GAMS készítette 2018-
ban, és a női nemi szerv megcsonkítása (potenciális) áldozatainak védelmével 
kapcsolatos, fejlettebb intézkedéseket és szolgáltatásokat tesz lehetővé 
(https://gams.be/ressources-2/etude-de-prevalence/) 

 

  

http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/rapporten/
https://gams.be/ressources-2/etude-de-prevalence/
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SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK: KI AZ 
ELKÖVETŐ? 

 

Ha az áldozat 
kiskorú 
 
Ha az áldozat 18 
évnél idősebb 

 
 

 

 

 
 
 
az elkövető férfi 

48% 

partner 

10% 

család-  
tag 

13% 

ismerős 

7% 

munkahelyről 
ismert személy 

 

Ha az áldozat kiskorú, az elkövető az esetek 96%-ában férfi. Ez az érték 98%-ra nő, 
ha az áldozat nagykorú 
www.fondation-enfance.org/wp-content/uploads/2016/10/memoire-
traumatiquevictimologie_impact_violences_sexuelles.pdf. 

 

Belgiumban a 2018-ra vonatkozó hivatalos rendőrségi statisztikák szerint az 
elkövető az esetek 48%-ában a nő partnere, az esetek 10%-ában családtag, az 
esetek 13%-ában ismerős és az esetek 7%-ában munkahelyről ismert személy. 

 

MELY HATALMI ÉS KONTROLLMECHANIZMUSOKAT HASZNÁLJA AZ ELKÖVETŐ? 

• Zsarolás 

• Fenyegetések 

• Kényszerítés 

• Alattomosabb mechanizmusok, amelyek a dominancián alapulnak 

MILYEN JELLEMZŐI VANNAK A DOMINANCIÁN ALAPULÓ STRATÉGIÁKNAK, 
AMELYEKET AZ ELKÖVETŐ ALKALMAZ? 

• az áldozat elszigeteltsége 

• az áldozat lekicsinylése 

96 % 

98 % 

http://www.fondation-enfance.org/wp-content/uploads/2016/10/memoire-traumatiquevictimologie_impact_violences_sexuelles.pdf
http://www.fondation-enfance.org/wp-content/uploads/2016/10/memoire-traumatiquevictimologie_impact_violences_sexuelles.pdf
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• áldozathibáztatás 

• félelmen és bizonytalanságon alapuló légkör kialakítása 

• a büntetlenség biztosítására irányuló eszközök alkalmazása (titoktartás 
előírása) 

MILYEN KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁR AZ ÁLDOZATRA NÉZVE? 
• az önbecsülés elvesztése és alacsony önértékelés 

• félelem a velük és/vagy rokonokkal szembeni megtorlástól 

• önbizalomhiány 

• félelem attól, hogy nem hisznek nekik 

• szégyenérzet 
• bűntudat 

• elszigeteltség, a saját jogokkal kapcsolatos ismeretek hiánya. 

MIT FIGYELHETNEK MEG A ROKONOK ÉS A SZAKEMBEREK AZ ÁLDOZATON? 

• zavaros kijelentések és/vagy beszámolók 
• kihagyások 

• az események mindig azonos módon történő elbeszélése  

• ellentmondásos nonverbális magatartás: az áldozat elengedi magát, 
miközben azt állítja, minden rendben van. Vagy kiöltözve és mosolyogva 
meséli el, mi történt. 

• az események bagatellizálása 

• Önmaga hibáztatása: az áldozat meg van győződve arról, hogy az ő hibája • 
nem akar feljelentést tenni. 

MILYEN VISELKEDÉST KELL TANÚSÍTANIUK A PARTNEREKNEK ÉS A 
SZAKEMBEREKNEK AZ ELKÖVETŐ STRATÉGIÁIVAL SZEMBEN? 

Össze kell kapcsolni az áldozatot érő következményeket az elkövető stratégiáival: 
 

• hangsúlyozni kell, hogy az elkövető a felelős 
• nem szabad összekeverni a traumatikus emocionális érzéketlenséget és 
a disszociatív amnéziát, amikor az áldozat nem mutatja ki a szenvedését, 
vagy közömbösnek tűnik. 
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2. MODUL 

MIGRÁCIÓ ÉS SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK 

 

TANULÁSI CÉLOK 
• A résztvevők elsajátítják a fő migrációs fogalmakat. 

• Megismerik a migrációval kapcsolatos globális és belgiumi adatokat. 

• Ismerik a migrációval kapcsolatos kiszolgáltatottságot mind a nők és a 
lányok, mind pedig a fiúk és férfiak esetében. 

 
IDŐTARTAM 
1h 

 
SZÜKSÉGES ANYAGOK 

- Nagy post-itek és tollak 

 
FELADATOK 
 

Fő migrációs fogalmak és tájékoztatás – 20 perc 

- Mondja el a résztvevőknek, hogy most a migrációról, valamint a szexuális és 
nemi alapú erőszak és a migráció közötti összefüggésről lesz szó. 

- Először meg kell győződnie arról, hogy mindenki rendelkezik a fő migrációs 
fogalmakra vonatkozó alapvető ismeretekkel. 
 

22. dia 

- Kérjen meg mindenkit arra, hogy írja le a betűk és számok megfelelő 
kombinációját. Adjon nekik néhány percet arra, hogy kis csoportokban 
elvégezzék a feladatot, majd vitassák meg az eredményeket (1F, 2B, 3G, 4A, 
5H, 6C, 7D, 8E). Emlékeztesse őket arra, hogy a kiadványban még több 
elmélet található. 
 

23–25. dia 

- Haladjon végig mindkét dián, és adjon néhány általános információt a 
menekültekről és a migránsokról globálisan és nemzeti kontextusban. 

 

A szexuális és nemi alapú erőszak és a migráció összekapcsolása – 20 perc 
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26–27. dia 

- Tájékoztassa a résztvevőket arról, hogy egy videót fog megmutatni a migráns 
nőkről. Kérje meg őket, hogy azonosítsák a videóban látható erőszakot. 
https://www.youtube.com/watch?v=kWgKBA87kP4 

- Milyen típusú erőszak miatt kellett elmenniük, és milyen erőszakot éltek át az útjuk 
során és érkezéskor? 

- Beszéljék meg ezt közösen, majd kérdezze meg, az erőszak milyen egyéb típusai 
nem szerepeltek a videóban, amelyeket a származási országukban és útközben 
átélhettek volna? 

→ gondoljanak a határőrök által elkövetett szexuális bántalmazásra, az 
emberkereskedelemre, az intézményes erőszakra stb. 

 

28. dia 

A kulturális relativizmus megvitatása – 20 perc 

- A szexuális és nemi alapú erőszak migráns áldozatainak nyújtott segítség 
során mellőzni kell a kulturális relativizmust. Kérdezze meg a résztvevőket, 
hogy tudják-e, mit jelent ez? 

- Ismertesse a koncepciót, és adjon tanácsoknak a résztvevőknek azzal 
kapcsolatban, hogy kerülhetik el a kulturális relativizmust 

→Mindig fennáll a kockázata annak, hogy a kulturális relativizmus csapdájába esünk: 
az egyén cselekedeteit és nézeteit kizárólag a kultúrájának perspektívájából 
értelmezzük és elemezzük. A kulturális relativizmus etnocentrikus, és ellentétes az 
emberi jogok általános jellegével. 

→Megágyaz a kultúrák összehasonlító értelmezésének, ami lehetőséget teremt a nők 
elleni tényleges diszkrimináció tolerálására (beleértve a szokások, hagyományok, 
vallás fogalmát), mivel az érintett nők másik kultúrából jönnek. Ezek közül semmi nem 
igazolja a nőkkel szembeni erőszakot. 

 

29. dia 

Az 1. gyakorlati eset elemzése (2. melléklet) 

- A történet mely elemei utalnak Maria kiszolgáltatott helyzetére? 
- Milyen típusú erőszakot élt át Maria? 
- Hogyan tud neki segíteni? Mit javasolna neki, mit tegyen? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWgKBA87kP4
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A MIGRÁCIÓ KONTEXTUSA 

FŐ MIGRÁCIÓS FOGALMAK 

További információ:  IOM, Glossary on Migration (Migrációs glosszárium) (2019) és Fő 
migrációs fogalmak 

 

MIGRÁNS 

Az IOM az alábbiak szerint definiálja a „migráns” kifejezést: 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 meghatározottjogi 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. 

 
A világban a migránsok többsége nem lépi át ténylegesen a határokat. Közülük 
sokan a saját országukon belül költöznek el. A legfrissebb globális becslések szerint 
jelenleg 740 millió belső migráns van úton a származási országán belül 
(www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2009_fr_complete.pdf). 

 
2017-ben a nemzetközi migránsok, azaz a születési országuktól eltérő országban élő 
migránsok teljes száma a becslések szerint elérte a 258 milliót 

(www.un.org/fr/sections/issues-depth/migration), azaz a világ lakosságának 3,4%-
át. A nemzetközi migránsok 48,8%-a nő 
(www.annualreport.unwomen.org/en/2018). 

 
68,5 millió ember üldözés, konfliktus, erőszak vagy az emberi jogok megsértése 
miatt kényszerült lakóhelye elhagyására (www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html). 
 
NEMZETKÖZI VÉDELMET KÉRELMEZŐ („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. 

http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2009_fr_complete.pdf
http://www.un.org/fr/sections/issues-depth/migration/
http://www.annualreport.unwomen.org/en/2018
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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MENEKÜLT 

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. A menekültek jogállásáról 
szóló, 1951. évi, 1967. évi jegyzőkönyvvel módosított egyezmény 1A. cikkének 
(2) bekezdése. A menekültek jogállásáról szóló, 1951. évi egyezmény 1. cikkének 
(2) bekezdésében szereplő definíció mellett az Afrikai Egységszervezet 1969. évi 
egyezménye a következőképp definiálja a „menekültet”: olyan személy, aki országa 
elhagyására kényszerült „az országa egy része vagy egésze, vagy állampolgársága 
ellen irányuló külső támadás, megszállás, külföldi uralom vagy a közrendet súlyosan 
megzavaró események miatt”. Hasonlóképpen, az 1984. évi cartagenai nyilatkozat 
szerint a menekültek közé tartoznak azok a személyek is, akik amiatt menekülnek el 
az országukból, „mert életüket, biztonságukat vagy szabadságukat általános 
erőszak, külföldi támadás, belső konfliktus, az emberi jogok súlyos megsértése vagy 
a közrendet súlyosan megzavaró egyéb körülmény fenyegeti”. 

 

BELSŐ MENEKÜLT 

Olyan személyek vagy olyan személyek csoportja, akik otthonuk vagy lakóhelyük 
elhagyására vagy menekülésre kényszerültek, különösen a fegyveres konfliktusok, 
általános erőszak, az emberi jogok megsértése vagy természeti vagy ember által 
előidézett katasztrófák hatásainak eredményeként, vagy azok elkerülése 
érdekében, és akik nem léptek át nemzetközileg elismert államhatárt. 2016 végén 
40,3 millió belső menekült volt világszerte a konfliktusok vagy általános erőszak 
miatt (IOM, World Migration Report (Globális migrációs jelentés), 2018 
www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018). 

 

KÍSÉRŐ NÉLKÜLI (MIGRÁNS) GYERMEK 

Olyan, a gyermekek jogairól szóló egyezmény 1. cikkében foglaltak szerinti gyermek, 
aki elszakadt mindkét szülőjétől és egyéb rokonaitól, és akinek nem viseli gondját 
olyan felnőtt személy, akinek a törvény vagy a szokás alapján ez a feladata (A 
gyermekek jogaival foglalkozó bizottságtól átvéve, 6. sz. általános észrevétel: A 
származási országukon kívül tartózkodó, kísérő nélküli és hozzátartozóiktól 
elszakított gyermekekkel való bánásmód, 2005. szeptember 1., CRC/GC/2005/6, 
7. bekezdés.) 

http://www.iom.int/wmr/world-migration-report-2018
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Megjegyzés: A migráció kontextusában a mindkét szülőjüktől vagy egyéb 
gondviselőitől elszakított gyermekekre általában kísérő nélküli migráns 
gyermekként hivatkoznak. 

