Külvárosi Áldozatsegítés
kutatási beszámoló
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1. A kutatás előzménye a projekt
pályázati kiírásának tükrében
A bűnelkövetési adatok szerint Magyarországon évente közel 220 ezer személy
válik bűncselekmény sértettjévé. A tágabban értelmezett áldozatok száma évente
400 ezerre tehető. A bűnügyi statisztikák szerint évente átlagosan mintegy ezer
ember sérelmére követnek el erőszakos szexuális bűncselekményt. A látencia
ezen a területen közismerten magas, egyes becslések szerint tízszeres, mások
szerint a hússzorost is meghaladó. Az OKRI 2004-es vizsgálatában a megkérdezettek mintegy 2%-a számolt be arról, hogy gyerekkorában szexuális abúzus
áldozata volt, és csupán kevesebb mint felük (45%) mondta el a vele történteket
valaha is bárkinek.
Az Országos Kriminológiai Intézet által 2003-ban lefolytatott országos nagymintás
áldozati felmérés eredményei azt jelezték, hogy igen kevesen bírnak tudomással
arról, hogy létezik áldozatsegítés Magyarországon. A 10 020 megkérdezett személy
31,9%-a hallott arról, hogy léteznek sértettet segítő szolgáltatások, és közülük is
csupán 7,4% tudott megnevezni legalább egy ilyen szervezetet. A megkérdezettek
annak ellenére nem ismerték az áldozatok segítésével foglalkozó szervezeteket,
hogy a Magyar Köztársaság területén több olyan civil szervezet is működik, amely
a bűncselekmények áldozatainak segítésével foglalkozik. A köznapi hiedelmekkel ellentétben a sértetté válásra adott jellemző reakciók, azaz a traumatizálódás
negatív következményei igen sokfélék lehetnek, és erősen meg is nehezíthetik a
sértett életének korábbi mederben történő folytatását. Az áldozatsegítő szolgáltatásokhoz forduló személyek valós szükségleteinek felbecslése alapvető kérdés,
ugyanis a felajánlott szolgáltatásnak ahhoz kell illeszkednie, hogy a sértett hogyan
tudja újraszervezni az életét és körülményeit az áldozattá válása után. Az áldozatok
egy része viszonylag kisfokú beavatkozás igényel, például csak információra van
szüksége. A súlyosabb bűncselekmény áldozatává vált személyek intenzívebb segítséget igényelhetnek, amelyet akár csoportfoglalkozás keretében is nyújtani lehet.
Végül vannak olyan sértettek, akik egészségügyi, orvosi beavatkozást igényelnek,
beleértve a kórházi kezelést is.
Az áldozati szükségletekhez igazodó szolgáltatásnyújtás abból a szempontból
is fontos, hogy például azon a sértetten nem segít az információnyújtás, akinek
komolyabb mentális segítségre van szüksége, esetleg terápiás beavatkozást igényel.
Az alábbi táblázat az elérhető kutatási eredmények ﬁgyelembevételével, illetve saját
szakmai tapasztalataink alapján készült összeállítás. Az áldozattá válásra adott
reakciók azt is jelzik, hogy az áldozatsegítő tevékenység fontos részét képezik azok
a sértetti sajátosságokhoz kapcsolódó ismeretek, amelyek segítségével az áldozatok eltérő szükségletei, és a számukra nyújtandó adekvát szolgáltatás tartalma
meghatározható.
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A kutatások azt jelzik, hogy a sértett jellemzően nem azért tesz feljelentést, hogy
kárpótlást kapjon. Többségük kötelességérzetből tesz feljelentést a rendőrségen vagy
egyszerűen biztosítási szempontból (különösen a vagyon elleni cselekményeknél).
A sértettek általában ugyanis tisztában vannak azzal a lehetőséggel, hogy a rendőrség
nem fogja megtalálni a tettest, vagy nem fogja megoldani az ügyet. Mindemellett, ha
a tettes ismertté válik, a sértetteket érdekli az a lehetőség, hogy a tettes térítse meg
a kárukat. Például Baurmann and Schadler vizsgálatai azt jelezték, hogy a megkérdezett sértettek (169 erőszakos bűncselekmény áldozatává vált személy) majdnem
2/3-a (62,5%) kifejezte az igényét a helyreállítás iránt, noha ilyen kérdést a kérdezőbiztos nem tett fel nekik. Konkrétan elhangzó kérdés esetén 72,5%-uk tartott volna
igényt a tettes részéről a kárpótlásra. A vizsgálat tehát azt mutatta, hogy a vagyon
elleni cselekmények áldozatai nagyobb valószínűséggel tartanak igényt a kárpótlásra
(85%), mint az erőszakos cselekmények sértettjei (37%). Komoly hiányosság, hogy a
kárpótlás és jóvátétel még kevésbé jelenhet meg a sértett részéről, mint jogosan
elvárható igény a nem vagyoni károk, pl. erőszak, bántalmazás esetén!
A kutatási tapasztalatok ugyanakkor azt is világosan jelzik, hogy a sértettek szükségleteinek ismerete nélkül nem nyújtható adekvát szolgáltatás. Kétségtelen, hogy az
áldozatok elégedetlenek azzal a szolgáltatással, amit a büntető igazságszolgáltatás
szervezeteitől kapnak, gyakran marginalizáltnak érzik magukat. Ennek oka – s ezt
számtalan vizsgálat támasztja alá –, hogy a sértetteknek nem elég az az információ,
amit kapnak, és általánosságban is kirekesztik őket a büntetőeljárás menetéből.
A sértettek nagyobb mértékű bevonásra tartanának igényt (lásd: Shapland et al.,
1985), bár az eddigi kutatások nem teljesen meggyőzőek abban a vonatkozásban,
hogy az áldozatok milyen mélyen szeretnének involválódni a büntető igazságszolgáltatás menetébe. Elegendő-e a passzív részvétel (pl. a sértett tájékoztatása az
ügy állásáról), vagy az elkövetővel is konfrontálódni akarnak. Nagy valószínűséggel
a konfrontálódástól félnek, hiszen nagy eséllyel újratraumatizálódnak (pl. nemi erőszak, abúzus, bántalmazás esetén), és sokkal inkább erkölcsi és empatikus tanúságtételt, mentális-pszichés kárpótlást igényelnének.
Kilchling 1991-ben 3000 interjút készített áldozatokkal, korábban áldozattá vált személyekkel (akiknél legalább 5 év eltelt már a sértetté válás óta), és olyanokkal, akik
nem voltak sértettek. Az ügy állásáról nyújtott információval kapcsolatos sértetti
igénynél Kilchling kutatásai azt jelezték, hogy a sértettek és a korábban sértetté vált
személyek is azon az állásponton vannak, hogy a sértettnek joga van ahhoz, hogy a
rendőrség folyamatosan tájékoztassa az ügy állásáról. Shapland és munkatársai is
hasonló eredményekre jutottak az erőszakos bűncselekmények áldozatait vizsgálva.
Azt tapasztalták, hogy a sértettek elhanyagolva érzik magukat és dühösek azért, mert
nem tudják, mi történik az ügyükben. Egyes kutatások szerint az információnyújtás
a sértettek bűnözési félelmét is csökkenti, és erősíti a bűncselekmény következményeivel kapcsolatos megküzdési képességet.
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A kutatások tehát megerősítik, hogy az áldozatsegítő szolgáltatás tervezésénél
és nyújtásánál fontos szempont a sértett konkrét szükségleteinek felismerése és
értékelése.
A segítőknek azt is tudniuk kell, hogy mikor kell orvosi segítséget igénybe venni,
vagy pszichológushoz fordulni az áldozatsegítés során. Az erőszakos bűncselekmények sértettjeinél poszttraumás állapot (post-traumatic stress disorder/PTSD) és
depresszió fordulhat elő. A kutatások szerint az ilyen tünetek a zaklatásnál, a szexuális támadásnál, a gyermekek elleni szexuális támadásoknál, az egyéb erőszakos
bűncselekményeknél, a galerierőszaknál és a családon belüli erőszak áldozatainál
fordulnak elő gyakrabban.
Mindezek a kutatási, szakmai adatok azt bizonyítják, hogy nagyon komoly mentálishumanitárius igények, szükségek lépnek fel a sértettek, áldozatok részéről, amelyek rendszerint legalább olyan fontosak számukra, mint a jogi igazságszolgáltatás
és a sértő-bántalmazó megbüntetése.
Mindezek tükrében dolgoztuk ki a projekt saját kutatási tervét, metodikáját, és folytattuk le a megvalósítási időszakban mintánkon a kétütemű survey adatfelvételt.
Jelen tanulmányunkban kérdőíves kutatásunk eredményeit kívánjuk összefoglalni
és bemutatni.
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Áldozatsegítő projektünk komplex ismeretterjesztő és készségfejlesztő programot
szervezett annak érdekében, hogy a projektben részt vevő érdeklődők, segítő szakemberek, érintettek széles körű tájékoztatást kapjanak az áldozattá válást okozó
helyzetekről, veszélyekről, kockázati tényezőkről, illetve a prevención túl, azokról az
áldozatsegítő intézményekről, szolgáltatásokról, amelyek hivatottak segíteni az áldozattá vált személyeket a helyreállásban, anyagi/jogi/szociális kompenzációt, adott
esetben terápiás kezelést nyújtva számukra. Olyan interaktív képzést kaphattak a
részt vevő segítők, amelyeken alkalmuk volt a megfelelő kompetenciák, készségek
kialakítására, azzal a céllal, hogy az áldozattá vált kliensek felé fokozott empátiával
tudjanak viszonyulni, biztonságot és stabil támogatást legyenek képesek számukra
nyújtani. A program kiemelten foglalkozott az áldozatokkal szembeni társadalmi
előítéletek leleplezésével, és a helyes, segítő szemlélet kialakításával.