 
EMBERKERESKEDELEM 

A következőket jelölő kifejezés: „természetes személyek toborzása, szállítása, 
utaztatása, rejtegetése, fogadása fenyegetés, erőszak, emberrablás, csalás, 
megtévesztés, hatalommal vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés vagy 
fizetség teljesítése/fogadása révén az adott személy felett irányítással rendelkező 
személy beleegyezésének megszerzése érdekében, kizsákmányolás céljából” (lásd 
az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem megelőzéséről, 
felszámolásáról és megbüntetéséről szóló ENSZ-jegyzőkönyv 3. cikkének 
(a) bekezdését, 2000). A nemzetközi jelleggel rendelkező embercsempészettel 
ellentétben az emberkereskedelem az adott ország határain belül is megtörténhet. 

 
 

A NŐI NEMI SZERV MEGCSONKÍTÁSA 

A női nemi szerv megcsonkítása a szexuális és nemi alapú erőszak egyik formája. Az 
ilyen típusú erőszakot a nők feletti – fizikai és mentális – kontroll céljából követik el. 
Az ilyen erőszaknak egész életében súlyos következményei lehetnek az áldozatra 
nézve. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgy definiálja a női nemi szerv 
megcsonkítását, mint olyan orvosilag nem indokolt eljárás, amely a külső női nemi 
szervek részleges vagy teljes eltávolításával vagy a női nemi szervek egyéb 
sérülésével jár. Ez a gyakorlat világszerte több helyen előfordul: Afrikában, az Arab-
félszigeten, a Közel-Keleten, Ázsiában és Dél-Amerikában is. Az európai, ausztrál és 
dél-amerikai fogadó országoknak szintén meg kell küzdeniük a női nemi szerv 
megcsonkításával.3 
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70,8 millió (2019) 

ember üldözés, konfliktus, 
erőszak vagy az emberi jogok 
megsértése miatt kényszerült 
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272 millió (2019) 

nemzetközi migráns 
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3,4% 

85%
menekült él fejlődő 
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A migránsok átlagéletkora. nő az összes migráns közül.

kevesebb, mint 20 éves.

A migránsok a teljes lakosság  

3,4%-át teszik ki.

14%  

menekült világszerte  

3 országból érkezik:  

Dél-Szudán, Szíria, 

Afganisztán (2019).

_  

 

 

 

 

 

 

MIGRÁCIÓ SZÁMOKBAN – VILÁGSZERTE

UNHCR Figures at a glance, 2019.
UN Women, Annual Report 2017-2018.

IOM, Global Migration Report 2018.

57%

39 év 48,8% 
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Belgium teljes lakossága (2017): 11 322 088

Külföldön születettek: 2 318 807

Külföldi

1 259 091

11,7%

Belga

991 031

8,8%

Belga

9 003 281

79,5%

 

 

 

 

 2018-ban 166 894 személy ment Belgiumba hivatali úton. 
 

116 714 személy hagyta el Belgiumot. 

A nettó migráció 50 180 személy. 

 

2017-ben az újonnan érkező migránsok 46%-a nő volt. 

 
A százalékos arány az elmúlt 20 évben stabilan csökkent, és különösen az új uniós 
tagállamokból újonnan érkező migránsok számának jelentős növekedésével (egyéni 
vállalkozóként dolgozó férfiak Romániából, Bulgáriából, Lengyelországból), valamint 
a nyugat-ázsiai (szíriai, iraki, afganisztáni) migránsok számának utóbbi időben 
történő megnövekedésével magyarázható.1 

 
A nemzetközi védelmet kérelmező nők esetében azonban kicsit magasabb az 
elfogadási arány, mint a férfiaknál (a 2017-ben elfogadott összes kérelem 59%-a, 
férfiak esetében ez a szám 51% az összes nemzetiséget figyelembe véve). Itt is úgy 
látszik, hogy a tény, hogy valaki női migráns, csökkenti a mobilitást, különösen a 
száműzetés veszélyes jellege miatt. A védelem iránti igény azonban rendkívül fontos 
(www.myria.be/fr/publications/femmes-et-migrations-en-belgique). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
További információ: Myria, www.myria.be/fr/publications/la-migration-en-chiffres-
et-en-droits-2018 és https://www.myria.be/files/FR2018-2.pdf. 

 
 

MIGRÁCIÓ SZÁMOKBAN – 

BELGIUMBAN 

 

http://www.myria.be/fr/publications/femmes-et-migrations-en-belgique
http://www.myria.be/fr/publications/la-migration-en-chiffres-et-en-droits-2018
http://www.myria.be/fr/publications/la-migration-en-chiffres-et-en-droits-2018
https://www.myria.be/files/FR2018-2.pdf
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NŐK ÉS LÁNYOK ÚTKÖZBEN 
 

A nők pont annyira vándorolnak, mint a férfiak. A női migránsok azonban sokkal 
inkább ki vannak téve a kizsákmányolás és bántalmazás kockázatának, mint a férfi 
migránsok, és ez az útjuk összes szakaszára elmondható. Az útjuk többszörösen is 
traumatikus lehet. 

KÜLÖNBÖZŐ SZAKASZOK: 

• az indulás előtt: a menekülés oka, például a korai vagy kényszerházasság, a 
női nemi szerv megcsonkítása, a becsülettel kapcsolatos erőszak 

• az útjuk során: erőszak, szexuális kizsákmányolás, szexuális érintés 

• érkezéskor: erőszak, szexuális érintés, szexuális zaklatás, diszkrimináció 

• a fogadó országban: prostitúció, szexuális zaklatás, erőszak vagy 
kényszerházasság a család újraegyesítésén keresztül 

• visszatéréskor: kirekesztés, prostitúció a túlélésért, megbélyegzés stb. 

Az erőszak számos formája és módja előfordulhat. A szexuális erőszak személyre 
gyakorolt hatása azonban ugyanaz. Minden áldozat jogosult ugyanarra a 
támogatásra, még akkor is, ha időbe telik, hogy az ellátó személy és az áldozat 
között bizalmi kapcsolat alakuljon ki. 

 

LEGYEN ÓVATOS: NE ALKALMAZZON NEM MEGFELELŐ INTERKULTURÁLIS 
MEGKÖZELÍTÉST 

Mindig fennáll a kockázata annak, hogy a kulturális relativizmus csapdájába esünk: 
az egyén cselekedeteit és nézeteit kizárólag a kultúrájának perspektívájából 
értelmezzük és elemezzük. A kulturális relativizmus etnocentrikus. Ellentétes az 
univerzalitás fogalmával és a jogok általános jellegével. Megágyaz a kultúrák 
összehasonlító értelmezésének, ami lehetőséget teremt a nők elleni tényleges 
diszkrimináció tolerálásának, mivel az érintett nők másik kultúrából jönnek. 



 Le Monde selon les femmes – Szexuális és nemi alapú erőszak a migráció kontextusában - 38 
  

 
 

 

HOGYAN LEHET LEGYŐZNI VAGY ELKERÜLNI A 

KULTURÁLIS RELATIVIZMUS VESZÉLYÉT? 

MÁS KULTÚRÁBÓL ÉRKEZŐ SZEMÉLLYEL TÖRTÉNŐ BÁRMELY 

KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN: 

Forrás: www.otavzw.be 

1

... ... 
2 

3 4 

6 
5 

Alapvető értékek alkalmazása pszichológiai-orvosi-jogi-szociális 

tanácsadóként 

• Legyen őszinte 
• Legyen megértő és tiszteletteljes 
• Alakítson ki dominancia nélküli kapcsolatot 
• Legyen empatikus 
• Legyen érdeklődő, kíváncsi 
• Legyen hiteles 

 

A másik személy kultúrájának megértése  
fontos lehet, azonban nem elengedhetetlen. 
Néha időt lehet nyerni azzal, ha dekódoljuk  
vagy továbbítjuk az üzeneteket. 
 
 
Soha nem szabad megfeledkezni arról,  
hogy még ugyanazon kultúrán belül  
is vannak különbségek. 

Minden erőszak 
esetén: az áldozat 
biztonsága mindig 
prioritást élvez. 

A kötelező keretek megértése és 

alkalmazása: Az emberi jogokról 

szóló európai egyezmény, a nők 

elleni diszkrimináció felszámolásáról 

szóló nyilatkozat, a gyermekek 

jogairól szóló egyezmény, a belga 

jogszabályok... 

Meg kell érteni, hogy egy adott 
személy identitása számos szociális 
jellemzőből áll, beleértve az 
életkorát, a társadalmi státuszát,  
a családi kultúráját, a szakmáját,  
a regionális identitását,  
a társadalmi-gazdasági  
helyzetét, a vallását stb. 

JOG 
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3. MODUL 

A SZEXUÁLIS ERŐSZAK EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA 

 

TANULÁSI CÉLOK 
- Ebben a modulban a résztvevők arról beszélnek, hogy milyen hatást gyakorol 

az erőszak az áldozatok (mentális) egészségére. 
- Megismerik a traumatikus emlékezet fogalmát 

 
IDŐTARTAM 

- 45 perc 
 
FELADATOK 

 

Az egészség meghatározása – 10 perc 

- Kérdezze meg a résztvevőket, hogyan definiálnák az egészséget 
➔ WHO: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem 

csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. 
- Kérdezze meg a résztvevőket, milyen hatással lehet a szexuális és nemi alapú 

erőszak a migránsok egészségére. 

 
31. dia 

- Vegyék végig, milyen következményei lehetnek a szexuális és nemi alapú 
erőszaknak az egészségre 

A traumatikus emlékezet és hatásainak megértése 

32–33. dia 

- Magyarázza el a traumatikus emlékezet fogalmát 
- Mutassa meg a „Trauma and the Brain” videót: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=4-
tcKYx24aA&feature=emb_title, és kérjen visszajelzést a résztvevőktől. 

- Kérdezze meg azokat a résztvevőket, akik elsődleges beavatkozók, hogy 
milyen példákat tudnak mondani a mindennapi munkájuk során a szexuális 
és nemi alapú erőszak kedvezményezettekre gyakorolt hatására. Hogyan 
kezelték ezt, és hogyan nyújtottak segítséget a kedvezményezettnek? 
Biztosítsa, hogy minden résztvevő részt vegyen a gyakorlatban. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=4-tcKYx24aA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=4-tcKYx24aA&feature=emb_title
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SZEXUÁLIS ERŐSZAK:  
EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK? 

Az egészségügyi következmények lehetnek fizikai, szomatikus és pszichológiai 
jellegűek. 
A szexuális és nemi alapú erőszak szexuálisan, érzelmileg, szociálisan és 
gazdaságilag is hatással lehet az áldozatra. 

 

KÖZVETLEN FIZIKAI KÖVETKEZMÉNYEK 

• Nem kívánt terhesség 

• Szexuális úton terjedő fertőzések 

• Genitális és anális sérülések 

• Sérülések a test más részein. 

 

SZOMATIKUS KÖVETKEZMÉNYEK 

• Izomfeszülések 

• Súlygyarapodás vagy súlyvesztés 

• Gyakori és krónikus fájdalom (hát, has, migrének) 

• Dermatológiai problémák (ekcéma, allergia) 

• Genitális és húgyúti problémák 

 

A szexuális erőszak következményeinek többsége pszichológiai jellegű. 

A szexuális erőszak traumájával kapcsolatos emlékek akár az esemény után hat 
hónappal is előjöhetnek. 
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MIT NEVEZÜNK TRAUMATIKUS EMLÉKEZETNEK? 

Ha valaki veszélyben 
van, az agya elkezd  
4 adrenalint és * 

kortizolt termelni 

A szívverés 
fokozódik... 

A túlfeszültség elkerülése 
érdekében más hormonok,  
az úgynevezett endorfinok 
kezdenek termelődni  
nagy mennyiségben 

... Küzdeni kell, 
vagy gyorsabban 
kell futni, hogy el 
lehessen 
menekülni. És az 
áldozat elmenekül 

Úgy érzi, hogy „nincs 
kapcsolatban” a 
testével, és már nem 
érez semmit 

Ez nehéz időszak, 
de fel lehet épülni 

A helyzetelemzési 
és válaszadási 
képesség 
megbénul 

Szexuális erőszak 
esetén az áldozat nem 
tud elmenekülni 

A testünktől való elszakadás 
megakadályozza,  
hogy a támadás beépüljön 
az önéletrajzi 
emlékezetünkbe 

Ez sokkos állapotot 

idéz elő 

Az agresszió szinte 
el van zárva az agy 
más részében 

Az agy folytatja 
az adrenalin-
termelést 

Ez az, ahol a 
traumatikus 
emlékezet kialakul 

Fennáll a túltelítettség 
kockázata 

Az emlék bármikor újraélhető 
ugyanolyan intenzitással, ha az 
elkövetett támadáshoz hasonló 
esemény történik 

Forrás: feminismecaen.files.wordpress.com/2013/10/livret-viol-et-prostitution-2013-version-lecture.pdf p.18 
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SZEXUÁLIS ERŐSZAK: PSZICHOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEK 

 
Az áldozatok az alábbiakat élhetik át: 

▪ Bevillanó emlékek: a támadás újraélése 
▪ Elkerülő viselkedés: 

- félelem attól, hogy elhagyja az otthonát 
- félelem bizonyos helyzetektől 

▪ Disszociáció: 
- jelenlét valódi jelenlét nélkül 
- idegenség érzete 
- közöny 

▪ Hiperéberség: folyamatos készenléti állapot – ugrás a legkisebb hangra is 

 

Előfordulhatnak pszichotraumatikus rendellenességek (traumatikus emlékek vagy 
poszttraumás stressz szindróma) 

▪ Felnőtt áldozatok esetében: 80% 
▪ Gyermekkorú áldozatok esetében: 100% 

 

A traumatikus emlékezet tünetei 
Az áldozatok az alábbiakat élhetik át: 

- az első 6 hónap tünetei továbbra is fennállnak 
(bevillanó emlékek, elkerülés, közöny, hiperéberség) 

- destruktív viselkedés 
- reménytelenség érzete 
- koncentrációs zavarok és emlékezetkiesés 
- szégyenérzet, bűntudat 
- különböző szomatizációk 
- rendellenességek: szexualitás, alvás, evészavarok, hangulat, szorongás, 

kényszeres és mániákus viselkedés 
- kockázatos magatartás (elmenekülés, marginalizáció, függőség) 
- nem biztonságos szexuális gyakorlatok: 

o védekezés nélküli szex 
o egymást követő, bántalmazó partnerek 

  

AZ ELSŐ 6 HÓNAP 

6 HÓNAPPAL KÉSŐBB 

6 HÓNAP UTÁN 
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RENDEZETLEN JOGÁLLÁSÚ MIGRÁNSOK 

ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÜK 

A rendezetlen vagy „okmányokkal nem rendelkező” migránsok száma Belgiumban 
ismeretlen, azonban a becslések szerint 2017-ben 100 000 és 150 000 között 
lehettek 1 . Rendezetlen jogállásuk rendkívül nagy hatással van a mindennapi 
életükre. A rendezetlen jogállású migránsok többek közt nehezen férnek hozzá az 
egészségügyi ellátáshoz (csak vészhelyzeti orvosi segítségnyújtásra (AMU) 
jogosultak), problémát jelent esetükben a be nem jelentett munkavégzés 
(alulfizetett, nem fizetett túlóra, gyakran veszélyes munkavégzés munkahelyi 
balesetekre vonatkozó biztosítás nélkül, a munkaadótól való függés), valamint a 
folyamatos félelem, hogy feljelentik, letartóztatják vagy kitoloncolják őket. 

A vészhelyzeti orvosi segítségnyújtás – Aide médicale urgente (AMU) (amelyet orvosi 
igazolás2 tanúsít) hozzáférést nyújt az egészségügyi ellátáshoz, beleértve a 
paramedikális ellátást (fizikoterápia, orthodontia, pszichológia, ...), és magában 
foglalja a rászoruló (súlyos és tartós gazdasági nehézséggel küzdő), rendezetlen 
jogállású migránsok szemüveggel vagy fogprotézissel kapcsolatos költségeit. A 
pénzügyi szociális segítségnyújtás vagy a lakhatás nem tartozik ide. A nyújtott 
segítség lehet gyógyító, megelőző és akár palliatív ellátás is. 

 

A szociális segítségnyújtásban (AMU) részesülő összes személy be van jegyezve a 
„Crossroads Bank for Social Security” elnevezésű nemzeti adatbázisba. A szükséges 
azonosító adatok a név, az életkor, az állampolgárság, a leszármazás, a cím stb. A 
betegségekre vagy a fedezett költségekre vonatkozó adatok nem szerepelnek az 
adatbázisban. A Bevándorlási Hivatal hozzáfér ehhez az adatbázishoz, azonban az 
okmányokkal nem rendelkező migránsokra vonatkozó információk használata 
ismeretlen. 

Két alkalmassági követelmény alkalmazandó a vészhelyzeti orvosi 
segítségnyújtásnál (AMU)  
 
– Jelentős vészhelyzetben, például potenciálisan több súlyos sérüléssel járó erőszak 
esetén, amelyet gyorsan kell kezelni. A személy elmegy egy kórház sürgősségi 
osztályára. 
– Betegség esetén, például szexuális bántalmazást követően kialakult poszttraumás 
stressz szindrómánál. Az érintett elmegy egy pszichológiai-orvosi-szociális központba 
(Centre psycho-médico-social PMS). 
 
A személy lakóhelyének azonosítását követően (ez lehet egy épület bejárata, egy park 
vagy a híd alatti terület) a CPAS (népjóléti központ) munkatársának látogatására kerül 
sor. A munkatárs „szociális vizsgálatot” végez, hogy meghatározza, hogy a személy 
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„valóban rászoruló” és ezáltal jogosult-e az ellátásra. Ha igen, a segítségnyújtást 
biztosítják. 
 
Olyan helyzetek, amelyekben vészhelyzeti orvosi segítségnyújtást (AMU) 
biztosítanak 
 

- Az erőszak minden formája, beleértve a szexuális erőszakot (nem kívánt 
terhesség, testi sértés és tettlegesség, erőszak). 
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4. MODUL – HOGYAN NYÚJTSUNK SEGÍTSÉGET 

 

IDŐTARTAM 
1,5 óra 

 

CÉLKITŰZÉSEK 
- A modult követően a résztvevők ismerni fogják a szexuális és nemi alapú 

erőszakra vonatkozó általános és belgiumi jogi keretet 
- Tudni fogják, hogyan lehet a szexuális és nemi alapú erőszak áldozatait 

támogatni és segíteni 
- Ismerni fogják továbbá a szerepvállalás és az öngondoskodás fogalmát 

 
SZÜKSÉGES ANYAG 

- Nagy tábla/papír és toll 

FELADATOK 
Elsőként határozzuk meg a szakpolitikai és jogi keretet 

35–37. dia 

- Elengedhetetlen, hogy az áldozatoknak segítséget nyújtó személyek 
megértsék a jogi keretet 

- Magyarázza el a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének szerepét 
- Adjon áttekintést a belga és a nemzetközi jogi keretről 
- Ismertesse a három bűncselekmény típusát (kihágás, jelentős 

bűncselekmény, bűntett) 
- Ismertesse a feljelentési eljárást: 

https://www.violencessexuelles.be/sites/default/files/bestanden/EN%20Gui
de%20for%20significant%20others%20victims%20of%20sexual%20violence_
0.pdf 

38. dia 

Esettanulmányok: ossza két részre a csoportot, és adja ki a 2. és 3. esettanulmányt az 
egyes csoportoknak. 

- Milyen típusú erőszakot azonosítanak? 
- Hogyan segít az adott személynek? Mit mond és kérdez? 
- Mit javasolna neki, mit tegyen? 
- Komfortosan érzi magát a segítségnyújtás során? Ha nem, miért nem? 
- Élt át valaha ilyen helyzetet? Vitassák meg. 

https://www.violencessexuelles.be/sites/default/files/bestanden/EN%20Guide%20for%20significant%20others%20victims%20of%20sexual%20violence_0.pdf
https://www.violencessexuelles.be/sites/default/files/bestanden/EN%20Guide%20for%20significant%20others%20victims%20of%20sexual%20violence_0.pdf
https://www.violencessexuelles.be/sites/default/files/bestanden/EN%20Guide%20for%20significant%20others%20victims%20of%20sexual%20violence_0.pdf
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39–40. dia 

Az öngondoskodás jelentősége 

- Magyarázza el az öngondoskodás fogalmát 
- Kérjen meg minden résztvevőt, hogy írja le egy post-itre, milyen 

öngondoskodási stratégiáik vannak (stratégiánként 1 post-it). Kétféle 
öngondoskodási stratégia létezik: a napi jellegűek, amelyek banálisabbak, 
azonban életben tartanak, valamint a sürgősek, amelyek megvédenek 
minket, azonban nem képezik a mindennapi szokásaink részét. 

- Rajzoljon egy nagy papírra egy hegyet, alatta tengerrel. Minden résztvevő 
oda ragasztja a post-itjét, ahova a leginkább illik: a hosszú távú stratégiák 
kerülnek fentre, alulra pedig a sürgős stratégiák, amelyek megvédenek 
minket a fulladástól. 

- Végezetül vitassák meg a stratégiákat, és kérdezze meg a résztvevőket, hogy 
inspirálódtak-e a többiek válaszaiból. 
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MINDEN CSELEKMÉNY MINDIG BÜNTETENDŐ? 
Hogyan lehet csoportosítani az erőszakos gyakorlatokat? 

• Jelentőségteljes pillantások, megjegyzések az adott személy megjelenésére vagy 
öltözködésére 

• Magamutogatás, nyilvános maszturbálás. 

• Pornográf képeknek való kitettség, szexuális közeledés, obszcén szexuális 
gesztusok. 

• Kényszerített csókolózás, fogdosás/fenékbe markolás, dörgölőzés, szexuális 
agresszió. 

• Erőszak. 

Ha az áldozat feljelentést tesz, a szexuális erőszakot jegyzőkönyvbe veszik. Egy 
cselekmény akkor minősül bűncselekménynek vagy büntetendőnek, ha a jog azt 
kifejezetten annak minősíti. Belgiumban a jog három különböző típusú bűncselekményt 
ismer el: a kihágást, a jelentős bűncselekményt és a bűntettet A kihágások a legkevésbé 
súlyos jogsértések, míg a bűntettek a legsúlyosabbak 

Forrás: www.belgium.be/fr/justice/victime/plaintes_et_declarations/types_d_infractions 
 
E három bűncselekménytípus között fontos a különbség, mivel a bűncselekmény 
súlyossága határozza meg, melyik bíróság tárgyalja az ügyet, és milyen mértékű lehet a 
büntetés (www.questions-justice.be/Infractions).  

A szexuális agresszió minden formája súlyos és büntetendő 

(www.violencessexuelles.be/je-suis-victime). 

Példák Potenciális 
büntetések 

A 
bűncselekmények 

típusai 

A gyanúsított 
megnevezése 

Illetékes 
bíróságok 

Illegális 
parkolás  

1–7 napig 
terjedő 
szabadságvesztés 
és/vagy  
5,50 és  
137,5 EUR 
közötti bírság  

Kihágás Vétő Rendőrségi 
bíróság 

Lopás  8 naptól 5 évig 
terjedő 
szabadságvesztés 
és/vagy legalább 
143 EUR bírság 

Jelentős 
bűncselekmény 

Gyanúsított Büntetőbíróság 

Erőszak és 
gyilkosság 

Több mint 5 év 
szabadságvesztés 

Bűntett Vádlott Esküdtszék vagy 
büntetőbíróság 

http://www.belgium.be/fr/justice/victime/plaintes_et_declarations/types_d_infractions
http://www.questions-justice.be/Infractions
http://www.violencessexuelles.be/je-suis-victime
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A SZEXUÁLIS ERŐSZAK FORMÁI: MIT MOND A JOG?

Forrás: www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/la-violence-sexuelle 

ERŐSZA

K 

SZEMÉREMSÉR

TŐ 

BŰNCSELEKMÉ

EGYÉB FORMÁK 

Az elkövető nem 

feltétlenül ér hozzá az 

áldozathoz (pl. arra 

kényszeríti az 

áldozatot, hogy 

vetkőzzön le, hogy 

fényképeket készítsen 

vagy maszturbálásra 

kényszerítse az 

áldozatot) 

 

Súlyos 

szeméremsértés 

Gyermekpornográfia 

Szeméremsértésre 

ösztönzés 

Kukkolás 

Pornográfia 

Mások szeméremének 

kizsákmányolása 

Szexuális visszaélés 

online előkészülete 

(online kapcsolat 16 év 

alatti gyermekekkel) 

Bírósági ítélet 

szexuális bűnöző 

általi megszegése 

„A beleegyezés 
hiányzónak minősül, ha 

a cselekményt az 
erőszak, kényszerítés 

vagy csalás eszközeivel 
követik el, vagy ha az 

áldozat fizikai vagy 
mentális 

fogyatékossággal él.” 
(a belga büntető 

törvénykönyv 375. cikke) 

Az erőszak partnerek 
között is lehetséges 

14 éves kor alatt: 
Akkor is erőszaknak 
minősül, ha az 
áldozat beleegyezik 
(14 éves kor alatti 
gyermek nem 
egyezhet bele 
érvényesen szexuális 
aktusokba) 

Szexuális tevékenység 

végzésére kényszerítés 

16 éves kor alatt: még 

ha van is kölcsönös 

beleegyezés, mindig 

szeméremsértő 

bűncselekménynek 

minősül 

Általában szexuális 

jellegű cselekmények 

(pl. mellfogdosás) 

Mindig olyan 

cselekmények, 

amelyek az áldozat 

fizikai részvételével 

járnak (az obszcén 

beszéd nem minősül 

szeméremsértő 

bűncselekménynek) 

http://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/la-violence-sexuelle
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SZEXUÁLIS ERŐSZAK: FONTOS AZ ELÉVÜLÉSI IDŐ? 