A szemléletformáló munkát kiadványokkal, oktatóﬁlmekkel, ismeretterjesztő cikkgyűjteménnyel támogattuk meg, amely ismeretanyagot a honlapunkon minden érintett és érdeklődő szabadon elérheti.
Mivel szerettünk volna meggyőződni arról, hogy a képzéseink, előadásaink, kiadványaink és egyéb projektprogramjaink hatékonyak és eredményesek voltak, ezért a
korábban jelzettek szerint kérdőíves kutatással mértük fel az előzetes informáltságot, illetve a projekt végén a szerzett tudást, tájékozottságot.
A kétütemű kérdőíves (survey) kutatásunkat 500 fős mintán (a mintavételünk érintette az általunk elérni kívánt összes társadalmi réteget: segítő szakemberek önkéntes segítők, szülők, iskolás korosztály, sortárs segítők, érintettek, traumatúlélők
stb.). A kérdőív – a személyes, szociális adatfelvétel után – feleletválasztós, többfokú
skálán értékelő zárt kérdésekből, és a tájékozottságot, illetve a szemléletet feltérképező nyitott kérdésekből épült fel.
Jelen tanulmányunkban – a szűkös keretek okán – kiemelten arra fókuszálunk, hogy
a két adatfelvétel eredményeiből milyen szemléletbeli, ismeretbeli változás, fejlődés
mutatható ki, azaz a projekt mennyire hatékonyan tudta megvalósítani a célkitűzéseit.
Éppen ezért a második kérdőívezés eredményeiből csupán a 3. fejezetet – amely
konkrétan az áldozattá válással, áldozatsegítéssel foglalkozik – vetjük össze részletesen az első lekérdezés adataival.
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3.1. A kutatás mintája
A mintánk 510 személyből állt, akikről a kérdőívben részletes információkat kértünk
(egyúttal azt is szerettük volna megtudni, hogy milyen társadalmilag, értékrendileg
fontos jellemzőkkel bírnak azok, akik nyitottak és motiváltak a projekt témája iránt).
Ez azt is jelenti, hogy a mintánkba csak olyan személyek kerültek be, akik a projekt
valamely programjában részt vettek, illetve a projekt valamely szolgáltatását igénybe
vették. Ez jelen esetben azt jelentette, hogy vagy maguk is érintettek voltak az áldozattá válásban, vagy valamilyen önkéntes segítő jellegű tevékenységet folytatnak vagy
kívánnak folytatni az áldozatsegítésben (hozzátartozók, kortárs segítők, valamely
egyházi szolgálatban aktív tagok stb.).
Nem meglepő módon – a mintában a nők felülreprezentáltak (340 fő 66%). Egyrészt
a nők az élet több területén veszélyeztettek az áldozattá válásban, továbbá a férﬁaknál nagyobb arányban választanak valamilyen segítő szakmát. A minta korosztályi
megoszlása némileg meglepő, de nagyon pozitív tendenciát mutat. A legnagyobb
létszámú korosztály a 21–30-as ﬁatal felnőttkor 36%-kal, míg a második legnagyobb
a tinédzser korosztály (19%) – ami azért biztató, mert számos magas kockázattal,
veszéllyel járó területen eleve a legﬁatalabbak a leginkább érintettek és kompetensek (pl. az internet világában, lásd cyberbullying). Harmadik helyen 17%-kal a
31–40 és a 41–50-es korosztályok szerepeltek (jellemzően a szülők és a szolgálati
területeken már nagyobb tapasztalattal bírók).
Társadalmi-egzisztenciális szempontból a minta többségében a kiegyensúlyozott
középréteg jellemzőivel rendelkezik, azaz rendszeres munkából származó jövedelemmel bír (58%) és teljes családban él (52%). Az albérletben élők, illetve még nem
házasok, és rendszeres jövedelemmel nem bírók nagy valószínűséggel a ﬁatalabb
korosztályokból kerülnek ki, akik még a munkavállalás és családalapítás előtt állnak.
Kvaliﬁkáltság szempontjából is erős a mintánk, a csoport harmada (33%) felsőfokú
végzettséggel rendelkezik, további 35% középfokú szakmai végzettséggel. Illetve a
minta 17%-a jelenleg is tanulóviszonyban van. Korábbi tanulmányok és tapasztalatok
azt mutatják, hogy a magasabb képzettség, a széles körű tájékozottság preventív
értékkel bír az áldozattá válás területén is.

3.2. A személyes biztonságra és a közbiztonságra
vonatkozó kérdések, vélemények
A kutatás szempontjából releváns személyes adatok után a személyes biztonságérzetről és a közbiztonságról alkotott véleményekre kérdeztünk rá.
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A személyes biztonság mértékét különböző élethelyzetekben, szociális-társas terekhez kötve vizsgáltuk. A válaszadók döntő többsége (69%) egy 5 egységes skálán 3-4esre ítélte a biztonságát a közösségi parkokban, 65%-a 4-5-re a köztéri rendezvényeken. (Ez utóbbi adat pozitív meglepetést okozott, hiszen az elmúlt években többször
adott hírt a média agresszívebb megnyilvánulásokkal kísért tömegrendezvényekről.)