MIÉRT KELL FIGYELEMBE VENNI AZ ELÉVÜLÉSI IDŐT? 

Az áldozat a szexuális erőszak után különböző időpontokban tehet feljelentést, 
azonban az elévülési idő alkalmazandó. Az elévülési idő az az időszak, amely során a 
rendőrségnek vagy az igazságügyi hatóságoknak jegyzőkönyvbe kell venniük a 
jogsértést, bizonyítékot kell találniuk, el kell fogniuk az elkövetőt, és el kell ítélniük 
őt a bíróságon. Különböző elévülési idők alkalmazandók a kihágás, a jelentős 
bűncselekmény és a bűntett esetén. 

 

• Bűntettek, erőszak, gyilkosság esetén 10 év az elévülési idő, néha 15 év, és 
kivételes esetekben akár 20 évre is meghosszabbítható. 

• Jelentős bűncselekmények, testi sértés, rablás esetén az elévülési idő 5 év. 

• Kihágások esetén, amelyek alapvetően a vezetéssel kapcsolatosak, az elévülési 
idő egy év. 

Forrás: www.rtl.be/info/belgique/societe/90-secondes-pour-comprendre-le-delai-de-
prescriptiondes-crimes-762813.aspx 

 

MIKOR KEZDŐDIK A SZEXUÁLIS BŰNCSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ ELÉVÜLÉSI IDŐ? 

• Ha az áldozat nagykorú, amikor a szexuális bűncselekmény bekövetkezik, az elévülési 
idő azon a napon kezdődik, amelyen a bűncselekményt elkövették. 

• Ha az áldozat kiskorú, amikor a szexuális bűncselekmény bekövetkezik, az elévülési 
idő azon a napon kezdődik, amelyen az áldozat betölti a 18. évét. 

Bűncselekmény Az áldozat 
életkora a 
bűncselekmény 

idején 

A büntetőeljárás 
lefolytatására 
vonatkozó elévülési idő 

Az a nap, amelyen kezdetét veszi az 
elévülési idő 
www.sosviol.be/aide/demarches-
juridiques.php  

Az áldozat halálához 
vezető erőszak vagy 
szeméremsértő 
bűncselekmény 

18 év alatti 20 éves A bűncselekmény idején 

Az áldozat halálához 
vezető erőszak vagy 
szeméremsértő 
bűncselekmény 

18 éves vagy 
idősebb 

15 éves A bűncselekmény idején 

Erőszak vagy 
szeméremsértő 
bűncselekmény 

18 év alatti 15 éves Az áldozat nagykorúvá vált 

Erőszak 18 éves vagy 
idősebb 

10 éves A bűncselekmény idején 

http://www.rtl.be/info/belgique/societe/90-secondes-pour-comprendre-le-delai-de-prescriptiondes-crimes-762813.aspx
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/90-secondes-pour-comprendre-le-delai-de-prescriptiondes-crimes-762813.aspx
http://www.sosviol.be/aide/demarches-juridiques.php
http://www.sosviol.be/aide/demarches-juridiques.php
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SZEXUÁLIS ERŐSZAK: MELYEK A SZEXUÁLIS 

BŰNCSELEKMÉNYEK UTÁN JÁRÓ BÜNTETÉSEK? 

A jogszabályok által előírt büntetések tekintetében léteznek súlyosbító körülmények, mint az áldozat 

életkora, valamint az elkövető személyazonossága (családi kapcsolat vagy felügyeleti kapcsolat) 

Sajnos az ilyen típusú bűncselekményekre előírt büntetések nem jelentik 
automatikusan azt, hogy elmarasztaló ítélet születik. A szexuális erőszakot 
gyakran nem szankcionálják. Sőt bizonyos bűncselekmények nem szerepelnek a 
jogszabályokban, például a vérfertőzés. A büntető törvénykönyv az alábbiaknak 
minősíti azt: erőszak vagy szeméremsértő bűncselekmény súlyosbító 
körülményekkel (az áldozat felmenője vagy olyan személy követte el, akinek 
hatalma van az áldozat felett). 

Bűncselekmény Leírás Büntetés 

Szexizmus és 
szexuális zaklatás 
közterületeken Füttyögés, megjegyzések az 

áldozat testére vagy 
öltözékére, jelentőségteljes 
pillantás, szexista 
megjegyzések, tolakodó 
kérdések, inzultusok. 

50 és 1 000 EUR közötti bírság 
és/vagy 1 hónaptól 1 évig 
terjedő szabadságvesztés. 

Szexuális zaklatás 
más helyeken, pl. 
munkahelyen. 

50 és 300 EUR közötti bírság 
és/vagy 15 naptól 2 évig 
terjedő szabadságvesztés. 

Emberkereskedelem Természetes személyek 
toborzása, szállítása, 
utaztatása, rejtegetése, 
fogadása az adott személy 
feletti irányítás megszerzése 
kizsákmányolás céljából. 
 
Súlyosbító tényezők: 
csalárd tevékenységek, 
erőszak, fenyegetések vagy 
a korlátozás bármilyen más 
formája. 
 

Emberkereskedelemre tett 
kísérlet: 
100 és 10 000 EUR közötti 
bírság és/vagy 1-től 3 évig 
terjedő szabadságvesztés. 
 
Az alapbüntetés: 500 és 
50 000 EUR közötti bírság 
és/vagy 1-től 5 évig terjedő 
szabadságvesztés. 
 
Ha áldozat kiskorú vagy 
kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személy: 
1 000 és 100 000 EUR közötti 
bírság és/vagy 10-től 15 évig 
terjedő szabadságvesztés. 
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Bűncselekmény Leírás Büntetés 

Szexizmus és 
szexuális zaklatás 
közterületeken 

Füttyögés, megjegyzések az 
áldozat testére vagy öltözékére, 
jelentőségteljes pillantás, 
szexista megjegyzések, tolakodó 
kérdések, inzultusok. 

50 és 1 000 EUR közötti bírság 
és/vagy 1 hónaptól 1 évig 
terjedő szabadságvesztés. 

Szexuális zaklatás 
más helyeken, pl. 
munkahelyen. 

50 és 300 EUR közötti bírság 
és/vagy 15 naptól 2 évig terjedő 
szabadságvesztés. 

Emberkereskedelem Természetes személyek 
toborzása, szállítása, utaztatása, 
rejtegetése, fogadása az adott 
személy feletti irányítás 
megszerzése kizsákmányolás 
céljából. 
 
Súlyosbító tényezők: 
csalárd tevékenységek, erőszak, 
fenyegetések vagy 
a korlátozás bármilyen más 
formája. 
 

Emberkereskedelemre tett 
kísérlet: 
100 és 10 000 EUR közötti 
bírság és/vagy 1-től 3 évig 
terjedő szabadságvesztés. 
 
Az alapbüntetés: 500 és 50 000 
EUR közötti bírság és/vagy 1-től 
5 évig terjedő 
szabadságvesztés. 
 
Ha áldozat kiskorú vagy 
kiszolgáltatott helyzetben lévő 
személy: 
1 000 és 100 000 EUR közötti 
bírság és/vagy 10-től 15 évig 
terjedő szabadságvesztés. 
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A SZEXUÁLIS ERŐSZAKRA 
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI 
• 2001 óta a női nemi szerv megcsonkítása 

külön bűncselekmény lett a belga jogban 
(a büntető törvénykönyv 409. cikke). 

• Az 1989. július 4-i törvény módosítása 
óta a párkapcsolatban élők közötti 
erőszak is bűncselekmény. 

• 2002. december 16-i törvény: a Nemek 
Közötti Egyenlőség Intézetének 
létrehozása. 

• Az embercsempészetről és 
emberkereskedelemről szóló, 
2005. augusztus 10-i törvény: az 
emberkereskedelem a személyek saját 
nyereségvágyból történő 
kizsákmányolása. A modernkori 
rabszolgaság egyik formája. A 
kizsákmányolás lehet szexuális jellegű (pl. 
prostitúció). 

• 2007. május 10-i törvény: küzdelem a 
férfiak és nők közötti diszkrimináció 
ellen. 

• Az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni 
erőszak és a kapcsolati erőszak elleni 
küzdelemről és azok megelőzéséről 
szóló, 2011. november 30-i egyezménye 
(„Isztambuli egyezmény”). 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-
convention 

• 2011. november 30-i törvény: a hatalmi 
viszonyon alapuló szexuális bántalmazás 
és pedofília megközelítésének javulása. 

• 2012. december 14-i törvény: a hatalmi 
viszonyon alapuló szexuális bántalmazás 
és pedofília megközelítésének javulása.  

• 2014. május 22-i törvény: küzdelem a 
közterületeken előforduló szexizmus ellen, a 
férfiak és nők közötti diszkrimináció elleni 
küzdelemről szóló, 2007. május 10-i törvény 
módosítása. 

• 2016. február 1-i törvény: a szeméremsértő 
bűncselekményről és a kukkolásról szóló 
módosítás. 

• 2016-ban Belgium ratifikálta a nőkkel 
szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak 
elleni küzdelemről és azok megelőzéséről 
szóló Isztambuli egyezményt. A 2015–
2019. közötti nemzeti cselekvési tervben 
foglalt kötelezettségvállalások lefordítása. 

• Az áldozatoknak való segítségnyújtásról és 
az áldozatoknak szóló speciális 
támogatásról szóló, 2016. szeptember 26-i 
rendelet. 

• A korábbi bántalmazások áldozatainak 
elismerésével és a számukra biztosított 
közvetítéssel foglalkozó bizottság 
létrehozásáról szóló, 2018. július 13-i 
rendelet. 

• A büntető törvénykönyv 239–250. cikkei az 
erőszakkal és szexuális bántalmazással 
foglalkoznak. 

• A szexuális erőszakkal foglalkozó készletről 
(S.A.S.) szóló COL 4/2017. sz. körrendelet, 
valamint a kapcsolati erőszak büntetőjogi 
szabályozásáról szóló COL 4/2006. sz. 
körrendelet. 

• A 2016. március 1-jei törvény elismeri az 
Isztambuli egyezményt, és teljes mértékben 
alkalmazza azt a belga jogszabályokban. 

Forrás: www.besafe.be/fr/themes-de-
securite/violence/la-violence-sexuelle 

 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
http://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/la-violence-sexuelle
http://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/la-violence-sexuelle
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ÁLDOZAT 
- Magánvádas eljárás 
- Civil fél a 

vizsgálóbíró előtt. 

A VIZSGÁLAT 
MEGINDÍTÁSA 
– Vád 
– Bejelentés 
– A vizsgálat 

megállapításai 

 

Szexuális és nemi alapú erőszak: BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK?  

A FELJELENTÉS FOLYAMATA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

B Í R Ó S Á G 
– Az ügy lezárása további intézkedés nélkül (feltételes) 
 
- Tranzakció (közvádas eljárás lezárása) 
 
- Közvetítés bűnügyi esetekben (közvádas eljárás 
lezárása) 

TÁJÉKOZTATÁS 
– A főügyész vezetése 

mellett végzett 
vizsgálat. 

– Lehetőség kisebb 
vizsgálatra 

AZ ÜGYET BENYÚJTJÁK A 
BÍRÓSÁGHOZ 
– Rendőrségi bíróság 

(büntetőbíróság/esküdtszék) 
– Magánvádas eljárás idézéssel a 

bűncselekményről szóló 
rendőrségi jelentés alapján. 

A HIVATALOS VIZSGÁLAT 
LEZÁRÁSA 
- A vádak ejtése 
- Továbbutalás a rendőrségi 

bíróságra 
- Továbbutalás a 

büntetőbíróságra 
- Továbbutalás az esküdtszékhez 
- A büntetés kihirdetésének 

felfüggesztése (ítélet) 
- Kötelezettségvállalás (ítélet) 
- Tranzakció 

HIVATALOS VIZSGÁLAT 
MEGKEZDÉSE 
– A vizsgálóbíró vezetése 

mellett végzett vizsgálat. 

Eszköz: Protocole Commun de Mise en Sécurité des Victimes, Maison Plurielle. 

 

https://www.maisonplurielle.be/nos-outils/
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SZEXUÁLIS ERŐSZAK: KI TUD SEGÍTSÉGET NYÚJTANI 
ÉS GONDOSKODNI AZ ÁLDOZATRÓL, ÉS HOGYAN? 

1. Elsődleges vagy másodlagos orvosi-jogi-pszichológiai-szociális tanácsadók. 

2. A közösségi szolgálatok (szomszédsági egyesületek és szervezetek, pl. utcai 
munkások, házimunkában nyújtott segítség). 

3. Rokonok (családtagok, barátok, kollégák, ismerősök). 
 

Forrás: Prise en charge des victimes de violences sexuelles. Guide pour les personnes de 
soutien (CPVS) 
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MILYEN ATTITŰDÖT KELL ALKALMAZNI, AMIKOR  
TANÁCSOT ÉS TÁMOGATÁST NYÚJTUNK AZ 

ÁLDOZATNAK? 

 
Pszichológiai-orvosi-jogi-szociális tanácsadóként 

 

Az alapok 

• Egyértelműen rá kell mutatni, hogy ezek önkényes tettek, amelyekkel 
szemben vádat lehet emelni. 

• Össze kell kötni a pszichológiai trauma hatásait az erőszakkal. 

• Tisztában kell lenni azzal, hogy a szexuális erőszak és következményeinek 
megértése segít az áldozat számára abban, hogy átvegye az irányítást, ami 
hozzájárul a gyógyuláshoz. 

• Elő kell mozdítani az átfogó közegészségügyi politika és a szociális politika 
fejlesztését, hogy a szakemberek támogatást kapjanak.  

 

Néhány példamondat: 

• Ön nem felelős. 

• Ő a bűnös. 

• Neki nincs hozzá joga. 

• Ez olyan bűncselekmény, amelyet a 
törvény büntet. 

• Tudok segíteni Önnek. 

• Nincs egyedül. 

• Tehet feljelentést. Ön dönti el, mikor szeretné ezt a lépést megtenni. 

• Mi segítene Önnek most?  

  

... ... 
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Az öngondoskodás fontossága. Előfordulhat, hogy a tanácsadó:   
 

• nehezen gondol az erőszakra, nehezen tudja elképzelni és elismerni, hogy az 
létezik. 

• különböző stratégiákat alakít ki, hogy elkerülje, letagadja és elrejtse azt, és el 
tudja fogadni azt a fajta erőszakot, amelyet a társadalmunk sajnos még mindig 
túl gyakran tolerál. 

• előítéletei vannak az erőszakkal, a nőkkel, a női migránsokkal és a 
szexualitással kapcsolatban. 

• fél attól, hogy tolakodó legyen, fél attól, hogy szenvedést szabadít fel. Félelem 
a nehéz helyzettől, attól, hogy nem tudja, mi a teendő, attól, hogy egyedül 
van, és hogy nem ismeri a hálózatot. 

• úgy érzi, hogy hat rá az áldozat által átélt erőszak elbeszélése. 

• ő maga is átélt erőszakos helyzetet, a másik személy beszámolója előhozza 
ezeket az emlékeket. 

 

Elhinni a történetet – mit jelent ez? 

Ne használjon tagadást: „ez lehetetlen”, „mi van, ha nem igaz?”. 
Ezzel elkerülhető az a három gyakran ismételt gondolat, amely azt követően 
merül fel, hogy valaki elmondja, hogy szexuális agresszió1 áldozata volt: 

 
1. Nem történt semmi. 

2. A nő beleegyezett, ő akarta, vagy szereti a férfit. 

3. A nő tehet arról, ami történt. 

 
Ezek a gondolatok nagyon rossz hatással vannak az áldozatra: 
 
• Megakadályozzák, hogy az áldozat bizalmat szavazzon, segítséget kérjen. 

• A meg nem értettség érzetét keltik, amit csak még jobban növel a trauma 
hatása. 

• Megakadályozzák a megfelelő támogatást. 
 
 
Forrás: Muriel Salmona, Violences sexuelles – Les 40 questions-réponses 
incontournables, Dunod, 2015  
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SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK: A TÁMOGATÁS 

SZAKASZAI EGY PSZICHOLÓGIAI-  

ORVOSI-SZOCIÁLIS-JOGI TANÁCSADÓ SZEMSZÖGÉBŐL 

PÁRBESZÉD  

 

TÁJÉKOZTATÁS  

 

ÉRTÉKELÉS 
 

KOCKÁZATKEZELÉS  

 

ÖNGONDOSKODÁS (ÖNSEGÍTÉS)

... ... • Hinni kell az áldozatnak. 
• Nem szabad ítélkezni. 
• Megértőnek és tisztelettudónak kell lenni. 
• Kifejtendő kérdéseket kell feltenni (nem „Miért?” kérdéseket). 
• Tiszteletben kell tartani a csendet. 
• A személy érzéseivel kapcsolatos kérdéseket kell feltenni. 

• Tájékoztatni kell az áldozatot a jogairól, a vádemelés lehetőségéről. 
• Segíteni kell az áldozatnak, hogy megértse az érzéseit és a viselkedését. 
• El kell magyarázni a támadó stratégiáival kapcsolatos összefüggéseket. 
• El kell mondani a szexuális erőszak következményeit. 

• A támogatási és segítségnyújtási módok átvételének és a megfelelő védelem 
biztosításának képessége. 

• Védelmi stratégiák kialakítása az áldozattal közösen. 
• A későbbi erőszak megelőzése. 
• Annak biztosítása, hogy az érintettek biztonságban legyenek. 
• Beavatkozás közvetlen veszély esetén. 

• Képzés. 
• Munkavégzés hálózatban. 
• Olyan informális közegek a munkahelyen, ahol „ki lehet ereszteni a gőzt”. 
• Munkavégzés felügyelt csapatokban. 
• Egyéni szupervízió (tanácsadás). 
• Stabilizációs gyakorlatok (pl. jóga, relaxálás…). 
• Rituálék követése a munkanap lezárásaként. 
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KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATNÁL DOLGOZÓ TANÁCSADÓKÉNT 

 

Az alapok 

• Képzés a szexuális és nemi alapú erőszakról 

• Szolidaritás az áldozattal 

• Áldozatsegítési képesség 

• Gondoskodás önmagáról.  

 

MIT LEHET TENNI A GYAKORLATBAN? 

• Segítségnyújtás 

• Párbeszéd 

• Tájékoztatás 

• Kockázatértékelés az áldozat védelme érdekében. 

 
Ezek a szolgálatok rendkívül fontos szerepet játszanak a diagnózisban és a 
támogató szolgálatokhoz való továbbirányításban. A közelség miatt lehetővé teszik 
az áldozat számára, hogy: 

• Kitörjön az elszigeteltségből 

• Kiszabaduljon az erőszakos helyzetből 

• Tájékoztatást kapjon az első lépésekről 

 
Általánosságban ezek a szolgálatok nem ismertek, és számos pszichológiai-
orvosi-szociális-jogi tanácsadó nem veszi őket igénybe. Mindig érdemes 
feltérképezni, mely helyi szolgálatok állnak rendelkezésre.  
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ROKONKÉNT 

 

Az alapok 

• Meg kell érteni, hogy az agresszió hatással van az áldozat (mentális) egészségére. 
Hagyni kell az áldozatot dönteni: a folyamat alatt a rokon ott van, hogy segítsen, 
de mindig képes hátralépni. Javasolhatja azt az áldozatnak, hogy tegyen 
lépéseket, azonban végeredményben az áldozatnak kell meghoznia a döntést, 
amikor készen áll. 

• Gondoskodás saját magáról: a szexuális agresszió nemcsak az áldozatra lehet 
érzelmileg hatással, hanem a rokonokra is. Ez teljesen normális. Ha szükséges, 
segítséget kell térni terapeutától, pszichológustól vagy támogató csoporttól. 

 MIT LEHET TENNI A GYAKORLATBAN? 

• Ott kell lenni az áldozat számára. 

• Elegendő időt kell adni az áldozatnak arra, hogy nyugodtan összefoglalja, mi történt 
vele, és kifejezze az érzéseit. 

• El kell fogadni a zavaros elbeszélést, amely a történtek hatásával van összefüggésben. 

• Olyan kérdéseket kell feltenni, hogy „mi, mikor, hol, hogyan” (soha nem azt, hogy 
„miért”). 

• Nem szabad olyan kérdéseket feltenni, mint „Miért voltál ott?” (A szégyenérzet vagy 
bűntudat növelésének elkerülése érdekében. Annak érdekében, hogy az áldozat ne 
érezze azt, hogy elkerülhette volna az erőszakot.) 

• Nem szabad olyat kérdezni, hogy „Miért nem védted meg magad?”. 

• Nem szabad elfogadni, ha az áldozat önmagát hibáztatja: „Mi történt volna, ha ezt 
vagy azt tettem volna?”. 

• Nem szabad közbeszólni, amikor az áldozat elmondja, mi történt. 

• Nem szabad dühbe gurulni. 

• Megértőnek kell lenni. 

• Meg kell próbálni az áldozat helyébe képzelni magunkat, és az ő szemszögéből nézni 
az eseményeket. 

• Aggodalmat kell mutatni. 

• Segíteni kell az áldozatnak mindenben, amit tenni szeretne. 

• Segíteni kell abban, hogy találjon orvost, vagy el kell vele menni az orvoshoz. 

• Úgy kell kezelni az áldozatot, ahogyan azt szeretnénk, hogy minket kezeljenek, ha 
problémáink lennének. 

• Nyugodt helyet kell találni a beszélgetéshez. 

• A lehető legdiszkrétebbnek kell lenni, azonban lépni kell, ha az áldozat veszélyben 
van. 
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KIFEJEZETTEN PARTNERKÉNT 

• Tisztában kell lenni azzal, hogy teljesen normális, ha nehézségek merülnek 
fel a szexuális intimitás során: nem szabad megsértődni vagy aggódni, ha 
van olyan időszak, amelyben nincs szexuális kapcsolat. Szexuális erőszak 
után a testnek idő kell ahhoz, hogy el tudja engedni magát a szexuális 
intimitás során. Pusztán a kézfogás is intim gesztus, amelynek nincs 
szexuális töltete. Meg kell mutatni, hogy képesek vagyunk felvenni az 
áldozat ritmusát. 

• Nem szabad kezdeményezőnek lenni szexuális téren. 

• Biztosítania kell a partnerét arról, hogy ezen a téren semmi nem fog 
történni, amíg nem jelzi, hogy szeretné. 

 

 

KIFEJEZETTEN KOLLÉGAKÉNT 

• Beszélni kell az áldozattal arról, hogy hogyan kerülhetők el a szexuális 
erőszak következményei, pl. az elbocsátás, a pénzügyi problémák vagy a 
hajléktalanná válás. Változtatni kell a munkahelyen, ha lehetséges. 

• Meg kell szűrni az áldozatnak szóló minden közvetlen hívást, a titkárnőn 
vagy kollégán keresztül kell őket fogadni, ha a támadó üldözi az áldozatot. 

• Biztosítani kell, hogy semmilyen személyes adatot nem közölnek külső 
személyekkel (telefonszámot, magáncímet, e-mail-címet), hogy a 
munkatárs minden kapcsolatot meg tudjon szakítani a (korábbi) partnerrel, 
ha szeretne. 

• Időt kell adni az áldozatnak arra, hogy ügyvéddel találkozzon, új helyre 
költözzön. 

• Ellenőrizni kell, hogy a kolléga kapja-e meg a fizetését (és nem a partner). 

 

Az ilyen esetekben az áldozat számára egyértelműen előnyös, ha a 
munkáltatónál dolgozik. Nagyon sok áldozat jelezte, hogy a felettesétől 
kapott segítséget. 
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SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK: MIT LEHET 
TENNI A TÁMADÁS UTÁN? 

A szexuális és nemi alapú erőszak áldozata az erőszak után különböző 
időpontokban kérhet segítséget vagy tehet feljelentést. Mindenesetre függetlenül 
attól, hogy az áldozat milyen időpontot és helyszínt választ arra, hogy beszéljen a 
szexuális erőszakról, az alábbiak elvégzése elengedhetetlen: 

• orvosi vizsgálat 

• pszichoszociális értékelés 

• a szükséges megelőző intézkedések bevezetése 

• a nyomon követés előkészítése. 