A sötétedés utáni – azaz esti órákban történő városi közlekedésről viszont már sokkal
rosszabb eredmények születtek, a legnagyobb csoport (29%) közepesnek, 3-asnak
ítélte meg, de a válaszadók 25%-a csupán 2-es szintre értékelte a biztonságérzetét.
Jó hír, hogy a tömegközlekedésben a megállóhelyeken való várakozást alapvetően
biztonságosnak vallották a válaszadók (62% 4-5-re értékelte), ahogy magán a tömegközlekedésen való részvételt is (66% 4-5-ös). Mindenképpen pozitívnak nevezhetjük
ezt az eredményt annak tükrében, hogy a fővárosi közlekedésről a közvélemény
meglehetősen negatív, és közhelyszámba mennek a közlekedés viszontagságairól
szóló „pesti anekdoták”.
Ha viszont a kapott adatot összehasonlítjuk a nyilvános helyeken érzett biztonsággal
(91% 4-5-ös szint), már láthatóvá válik, hogy a közlekedés így is stabilan komolyabb
kockázatokkal, veszélyekkel járó tevékenységnek számít.
Pozitív eredmény, hogy alapvetően elmondható: a megkérdezettek túlnyomó többsége biztonságban érzi magát otthonában (93% 4-5-ös szint).
Az a kérdés, amely nagyon részletesen – 17 megnevezett eseménnyel – kérdez rá
a „mindennapi erőszak” történéseinek szemtanúként való megélésére, azt próbálta
felmérni, hogy melyek azok az erőszakos események, amelyeknek a legnagyobb a
kockázata, azaz a legáltalánosabban előforduló agresszív, destruktív viselkedésformák kultúránkban.
Az első helyen a szóbeli agresszió áll (66%), ami nem meglepő, mindennapos tapasztalat, hogy a durva, bántó, obszcén nyelvezet és kommunikációs forma egyre erősebben
jelenik meg a közbeszédben, a közéletben. Második helyen 50%-kal az alkohol és a
drog használatát jelölték meg a válaszadók. Az alkoholfüggőség gyakorlatilag népbetegség, és mivel mondhatni régi kulturális szokás, sajnálatos módon elmaradhatatlan
eleme mind a társasági életnek, mind a hétköznapi stresszkezelésnek. Az alkohollal
szinte azonos mértékben (49%) a veszélyes autóvezetést választották a válaszadók. Itt
visszaköszön a közlekedés problematikája, azaz megmutatkozik az az alapélményünk,
hogy a közlekedésben való részvételünkkel automatikusan „veszélyzónába” lépünk.
(Nem mellékesen meg kell itt említenünk, hogy a média rendszeresen tájékoztat a
nagyobb közlekedési balesetekről, az okozott kár súlyosságáról, az áldozatok számáról! Ezzel gyakorlatilag folyamatosan arra hívja fel a ﬁgyelmünket, hogy a közlekedés
veszélyes tevékenység. Ez egyfelől jogos ﬁgyelemfelhívás és vélhetőleg preventív szándék áll a hátterében, másrészt viszont erősíti az emberek félelemérzetét, szorongását.)
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Megrázó, hogy a harmadik leggyakrabban tapasztalt probléma (45%) az „extrém szegénység”. Ez a magas arány arra enged következtetni, hogy mindennapossá vált, hogy
az utcákon, közterületeken az állampolgárok nyomorral, ennek következtében emberek
súlyos kiszolgáltatottságával találkoznak. Mindez egyben arra is felhívja a ﬁgyelmünket, hogy rendszeresen találkozunk olyan embertársainkkal, akik anyagi deprivációjuk
okán fokozottan ki vannak téve az áldozattá válás veszélyének (élet és vagyon elleni
bűncselekményeknek, zaklatásnak, megalázó verbális és ﬁzikai bántalmazásnak)!
A fenti gyakorta megtapasztalt atrocitásokon kívül jelentős arányban jelölték meg a
válaszadók az „utcai bandázással” (38%) és a rongálással (22%) kapcsolatos tevékenységeket. Ez utóbbiak azért ijesztő jelenségek, mert főként a ﬁatal korosztályokra
jellemzőek, az ifjúsági deviancia hátterében pedig többnyire a szülői elhanyagolás,
bántalmazás, antiszociális szociokulturális háttér és a közoktatás tehetetlensége,
igen gyakran hárítása, kirekesztő attitűdje állhat.
A kérdőívben részletesen rákérdeztünk a személyes és vagyontárgyakat érintő biztonsági intézkedésekre, azaz arra, hogy a válaszadók saját maguk mennyit tesznek
meg preventív jelleggel azért, hogy elkerüljék a veszélyhelyzeteket, a lehetséges
bűncselekményeket. Megdöbbentő, hogy a lakásvédelem esetében régóta bevált
biztonsági rács használatát a döntő többség nem alkalmazza azzal az érveléssel,
hogy nincsen rá szükség (47%). A biztonsági rácsot így mindössze a minta 17%-a
alkalmazza, miközben a válaszadóknak csupán 14%-a szkeptikus a biztonsági rács
hasznosságát, hatékonyságát illetően.