 
Az áldozatnak korlátozott idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy feljelentést tegyen. 
Különböző elévülési időszakok alkalmazandók a szexuális erőszakra (pl. 
vérfertőzés esetén az elévülési idő az áldozat nagykorúvá válásától számított 15 
év). 

www.rtbf.be/info/societe/detail_inceste-un-poids-difficile-a-porter-et-a-
partager-il-fautrallonger-le-delai-de-prescription?id=9764838). 

 

Az áldozat a szexuális erőszakot követő 72 órán belül eshet át orvosi-jogi 
vizsgálaton. 

 
Az áldozat az alábbiakhoz fordulhat: 

• a környezetében lévő személy 

• olyan személy, akiben bízik, és aki közösségi szolgálatnál dolgozik 

• rendőrség 

• járóbeteg-ellátással foglalkozó klinika vagy egészségügyi klinika (háziorvos, 
családtervezési központ, szakközpont, GAMS (a női nemi szerv 
megcsonkításának eltörléséért küzdő szervezet), SOS-viol (erőszak esetén 
segítséget nyújtó szervezet) stb.). 

• kórház sürgősségi osztálya 

• a szexuális erőszak megelőzésével foglalkozó központ vagy sürgősségi osztály, 
ahol el lehet végezni az orvosi-jogi vizsgálatot 

A SZEXUÁLIS ERŐSZAKOT KÖVETŐ 72 ÓRÁN BELÜL 

1. A feljelentés lehetősége 
2. Az orvosi-jogi vizsgálat elvégzésének lehetősége 
 

Az áldozatot tájékoztatni kell arról, hogy lehetősége van arra, hogy orvosi-jogi 
vizsgálatnak vesse alá magát. Ebben az esetben a SAK-ot (szexuális erőszak elleni 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_inceste-un-poids-difficile-a-porter-et-a-partager-il-fautrallonger-le-delai-de-prescription?id=9764838
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_inceste-un-poids-difficile-a-porter-et-a-partager-il-fautrallonger-le-delai-de-prescription?id=9764838
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készletet) kell használni. A SAK elérhető a fizikai és szexuális erőszak áldozatainak szóló 
referenciaközpontokban és néhány kórház sürgősségi osztályán. A SAK használatához 
vagy a bejelentés megtételekor az áldozatnak vagy (kizárólag akkor, ha a áldozat 
beleegyezik) a sürgősségi osztálynak tájékoztatnia kell a rendőrséget és az ügyészséget. 
Egy rendőr jelen lesz, regisztrálni fogja a bejelentést, és az ügyészség engedélyét fogja 
kérni az orvosi-jogi vizsgálat elvégzéséhez. 

 

MI AZ A SAK? 

A szexuális erőszak elleni készlet orvosi eszköz, amelyet a szexuális erőszakra 
vonatkozó bizonyítékok gyűjtésére használnak az erőszak megtörténtét követő 
72 órán belül. A SAK olyan doboz, amely egy aktát és számozott mintákat 
tartalmaz (ruhák, nőgyógyászati és orális minta levételére szolgáló vattapálcikák, 
haj). 
 
Ha az áldozat úgy dönt, hogy feljelentést tesz, a különböző mintákat 
bizonyítékként fogják használni a bírósági eljárás során. 
 
Ha az áldozat úgy dönt, hogy (még) nem tesz feljelentést, a különböző mintákat 
megőrzik, amíg úgy nem dönt, hogy feljelentést tesz. Ebben az esetben az 
áldozaton pszeudovizsgálatot végeznek. Az ügyészség ezeket a mintákat 
használhatja a későbbi bírósági eljárások során. 

 

1. A feljelentés lehetősége. 

2. Orvosi vizsgálat és nyomon követés: testi sérülések, fertőzések ellátása és a 
nem kívánt terhesség megelőzése. 

3. Pszichológiai-szociális tanácsadás és nyomon követés. 

4. Biztonságértékelés. 

 

 

  



 Le Monde selon les femmes – Szexuális és nemi alapú erőszak a migráció kontextusában - 63 

 

  

SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK: A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
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SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK:  
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS JÁRÓBETEG-ELLÁTÁSSAL FOGLALKOZÓ 

KLINIKÁN VAGY EGÉSZSÉGÜGYI KLINIKÁN 

A kezelés lényegében pszichoterápiás jellegű. Mindazonáltal minden beavatkozásnak 
lehetővé kell tennie az alábbiakat: 

• A „párbeszédre, tájékoztatásra, értékelésre, kockázatkezelésre” irányuló folyamat 
alkalmazása. 

• Nyújtson segítséget az áldozatnak, hogy feljelentést tudjon tenni. 

• Javasolja a SAK elvégzését, ha kevesebb, mint 72 óra telt el az erőszak óta. 

• Kerülje az öngyilkosság kockázatát. 

• Kerülje az újabb erőszakot. 

• Gondoskodjon az áldozatról, vagy utalja egy gondozóhoz, hogy ellássák a testi 
sérüléseit. 

• Készítsen igazolást a testi sértésről és a tettlegességről, vagy utalja az áldozatot 
háziorvoshoz. 

• Nyújtson orvosi ellátást a pszichológiai szenvedés és a szorongás és depresszió 
tüneteivel szemben, vagy utalja tovább az áldozatot. 

• Kerülje a traumatikus emlékek, valamint az azokhoz kapcsolódó szenvedés 
„felidézését”. 

• Azonosítsa és kezelje a disszociatív kockázati viselkedést. 

• Segítsen az áldozatnak a folyamat adminisztratív aspektusaival. 

 

 

SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK: PSZICHOTERÁPIÁS 
TÁMOGATÁS 

A pszichológiai szenvedés és a szorongás és depresszió tüneteinek enyhítése 
érdekében az orvosi kezelés az alábbiakban segíthet: 
 

• Fájdalom kezelése. 

• A szorongás és/vagy depresszió orvosi kezelése. 

• Fizioterápia, relaxáció, hipnózis, fizikoterápia stb. 

 
 
Számos pszichoterápiás kezelés alkalmazható a pszichológiai szenvedés enyhítésére 
 
EMDR, dinamikus pszichoterápia, szisztémás terápia, kognitív és viselkedésterápia, 
hipnózis, pszichoanalízis, érzelmi fókuszú terápia, fizikoterápia, művészetterápia, 
játékterápia gyermekeknek, csoportos terápia stb. 
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MILYEN A JÓ ELLÁTÁS? 

A kapcsolatnak tiszteletteljesnek, gondoskodónak, megnyugtatónak, hatalmi 
viszonytól mentesnek, személyesnek kell lennie, és empatikus meghallgatáson 
kell alapulnia (lásd a párbeszédre, tájékoztatásra, értékelésre, kockázatkezelésre 
irányuló ábrát). 

Minden terápiának kombinálnia kell ezeket a technikákat az áldozat által átélt 
erőszak és az aktuális tünetek közötti kapcsolatra, e mechanizmusok megértésére, 
a traumatikus emlékezet kezelésére, az erőszak és az elkövető viselkedésének 
elemzésére fókuszáló munkával. 

A cél az, hogy kezeljük a traumatikus emlékezetet, és folyamatosan próbáljuk 
megérteni, mi történt, és miért. 

Elengedhetetlen, hogy az áldozat visszanyerje az önbecsülését. 

Az elkövető mechanizmusait úgy kell megmagyarázni, hogy az áldozat jobban 
megértse a viselkedését (és azt összekapcsolja a traumatikus emlékeivel). Ugyanez 
a helyzet az elkövető által alkalmazott kontrollstratégiákkal (hogy az áldozat jobban 
meg tudja védeni magát). 

Azonosítsa az agresszió fajtáját, hivatkozzon a jogra. 

Nyújtson másféle kezelést az erőszak egyedi eseteivel, az időben korlátozott 
erőszakkal vagy az olyan folyamatos, ismételt, hosszú távú erőszakkal szemben, 
mint a vérfertőzés vagy a prostitúció. Utóbbi esetben nemcsak az érzelmeket és a 
tüneteket kell kezelni, hanem az áldozatnak el kell engednie a traumatizált 
személyiségét is, amelyet a pszichotraumatikus tünetek miatt alakított ki. 

A támogató csoportok, mint az SOS Incest, nagyon hasznosak lehetnek, és 
segíthetnek az áldozatoknak abban, hogy megosszák történetüket és 
tapasztalataikat, összehasonlítsák a velük történteket más áldozatok 
tapasztalataival, hogy kevésbé érezzék magukat egyedül, felhagyjanak önmaguk 
hibáztatásával, találjanak más erőforrásokat, és ismereteket osszanak meg 
egymással. 

Minden kreatív tevékenység, mint a GAMS vagy a Collectif des femmes in Louvain-
la-Neuve (írás, versek, dráma, tánc, éneklés, zene, rajzolás, festés, szobrászat, 
fényképezés, mozi) szintén értékes erőforrás lehet, amely segít az áldozatoknak 
abban, hogy jobban kifejezzék és megértsék magukat. Ezek az ellenálló képességgel 
kapcsolatos tényezők és terápiás eszközök is. 



 Le Monde selon les femmes – Szexuális és nemi alapú erőszak a migráció kontextusában - 66 
  

SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK: MIT KELL 

MONDANI AZ ÁLDOZATNAK?  

Kérjen segítséget 

Lepje meg az elkövetőt

Mondja, hogy beteg (AIDS-es), 
énekeljen, hányjon, szellentsen, 
piszkálja az orrát, tegyen úgy, 
mintha őrült lenne. 

Védje meg magát  

Hívja a rendőrséget 

Keltsen zajt:

Húzzon határokat
  

101 

A lehetőségek, személyes tapasztalatok ezen az oldalon találhatók: www.garance.be 

 

Meneküljön el a helyszínről

Menjen biztonságos  

helyre. 

TÁMADÁS ESETÉN 
ha az áldozat képes arra, hogy reagáljon, és lépéseket tegyen a saját biztonsága érdekében, akkor: 

Találjon embereket, 
mondja el nekik, mi a 
probléma, hívja fel a 
rendőrséget vagy a 
barátait. Üsse meg a másik 

személyt ott, ahol fáj, 
dobáljon hozzá 
tárgyakat. 
GYENGE PONTOK, ahol 
megütheti az elkövetőt: 
Ádámcsutka, szem, 
gyomorszáj, herék, térd, 
láb. 

Nézzen egyenesen az 
elkövető szemébe, mondja 
azt, hogy nem, ne 
mosolyogjon, beszéljen 
határozottan, húzza ki 
magát. 

Kiabáljon („a tűz van” 
hatékonyabb, mint a 
„segítség”), csöngessen 
be lakásokba, fütyüljön, 
dudáljon. 

1 – hol van 
2 – mi történik 
3 – megsérült-e bárki 

Hívja a 101-et vagy a 112-t. Ingyenes! 
Mondja el: 

Ne feledje, hogy egy adott személy öltözéke, viselkedése vagy attitűdje semmilyen módon 
nem igazolja a szexuális zaklatást vagy az erőszakot. 
Ne feledje, hogy ha valaki szexuális erőszak áldozata lesz, az esetek többségében sokkos 
állapotba kerül, és nem képes arra, hogy elemezze a helyzetet, vagy megfelelően reagáljon. 

http://www.garance.be/
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MÉG HA NEHÉZ IS, MIT TEHET AZ ÁLDOZAT, MIUTÁN ERŐSZAK ÉRTE? 

Forrás: https://justice.belgium.be/fr/publications/u_bent_slachtoffer 

 

• A biztonság az elsődleges. Hagyja ott a helyet, ahol az erőszak történt. 

• Keressen valakit, akiben megbízik (pl. barát, családtag, kolléga...). 

• Menjen el a háziorvosához kezelésre, vagy kérjen orvosi igazolást. Erre a 
munkahelyén, a biztosításához és a rendőrségen lesz szüksége. 

• Gyűjtsön bizonyítékot: orvosi igazolás, leszaggatott vagy koszos ruhák 
PAPÍRZACSKÓBAN, fényképek a sérülésekről, törött tárgyak, tanúk neve. 

• Szánjon időt arra, hogy alaposan átgondolja: jelenti az erőszakot a 
rendőrségen vagy nem? Azt is megteheti, hogy nyilatkozatot tesz a 
rendőrségen, hogy az eset nyilvántartásba kerüljön. Ez később hasznos 
lehet, ha úgy dönt, feljelentést tesz. 

SZEXUÁLIS ERŐSZAK: MIT KELL MONDANI A TANÚNAK? 
Különböző szinteken, különböző formákban mindenki látott már erőszakos 
jelenetet és szexuális zaklatást. 

Bárki közbeavatkozhat néhány alapreflex és egyszerű mozdulat segítségével. 

A TANÚ: 

• kétség esetén megközelítheti a nehéz helyzetben lévő személyt, és 
megkérdezheti, hogy szüksége van-e segítségre. 

• zavart okozhat azzal, ha feltesz egy véletlenszerű kérdést az elkövetőnek 
vagy az áldozatnak, például „mennyi az idő?”, vagy közbeavatkozik, ha 
lehetséges. 

• más tanúkat is bevonhat, például a busz utasait, és kérhet tőlük segítséget. 

• Vészhelyzet esetén: hívja a 101-et vagy a 112-t. 

• Ajánlja fel az áldozatnak, hogy elmegy vele feljelentést tenni 

• megadhatja az áldozatnak az elérhetőségeit arra az esetre, ha 
tanúvallomásra lenne szüksége. 

További információ: 
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/VOUS%20%C3%8ATES
%20TEMOIN.pdf 

 

https://justice.belgium.be/fr/publications/u_bent_slachtoffer
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/VOUS%20%C3%8ATES%20TEMOIN.pdf
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/VOUS%20%C3%8ATES%20TEMOIN.pdf
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SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK:  
MIT KELL MONDANI A (JÖVŐBELI) ELKÖVETŐNEK? 

 
• Tudnia kell, meg kell értenie és éreznie kell, hogy egyedül ő felelős a 

szexuális erőszakért. 

• Oda kell figyelni a beleegyezésre. 

• Terápiás hatása van annak, ha az elkövetők nem maradnak 
büntetlenül, és felelniük kell a törvény előtt azért, amit elkövettek, 
mind a büntető-, mind pedig a polgári jog szerint. 

• Fel kell ismerniük, hogy nincs joguk erőszakot elkövetni, és minden 
ember fizikai és mentális integritását tisztelni kell. 

• Elengedhetetlen, hogy kezelés előírására irányuló rendelet esetén 
kezeljék őket. 

Az elkövetőknek: 

• Meg kell érteniük az áldozatokkal szembeni erőszak pszichológiai-
traumatikus hatásait, valamint azokat a mechanizmusokat, amelyek az 
emocionális és erőszakos viselkedésüket előidézik. 

• El kell gondolkodniuk a másokkal fennálló kapcsolataikon, azon, hogy 
kötelesek visszalépni az olyan kapcsolatokból, amelyek befolyáson és 
tárgyiasításon alapulnak, meg kell érteniük az emberi jogok és méltóság 
tiszteletének gondolatát, a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget, a 
gyermekek jogait, a férfiakra és nőkre vonatkozó szexista 
sztereotípiákat, a nőiességgel és férfiassággal, a gyermekek nevelésével, 
a szexualitással, valamint a prostitúció és a pornográfia alkalmazásával 
kapcsolatos hamis elképzeléseket. 

Belgiumban az elkövetők kapcsolatba léphetnek a Praxisszel, vagy oda 
utalhatják őket (www.asblpraxis.be). 

  

 

  

http://www.asblpraxis.be/
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SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK: A NEMI ALAPÚ 
MEGKÖZELÍTÉS ÉS A SZEREPVÁLLALÁS 

 
SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK: MIÉRT KELL 

ALKALMAZNI A NEMI SZEMPONTOKAT? 

EZ A FÉRFIAKRA ÉS NŐKRE VONATKOZIK, ÉS LEHETŐVÉ TESZI SZÁMUNKRA AZ 
ALÁBBIAKAT: 

• a férfiak és nők közötti szociális kapcsolatok elemzése 

• az emberek között a szerepeikkel, feladataikkal és felelősségi köreikkel 
kapcsolatban felmerülő különbségek és egyenlőtlenségek vizsgálata 

• az egyenlőtlen és igazságtalan hatalmi viszonyok kialakulásának 
azonosítása 

• a jogok megsértésének feltárása 

• a férfiak és nők közötti egyenlőség tanulmányozása. 

 

 

SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK: MIÉRT KELL 
KIEGÉSZÍTENI EZT A SZEREPVÁLLALÁS FOGALMÁVAL? 

 
A nemi szempont nem pusztán elemző eszköz. Stratégiát is ad számunkra ahhoz, 
hogy a változást előmozdító megoldásokat és válaszokat találjunk, amelyek segítik a 
férfiak és nők közötti egyenlőséget. A szexuális és nemi alapú erőszak esetén az a 
cél, hogy előmozdítsuk a nők szerepvállalását, valamint hogy elgondolkodjunk a 
férfiak férfiasságának új formáiról. 

 

MIT NEVEZÜNK SZEREPVÁLLALÁSNAK? 

Bármi, ami lehetővé teszi a férfiak és nők számára, hogy irányítsák a mindennapi 
életükben bekövetkező változásokat, lépéseket tegyenek, és hozzájáruljanak az 
egyenlőbb és igazságosabb társadalom kialakításához. 
 
A cél a hatalmi viszonyok módosítása, hogy mindenki képes legyen arra, hogy 
döntéseket hozzon a saját életével kapcsolatban, kialakítsa az identitását és a 
szerepét, és hogy kollektív változásra kerüljön sor a társadalomban és a politikában. 
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A szerepvállalás egyéni és kollektív folyamat, amelynek gazdasági, politikai és 
társadalmi szinten is hatása van. Több ágazatra is kiterjed. 

 
A megnövekedett szerepvállalás olyan személyek esetén is fontos, akik az áldozatok 
fogadásával, a nekik nyújtott tanácsadással és támogatással foglalkoznak. 

 
Az áldozatokhoz hasonlóan a rokonaik, a közösségi kapcsolattartóik és 
pszichológiai-orvosi-jogi-szociális tanácsadóik is szenvednek az alábbiaktól: 

• elszigeteltség érzése 

• félelem a nem megfelelő tájékoztatástól 

• tehetetlenség érzete a közösen megszerzett tudás politikai fellépésbe való 
átültetése terén 

• az erőszak elbeszélésének hatása. Ez hátráltathatja azt, hogy tovább 
lépjenek. 

MIVEL JÁR A SZEREPVÁLLALÁS? 

• Az adott személy megélt tapasztalatának értékelése. 

• Az áldozatok és szakemberek azon képessége, hogy lépéseket tegyenek, ha 
igazságtalansággal és tehetetlenséggel állnak szemben. 

• Nagyobb tudás a közösen megszerzett ismereteken keresztül. 
• A személyes és társadalmi változásokra vonatkozó stratégiák együttes 

kialakítása a polgári intézkedésekben, kutatásokban/tevékenységekben, 
képzéseken és érdekképviseletben való részvételen keresztül. 

 
HOGYAN? 

• Legyen hatása az információra és a tudásra. 

• Változtasson a biztosított támogatáson. 

• Növelje a szakemberek tudatosságát, és nyújtson képzést minden szinten. 

• Vonjon be új érdekelt feleket, beleértve a célcsoportot. 

• Érdekképviselet a jogok tekintetében. 

• Nyújtson támogatást dinamikus megközelítéssel, amely az egyén és a 
közösség közötti folyamatos interakcióból áll. 
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Ez vonatkozik az összes érdekelt félre. 

1 

Az individuális és kollektív  
„belső hatalom” 

 
VÁGY 

 
hatalom dimenziói 

o Önbecsülés 
o Az az érzés, hogy valaki valami vagy 

valamilyen 
o A társadalmi szerepek és kulturális 

értékek újraértelmezése 

2 

Az individuális és kollektív  
„hatalom valamihez” 

 
BIRTOKLÁS-TUDÁS 

 
hatalom dimenziói 

o Képességek, készségek, kompetenciák 
(know-how) 

o Kritikai gondolkodás kialakításának 
képessége (kritikai tudás) 

o Befolyásolás, változtatás képessége, a 
minket körülvevő emberek körében 
megfelelő helyezkedés képessége (puha 
készségek/a valamilyenség képessége)  

3 

Az individuális és kollektív  
„hatalom valami révén” 

 
Politikai funkció 

 
HATALOM 

 
hatalom dimenziói 

o Kollektív kritikai gondolkodás 
kialakításának képessége 

o Annak képessége, hogy megszervezzük a 
szociális-gazdasági változás/nemi változás 
megvalósítását 

o A politikai változás (helyi, nemzeti szintű) 
kialakítására gyakorolt hatás  
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REFERENCIÁK 

Segélyvonalak  
 
Holland 
Általános segélyvonal az erőszak áldozatai számára: 1712 
Erőszak az LMBTQI-közösség tagjai ellen: 0800 99 533 (Lumi), 0800 12 800 (Unia) 
 
Francia 

- Párkapcsolatban élők közötti erőszak: 0800 30 030 - 0800 555 52 spanyolul (Ecoute violences 
conjugales) 

- Kényszerházasság: 0800 90 901 (Mon Mariage M’appartient) 
- Erőszak: 0800 98 100 (SOS Viol) 
- Vérfertőzés: 02 6466073 (SOS Inceste) 
- Erőszak az LMBTQI-közösség tagjai ellen: 0800 12 800 (Unia) 

 
Referenciaközpontok a szexuális erőszak áldozatai számára   
 
Ezek a központok egy helyen több szolgáltatást nyújtanak. Az áldozat kaphat orvosi, jogi, rendőri és 
pszichoszociális segítséget. A barátaik, rokonaik és a szakemberek is kaphatnak segítséget. A központok 
0–24 nyitva vannak. 
- ZSG Gent: 09/332.80.80, zsg@uzgent.be, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent. 
- ZSG Brussel/CPVS Bruxelles: 02/535 45 42, CPVS@stpierre-bru.be, Rue Haute 320, 1000 Brüsszel. 
- CPVS Liège: 04/284.35.11, cpvs@chu.ulg.ac.be, Rue de Gaillarmont 600, 4000 Liège. 
 
Weboldalak 
 
www.ecouteviolencesconjugales.be: családon belüli erőszak 
www.cvfe.be: családon belüli erőszak 
www.cpvcf.org: családon belüli erőszak 
www.mariagemigration.org: kényszerházasság 
www.vzwzijn.be: A családon belüli és a becsülettel kapcsolatos erőszakkal foglalkozó flamand szakértői 
központ 
www.sensoa.be: A szexuális erőszakkal foglalkozó flamand szakértői központ 
www.caw.be: segítségnyújtás az erőszak áldozatainak Flandriában és Brüsszelben 
www.isalaasbl.be: támogatás a szexuális munkásoknak 
www.myria.be/fr/traite/centres-daccueil-pour-les-victimes: az emberkereskedelem áldozatai számára 
fenntartott menedékhelyek jegyzéke 
www.unia.be: a szexuális orientáción alapuló diszkrimináció és erőszak 
www.igvm-iefh.belgium.be: a nemen alapuló diszkrimináció és erőszak 
www.nupraatikerover.be: a szexuális erőszakra vonatkozó kérdéseket feltenni szándékozó fiataloknak 
www.violencessexuelles.be: szexuális erőszak 
www.awel.be: a szexualitásra, az erőszakra stb. vonatkozó kérdéseket feltenni szándékozó fiataloknak 
www.gams.be: a női nemi szerv megcsonkításával kapcsolatos kérdések esetén 
www.adde.be: jogi segítségnyújtás a szexuális és nemi alapú erőszak migráns áldozatai számára 
www.praxis.be: együttműködés az elkövetőkkel a rehabilitációjuk érdekében 
www.garance.be: az erőszak megelőzése 

http://violenceconjugale.be/-Adresses-Utiles-
mailto:zsg@uzgent.be
mailto:CPVS@stpierre-bru.be
mailto:cpvs@chu.ulg.ac.be
http://www.ecouteviolencesconjugales.be/
http://www.cvfe.be/
http://www.cpvcf.org/
http://www.mariagemigration.org/
http://www.vzwzijn.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.caw.be/
http://www.isalaasbl.be/
http://www.myria.be/fr/traite/centres-daccueil-pour-les-victimes
http://www.unia.be/
http://www.igvm-iefh.belgium.be/
http://www.nupraatikerover.be/
http://www.violencessexuelles.be/
http://www.awel.be/
http://www.gams.be/
http://www.adde.be/
http://www.praxis.be/
http://www.garance.be/
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TOVÁBBI OLVASMÁNYOK 

A LE MONDE SELON LES FEMMES-TÓL SZÁRMAZÓ PUBLIKÁCIÓK 

Collection Les essentiels du genre, Le Monde selon les femmes 

• 1. kérdés: Approche genre – Concept et enjeux actuels 
• 10. kérdés: Genre et empoderamiento 

• 11. kérdés: Violences basées sur le genre 
• 15. kérdés: Genre et migration internationale 

Collection Focus genre, Le Monde selon les femmes 

 
• Perspectives de genre dans la lutte contre les violences sexuelles 

• Brochure Prostitution: Point de rencontre entre l’exploitation sexuelle et 
l’exploitation économique 

A publikációk elérhetők itt: www.mondefemmes.org – Nos productions – 
Collections 

  
   

• Care for victims of sexual assault, guide for significant others, Keygnaert I and 
Van Melkebeke I, ICRH University Ghent, Gent, 2018 

 
• Protocole commun de Mise en Sécurité des Victimes, Maison plurielle. 