Jobb tendenciát mutat, hogy a riasztóberendezéseket már hatékonyabb megoldásnak
tartják, és a válaszadók közel fele szeretné is alkalmazni (46%), ugyanakkor jóval
kevesebben realizálják ezen szándékukat (18%), ami mögött leginkább anyagi okokat
feltételezünk, azaz azt, hogy a magasabb minőségű biztonsági óvintézkedéseket a
lakosságnak csak igen kis százaléka engedheti meg magának anyagi korlátok miatt.
A személygépkocsik biztonságának megőrzése még rosszabb eredményeket mutat.
Azon kívül, hogy a minta bő harmada nem rendelkezik autóval, a személygépkocsi-tulajdonosoknak is mindössze 14%-a tudja garázsban, illetve 1%-a tudja őrzött
parkolóban tartani a járművét. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a többség autója
folyamatosan ki van téve a lopás, rongálás veszélyének!
(Itt újfent meg kell jegyeznünk, hogy ennek a körülménynek a hátterében nem a
gondatlanság és felelőtlenség állhat, hanem sokkal inkább a tulajdonosok szűkös
anyagi lehetőségei.)
A lakás- és vagyonbiztosítással kapcsolatban sokkal jobb arányokról beszélhetünk,
a minta közel fele eleve rendelkezik ilyen jellegű biztosítással (46%) és további 24%
tervezi, hogy biztosítást köt.
Érdekes kérdésfelvetés, hogy az egyébként vidéken hagyományos házőrzőkutyatartással megoldott lakóhely- és ingatlanvédelem mennyire jelenik meg a fővárosi
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mintánál, mint potenciális vagy alkalmazott „biztonságtechnika”. A válaszadók 20%-a
rendelkezik kutyával, és további 16% tervezi. Ugyanakkor a minta 41%-a jelezte, hogy
nincsen szüksége ilyen jellegű megoldásra. E válasz mögött nagy valószínűséggel
a városi lét jellegzetességei, korlátai lehetnek, hiszen egy lakótelepen körülményes
és problematikus a háziállattartás, illetve sokak számára az életmódjuk sem teszi
lehetővé a kutyatartást. (Azzal együtt, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyedül élők számára, akik jobban ki vannak téve az áldozattá válás kockázatának, olyan
megoldás lehet, ami egyúttal oldja az elszigeteltség-, magányosságérzetüket is.)
A következő kérdéscsoportban a közbiztonság, a közbiztonsági intézkedések hatékonyságáról kértük a válaszadók véleményét. Feltételeztük, hogy ezzel a területtel szemben
kritikusabbak lesznek, hiszen egyrészt nem önmagukat kell megítélniük, másrészt
alaptételnek nevezhetjük az állampolgárok azon elvárását, hogy a biztonságot a társadalmat vezető állam szakintézményei biztosítsák a társadalom egésze számára.
A közvilágítás megítélése lényegében pozitív, de a pozitívan véleményezők száma
már alacsonyabb, mint az előző témakörben. A minta legnagyobb része (38%) megfelelőnek ítélte, és további 32% jelölte be a „kielégítő” választ. Negatív értékelést
mindössze a válaszadók 18%-a adott. Fontos kiemelnünk, hogy ez a pozitív adat
véleményünk szerint a fővárosnak köszönhető, feltételezéseink szerint számos vidéki
helységben ennél jóval alacsonyabb lenne az elégedettek száma.
A rendőri jelenlétre vonatkozóan már nem ennyire biztatóak az eredmények, igaz,
hogy a minta 29%-a kielégítőnek ítélte, de közel ugyanannyian (24%) kimondottan
negatívan értékelték a kérdést. Természetesen érdekes lenne mélyebben megvizsgálni a kérdést, hiszen valószínűleg kerületi-területi szempontból nagyok lehetnek
a különbségek, eltérések.
A polgárőri aktivitás megítélésekor a legszembetűnőbb adatnak azt találtuk, hogy a
minta 33%-a úgy nyilatkozott, hogy nem tudja megítélni a kérdést. E mögött elképzelhető, hogy a nem kielégítő tájékoztatás áll, azaz az illetékes hivatalok nem kommunikálják megfelelő módon a polgárok felé a polgárőrség munkáját. Ez biztos, hogy
egy olyan terület, ami azzal, hogy a válaszadók képzést és speciális áldozatvédelmi
ismereteket kapnak a projektben, javítható, hiszen ha tudomásuk van a polgárőrség hasznáról, lehetőségeiről, a velük való kommunikáció módjáról, akkor a velük
való együttműködés magasabb színvonalúvá válhat a jövőben. Ugyanakkor biztató,
hogy 10%-kal többen választották valamelyik pozitív kategóriát (37%), mint ahányan
valamelyik negatívat (27%).