 
• Des femmes à la rencontre des femmes, Toolkit pour un travail 

d’empowerment avec des demandeuses d’asile en accueil collectif, 
www.vrouwenraad.be/file?fle=18477&ssn= 

 

 

 
 

 

http://www.vrouwenraad.be/file?fle=18477&ssn=


 Le Monde selon les femmes – Szexuális és nemi alapú erőszak a migráció kontextusában - 74 

1. melléklet – A társadalmi nem négyzetei 

 

A szexuális és nemi alapú erőszak olyan kontrollálási eszköz, amely fenntartja a 
nők és férfiak társadalom által elvárt, hagyományos szerepeit. 

 
Vágja ki a mellékelt négyzeteket, és helyezze őket az alábbi kategóriák 
valamelyikébe. Figyelem, néhány négyzet több kategóriába is helyezhető!  

 

1. kat. Tagadás, bagatellizálás 

A helytelen viselkedés beismerésének megtagadása, az erőszakos viselkedéssel 
kapcsolatos felelősségérzet hiánya. 
 

2. kat. Elszigetelés, elzárás 

Az áldozat minden lépésének nyomon követése, annak ellenőrzése, hogy kivel 
beszél, kivel találkozik, a külső tevékenységeinek korlátozása, a kijárástól való 
eltiltása. 

 

3. kat. Bűntudatkeltés, hibáztatás, megalázás 

Az áldozat hibáztatása, az áldozat lekicsinylése annyira, hogy elveszítse az 
önbizalmát, zsarolás... 
 

4. kat. Zaklatás, fenyegetés, verés 

Az áldozat megfélemlítése a kinézettel, szavakkal, tettekkel, verbális vagy testi 
sértéssel, ütéssel és szexuális bántalmazással... 

 
5. kat. Prostitúció, pornográfia, hiperszexualizáció 

A test tárgyiasítása, az „erős férfi” képének közvetítése, a fizikai megjelenés és a 
szexualitás használata az önbecsülés növeléséhez, a szexuális viselkedés túlzott 
közvetítése. 
 



 

1. melléklet – A szexuális és nemi alapú erőszak 
négyzetei 

 
  

Nem fizetek 
tartásdíjat,  
mert az exem 
szórakozásra 
költi 

A férfiak is 
erőszak 
áldozatai 

Nálunk majdnem 
mindennap kell 
lennie szexnek 

Mindig 
túlzol.  
Csak viccelek! 

Nem akarom, 
hogy dolgozz, 
otthon kell 
maradnod 

A nő akarta 

Sajnálom, hogy 
megpofoztalak, 
nem tudtam, 
mit csinálok. 
Részeg voltam 

Miért 
„lájkoltad”  
a képét? 

Ha egy lány 
nemet mond,  
az igent jelent 

Szerintem  
a prostitúcióval 
csökken  
az erőszakos 
esetek száma 

A férfiaknak és 
nőknek szűznek 
kell maradniuk  
a házasságig 



 

 
  

Hol vagy? Szerintem egy 
párkapcsolaton 
belül nincs olyan, 
hogy erőszak 

Ha nincs senki  
a közelben,  
a főnököm 
megpróbál 
megcsókolni 

Miért mész erre 
a programra, 
semmi értelme 

Fogd be,  
most nem jó 

A fiúk nem sírnak 

A szakításunk 
óta félek, hogy 
találkozom  
az exemmel  
az utcán 

A füttyentés 
bók. 

Nem bántottam 
őt annyira 

Az a lány, 
akinek sok 
barátja volt, 
ribanc 

A nők szeretik, 
ha ezt csinálod 
velük! Láttam  
a neten  

Szerintem  
a féltékenység  
a szerelem jele 



 

2. melléklet – Esettanulmány 

1. esettanulmány 

Maria 43 éves nő Dél-Amerikából. 6 hónappal ezelőtt érkezett 
Belgiumba a tizenkét éves lányával és a belga férjével (aki nem a 
gyermeke apja). Két éve találkozott a férjével, amikor hazament 
nyaralni. Néhány hónappal később összeházasodtak. Eleinte 
távkapcsolatban éltek, amíg Maria a férje kérésére bele nem egyezett, 
hogy Belgiumba költözzön. Belgiumban összeházasodtak. 

Maria férjének hozzáállása nagyon hamar megváltozott. Hirtelen 
nagyon erőszakos és támadó lett Mariával és a lányával szemben. 
Nagyon sok mindentől eltiltja őket, néha még az ételtől is. Az egyetlen 
dolog, amit enged a lányának, az iskolába járás. A kívülállók felé 
igyekszik jó látszatot fenntartani, ezért csak annyit ad nekik, amennyi 
ahhoz kell, hogy elmenjenek az iskolába és onnan haza. A férfi azt 
mondja Mariának, hogy oda kell figyelnie a költekezésére, mert extra 
költségeket jelent számára. 

Ezt követően Maria úgy döntött, hogy a férjétől külön, a lányával alszik. 
Maria rajtakapta a férjét, hogy annak közelében maszturbál, ahol ő és 
lánya alszik. Ezt a viselkedést Maria egyfajta zaklatásnak vagy 
kontrollstratégiának gondolja. A lánya félelemben és állandó stresszben 
él, nem megy neki az iskola. Maria szociális hálója rendkívül szűk, 
pénzügyi erőforrásai hiányosak. Teljesen a férjétől függ. Nem beszéli a 
nyelvet, ami lényegesen korlátozza a lehetőségeit azon a téren, hogy 
segítséget vagy tanácsot kérjen. A iskolában egy anyuka odament 
hozzá, mert hallott pletykákat Mariáról és a lányáról. Megadta neki egy 
szervezet telefonszámát, amely tud segíteni. 

Maria telefonon lép Önnel kapcsolatba. 

  



 

2. esettanulmány: 

Juan 38 éves, elvált dél-amerikai férfi. Egy kilencéves lány és egy 
hatéves fiú apukája. Európába utazik, hogy védelmet és segítséget 
kérjen a lánya számára, akit szexuálisan bántalmazott az anyuka új 
partnere. 

A lány szerint az új partner többször is megérintette őt. A tizenkét éves 
unokatestvére hasonló történeteket mesélt. A két lány azt állította, 
hogy ezek a dolgok már két éve zajlanak. Amikor a partner egyedül van 
a lányokkal, arra kényszeríti őket, hogy mutassák meg a testüket, majd 
fogdossa őket. A helyzet miatt az anyát és a partnerét letartoztatta a 
rendőrség, azonban a férfi jelenleg feltételesen szabadlábon van, amíg 
a hivatalos eljárásra vár, ami Juant nagyon aggasztja, attól fél, hogy a 
lányát újra szexuális bántalmazás éri. 

Juan ezért úgy döntött, hogy Európába jön, hogy megvédje gyermekeit. 
Vízummal utazik, azonban érkezése után nem sokkal elveszti mindenét. 
A pénzügyi helyzete nagyon gyorsan bizonytalanná válik. Nehezen talál 
helyet, ahol kétgyermekes, egyedülálló apaként tudna élni. A legtöbb 
éjszakát egy barátjánál tölti, de néha az utcán éjszakázik a 
gyermekeivel. Nagyon aggódik amiatt, hogy gyermekeit elveszik tőle. 
Szeretne segítséget kérni, hogy megismerje a lehetőségeit, azonban 
nehézségekbe ütközik, mert csak spanyolul beszél. A stabilitás hiánya, a 
gyermekeinek elvesztése feletti folyamatos félelem, és a megfelelő 
élelem hiánya miatt Juan egyre inkább depresszióssá válik. Lassanként 
elveszíti minden reményét, hogy kikerül ebből a helyzetből. 

Néhány héttel később Juan találkozik egy helyi szervezet kedves 
önkéntesével, aki egy hajléktalanok számára fenntartott 
menedékhelyen dolgozik. Az illető azt javasolja neki, hogy elviszi egy 
szociális szolgálathoz, ahol spanyolul fog segítséget kapni. Juan 
elfogadja az ajánlatot, és vele megy. 

 

 

  



 

3. esettanulmány: 

Chen 28 éves, kínai állampolgárságú nő. Egy toborzóiroda megkereste 
őt a szülővárosában, és jól fizető, ígéretes munkát ajánlott neki. 
Belgiumba repült egy férfival, aki az ügynökségnél dolgozik. A gép 
leszállásakor észrevette, hogy elvették tőle a telefonját. Érkezéskor egy 
jól szituált férfi üdvözölte, aki elkérte az útlevelét, azt állítva, hogy 
adminisztratív célokból van rá szüksége, a munkaszerződés 
elkészítéséhez. 

A férfi a reptérről elvitte őt a szálláshelyre. Chen ledobta a csomagját, 
ahogy a férfi elindult az ajtó felé. Kifelé megemlítette, hogy csak egy 
pár kulcs áll rendelkezésre, ezért be kell zárnia az ajtót, és megígérte, 
hogy a lehető leghamarabb hoz neki egy másik kulcsot. Chen nem 
kapott enni aznap este. 

Másnap ugyanaz a férfi eljött érte, hogy elvigye dolgozni. A 
toborzóiroda kezdeti ígérete nem volt igaz, egy házat kellett 
kitakarítania. Elkezdte takarítani a házat. A férfi néha felemelte a 
hangját és fizikailag bántalmazta őt. Chen elkérte a telefonját, az 
útlevelét, a kulcsait és a fizetését. A férfi azt válaszolta, hogy ez nem 
lehetséges, és hamarosan kifizeti őt. Éjszaka Chen visszatért a 
szálláshelyre. Az egész hét hasonlóan folytatódott. Chen nagyon 
elszigeteltnek érezte magát. 

Szombat délután a férfi megjelent részegen a szállásán, bezárta az 
ajtót, és elkezdte verbálisan bántalmazni Chent. Chen megalázottnak 
érezte magát, és lefagyott. A férfi elkezdte illetlen módon fogdosni őt, 
Chen nem tudott megmozdulni, nem tudott sikítani, teljesen 
erőtlennek érezte magát. Aznap délután Chen szexuális kényszerítés 
áldozata lett. Ezek az incidensek egy darabig folytatódtak. Chen 
elvesztette az időérzékét. 

Egy nap, amikor egy másik házhoz vitték, a férfi elkezdett üvöltözni 
vele, és megrugdosta. A szomszéd az ablakon keresztül látta, mi 
történt, és rendőrt hívott. A rendőrök kiérkeztek, elkérték a személyi 
igazolványokat, és amikor észrevették, hogy Chennek nincsenek 
okmányai, a bevitték a rendőrségre kihallgatni. A rendőr az Önök 
szolgálatához irányította Chent. 



 

Ez a kiadvány alapot nyújt a szakemberek 
és érdekelt felek képzésére, akik szexuális 
és nemi alapú erőszak áldozatává váló 
migránsokkal foglalkoznak. A célja, hogy 
fejlessze a szakemberek és érdekelt felek 
készségeit abban, hogy személyre szabott 

tanácsadást nyújtsanak, és a szexuális erőszak áldozatait 
és tanúit, valamint családtagjaikat a megfelelő 
személyekhez és szervezetekhez irányítsák. Ez az eszköz 
segít az olvasóknak abban, hogy jobban megértsék a 
szexuális és szexista viselkedés fogalmait és 
mechanizmusait, a Belgiumban hatályos jogi kereteket, 
valamint az elérhető támogatási szolgáltatásokat. 

 

Az alábbi szervezet pénzügyi támogatásával készült: 

 