A szomszédok, a helyi lakók egymásra ﬁgyelését a vártnál jóval többen pozitívan
(60%) ítélték meg (ezen a téren az volt a feltételezésünk, hogy a fővárosi tendencia
határozottan rosszabb lehet, mint amit vidéken tapasztalhatnak meg az emberek az
egymásra való ﬁgyelés, vigyázás szempontjából).
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Az éjszakai nyugalom, csend terén még ennél is magasabb volt a pozitív megítélés
(68%), ami megint csak felülmúlta a várakozásainkat (bár nem tettünk különbséget
a hét közbeni, illetve a hétvégi esték között, illetve a belváros és a külső kerületek
lakóövezetei között).
A parkolók biztonságára vonatkozó kérdést kiemelten fontosnak tartjuk itt a fővárosban, hiszen a parkolóhely találása mindig problémát okoz, és az autórongálás
nagyon is reális veszély, amikor a nyílt utcán hagyjuk ott a járműveinket. A minta
23%-a azt jelölte be, hogy nem tudja megítélni a kérdést (ami mögött nagy valószínűséggel az áll, hogy nem rendelkezik a válaszadók e csoportja gépjárművel). A
válaszadók 56%-a viszont pozitívan ítélte meg a kérdést, és mindössze 18% jelezte,
hogy elégedetlen a parkolók biztonságával.
A játszóterek biztonságára vonatkozó kérdés egy másik nagyon fontos és érzékeny
területet vizsgált, hiszen a gyermekek biztonsága kiemelten fontos az egész társadalom (nem csak a szülőkorú generációk) számára. A minta bő fele (56%) ítélte meg
pozitívan a kérdést, a negyedük viszont azt nyilatkozta, hogy nem tudja megítélni. Ez
utóbbi magas számot nehéz értelmeznünk, hiszen azok a fiatalok, akik még jóval
a gyermekvállalás előtt vannak, jellemzően sokat tartózkodnak kortársaikkal a játszótereken, méghozzá általában azokban az időintervallumokban (többnyire az esti
órákban), amelyek érzékenyek a biztonság szempontjából.
A parkok biztonságát is hasonlóképpen ítélték meg, a minta 54%-a pozitív értékelést adott, míg 24% ítélte meg negatívan a biztonságot. (Fontos kiemelni, hogy
minden kérdésnél a válaszadóknak saját lakókörnyezetüket, kerületüket kellett
értékelniük.)
A gyalogosátkelők biztonságának kérdése elüt a többi közterülettől, hiszen itt
elsősorban a közlekedési biztonságról van szó, arról, hogy mennyire követik a
közlekedésben részt vevők a közlekedési normákat, szabályokat, illetve mennyire
ﬁgyelnek egymás testi épségére, biztonságára. A közlekedésről alkotott véleményünk ennél a kérdésnél kiemelkedően pozitív, az eddigiek közül a legjobb (73%).
(Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy a közlekedési szabálysértést nagyon
komoly retorziók követik, és balesetokozás esetén rendkívül szigorú a büntetés,
illetve városon belül a baleset okozása utáni számonkérés minimális mértékben
kerülhető el.)
A különböző közterületek biztonságára vonatkozó kérdéscsoport utolsó kérdése
az iskolák, óvodák (gyermekintézmények) környékének biztonságára vonatkozott.
A minta 58%-a ezt a kérdést is pozitívan ítélte meg, s közel a csoport negyede
ismételten jelezte, hogy nem tudja megítélni a kérdést. Az eredmény szinte megegyezik a játszóterek biztonságának megítélésével.
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3.3. Az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés témaköre
A kérdőív utolsó nagy kérdéscsoportja a projektünk fókuszában lévő témát járja
körbe a személyes érintettségek, élmények, és a téma szélesebb körű ismerete
tekintetében.
Az első kérdésből azonnal kiderült, hogy nagyon kevesen tapasztalták a környezetükben, családjukban azt, hogy bárki is áldozattá vált volna bármely téren (78%).
Tapasztalataink szerint e mögött azon kívül, hogy mintánk többségében kiegyensúlyozott, normakövető életet élő és a szeretteik számára védelmet nyújtó emberekből
került ki, az is benne lehet, hogy társadalmunkban még, a köztudatban igen kevés az
ismeret az áldozattá válás különböző helyzeteiről, veszélyeiről, kockázatairól, illetve
az áldozattá vált emberek az ismert lélektani okok miatt jobbára nagy erőfeszítéseket
tesznek az őket ért bántalmazás, visszaélés, támadás eltitkolására, elfedezésére.
Ugyanakkor ebben a kérdésben az a 18% is sok, akik azt válaszolták, hogy vagy ők,
vagy családtagjaik kerültek már áldozati helyzetbe. Ebben a kérdéscsoportban már
nemcsak számszerű értékelést kértünk, hanem verbális kifejtős válaszokat is a
kérdéseinkre, hogy tartalmi, kvalitatív eredményeket kaphassunk. Azok, akik igennel
válaszoltak az áldozattá válás tapasztalatára, nagyon sokszínű választ adtak arra a
kérdésre, hogy milyen helyzetekben, milyen sérelmet, kárt szenvedtek el ők maguk,
illetve családtagjaik. A kilencvennégy igennel válaszoló közül 82-en adtak szöveges
választ, ami tekintve a traumatikus események jellegét, nagyon jó arány! A 82 válaszadó közül egyetlenegy jelezte, hogy még nem dolgozta fel az élményt – ezért nem
tud erről beszélni. (Nagy valószínűséggel az a 12 válaszadó, aki semmilyen szöveges
választ nem adott, hasonló helyzetben van, szégyelli, vagy nem képes még beszélni
a traumatikus élményéről.)
Jellemző volt a válaszoknál, hogy akiket külső ismeretlen emberektől ért – főként
anyagi, fizikai vagy verbális jellegű támadás – azok részletesen tudtak írni az eseményről, míg a családi vagy szexuális (vagy mindkettő kombinációja) erőszakot
elszenvedők csak megnevezték a bántalmazás formáját, de nem részletezték, és
nem személyesítették. (Két esetben adtak részletes választ, de mindkét esetben a
válaszadók tanúi voltak, és nem elszenvedői az erőszaknak.)
Érzékelhető, hogy a legnagyobb szégyennel, agyonhallgatással, igazi tabuként kezelt
erőszakforma a szexuális abúzus, főként, ha az családon belül történik. A segítségkérést érintő kérdésre adott válaszok kiábrándító képet festenek. Egyrészt közel
egynegyede a sérelmet elszenvedőknek nem kért, és nem kapott semmilyen segítséget. A legtöbben a rendőrséget ismerik, mint segítségnyújtó intézményt az ilyen
esetekben, ugyanakkor a válaszadók azt is jelezték, hogy az esetek nagy részében
nem kaptak megfelelő segítséget! (A kármentesítés lehetőségét mindössze egy
válaszadó említette!) Ez azért is probléma, mert jelen jogi kultúrában, az eljárás
során maximum az elkövető felelősségre vonására számíthatunk, de az áldozat
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kárpótlására, jóvátételi eljárásra nem. Az Áldozatsegítő Szolgálatot mindössze egy
válaszadó említette, nyilvánvaló, hogy a többség nem ismeri ezt a speciális intézményt. Segítséget intézményi szinten a szociális, családsegítő szolgálatoktól kértek, illetve informális társas kapcsolathálójukból, segítő szakembertől, és nem
utolsósorban a gyülekezettől.
Azok a válaszadók, akiknek nem volt tapasztalatuk áldozattá válás területén, szintén
még magasabb számban a rendőrséget jelölték be, mint illetékes intézményt, akihez
fordulnának bárminemű atrocitás esetén. Ugyanakkor feltűnően sokan fejtették ki
azon véleményüket, hogy eddigi tapasztalataik szerint a rendőrség nem nyújt érdemi,
valós segítséget, megoldást. Nagy pozitívum, hogy a minta ezen kisebb részében
viszont ismeret szintjén már megjelenik mind az Áldozatsegítő Szolgálat, mind azok
a civil szervezetek, amelyek hatékonyan tevékenykednek az áldozatsegítés valamelyik speciális területén (pl. NANE, ESZTER Alapítvány stb.). További pozitív visszajelzés számunkra, hogy a gyülekezet számos esetben jelenik meg, mint bizalmi közeg
és segítségnyújtásra képes intézmény!
A második kérdéscsomagban kimondottan az Áldozatsegítő Szolgálat ismeretére
kérdeztünk rá, azaz arra, hogy ismerik-e a szolgálatot, és annak hatáskörét, segítségnyújtási lehetőségeit a válaszadók.
Döbbenetes a tájékozatlanság, a válaszadók túlnyomó többsége (79%) nem ismeri a
hivatalt és tevékenységkörét. Mindössze a válaszadók 4%-a van tisztában a hivatal
feladatkörével, és csupán 1% vette már igénybe az Áldozatsegítő Szolgálat segítségét.
Ugyanakkor nagyon sokrétű választ adtak arra, hogy miben nyújthat segítséget az
Áldozatsegítő Szolgálat. Megjelennek a terápiás és tanácsadó lélektani segítségnyújtás mellett az orvosi, jogi, szociális, hatósági segítési formák. Mivel a döntő
többség még csak nem is hallott a szolgálatról, feltételezéseink szerint leginkább
a válaszadók elképzelései és előzetes ismeretei, és nem utolsósorban igényei az
áldozatsegítéssel kapcsolatban jelentek meg a válaszokban. Egyértelmű, hogy nehéz
a válaszadóknak (az átlag állampolgároknak) különbséget tenni a segítő típusú intézmények és a hatóságok között.
A gyermekeket veszélyeztető helyzetekre vonatkozó jelzési kötelezettség, azaz a jelzőrendszer ismerete még mindig érzékeny terület a köztudatban. A válaszok meszsze felülmúlták a várakozásainkat, a válaszadók túlnyomó többsége tisztában volt
azokkal az alapvető intézményekkel, sőt szakemberekkel, amelyek, és akik kötelesek a gyermekvédelem terén felelősséget vállalni. Nyilvánvalóan a közoktatási
intézményeket és a kapcsolódó „társ” szociális intézményeket (pl. családsegítő,
nevelési tanácsadó) írták a legtöbben, de megjelent a rendőrség, az egészségügyi
rendszer is. Az egyértelmű, hogy ez utóbbi két terület szerepe kevéssé ismert, pedig
tudjuk, hogy pl. a védőnőknek kulcsszerepük van a csecsemőkorú veszélyeztetett
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gyermekek védelmében, illetve a rendőrségnek kulcsszerepe van a deviáns magatartást tanúsító kamaszok, vagy súlyos családon belüli erőszak eseteiben. Ami érdekes jelen mintánkban, hogy nem jelent meg az egyházi szervezet, pedig a törvény
értelmében az egyházaknak is jelzési kötelezettségük van.
A krízishelyzetek deﬁniálására és az ilyen helyzetekben elérhető segélyszervezetekre,
segélyvonalakra vonatkozó kérdésre már jóval kevesebb volt a kimerítő és kompetens
válasz. A válaszok rendkívül nagy szórást mutattak, összességében mégis meglepő
mértékű tájékozottságról árulkodtak a válaszadók. Még így is elmondható, hogy a
minta jó negyede semmilyen tudással, ismerettel vagy elképzeléssel nem rendelkezett a kérdésről. Ugyanakkor gyakorlatilag a politikai menekült területen kívül szinte
minden létező áldozati helyzet, krízistípus megjelent (családon belüli erőszak, nemi
erőszak, mobbing-bullying, szociális krízisek, depresszió-öngyilkosság, krízisterhesség, katasztrófahelyzetek, balesetek, testi agresszió, alkohol és egyéb függőségek,
internetes zaklatás stb.). Ehhez hasonlóan meglepően sok potenciális segélyszervezet bukkant fel a válaszokban (pl. NANE, Kék Vonal, ESZTER Alapítvány, Bölcső
Alapítvány, Fehér Gyűrű, Mózeskosár, Kék Pont, Vöröskereszt, Kharitasz, Fecske,
Alfa Hang stb.), de örömünkre megjelentek a projektben részt vevő szervezetek is
(pl. HISZ Szeretetszolgálat, S.O.S. Egyesület, Várva Várt Alapítvány). A legismertebb
segélyszervezet egyértelműen a NANE Egyesület. Elmondható, hogy a minta átlagon
felül tájékozott ebben a kérdésben (nyilván e mögött az is felfedezhető, hogy a projektben eleve olyan személyek vettek részt, akik motiváltak és nyitottak a téma iránt.)
A következő kérdéscsoportban a legfontosabb áldozatsegítésben kompetens szervezeteket soroltuk fel és kértük a válaszadókat, hogy jelöljék meg a megnevezett
szervezetek fő proﬁlját, működési területeit.
A részletező kérdésnél már kisebb arányban jelentek meg a pontos válaszok.
Az ESZTER Alapítvány legfontosabb három területét (szexuális bántalmazás kiskorúak ellen, családon belüli erőszak/párkapcsolati erőszak és egyéb szexuális erőszak) a válaszadók 10-25%-a jelölte csupán meg. Ez sajnálatosan azt jelenti, hogy
a válaszadók 75%-a nem ismeri pontosan a szervezet működési területét. Ez azért
fontos adat számunkra, mivel ebben a kérdéscsoportban a legismertebb és legelismertebb szervezeteket vettük sorra. A válaszok arra hívják fel a ﬁgyelmünket, hogy
a projekt keretében tervezett és megvalósított tájékoztatási munkának hatalmas
jelentősége van!
A NANE Egyesület ismerete – az előző kérdéssel koherensen – már sokkal magasabb
szintet mutat, itt a válaszadók 54%-a jelölte be pontosan a szervezet legfőbb segítői
profilját és további 17% választott olyan területet, ami beletartozik az egyesület
tevékenységkörébe.
A Fehér Gyűrű Egyesület ismerete is jobb, mint az ESZTER Alapítványé, de alatta
marad a NANE ismeretének. A helyes választ a válaszadók 30%-a jelölte be.
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A Patent Egyesület proﬁlja szintén nagyon kevéssé ismert, helyes választ csupán a
válaszadók 17%-a adott. A négy felsorolt civil szervezet közül egyértelműen a NANE
a legismertebb, ezt követi a Fehér Gyűrű. A legkevésbé a Patent Egyesület ismert a
mintánk körében. (Elképzelhető, hogy e mögött egyfajta „elutasítás” húzódik meg,
hiszen a Patent Egyesület leghíresebb fellépései az elmúlt években nem annyira a nők
és gyermekek elleni erőszak okán jelentek meg és kaptak médiaﬁgyelmet, hanem
a kormányzati abortuszellenes médiakampány elleni tiltakozó kampányuk, illetve a
homoszexuálisok párkapcsolata és örökbefogadási jogaik melletti 2007-es kiállásuk
miatt. E két széles körű ﬁgyelmet kapó lépésük a bibliai értékeket valló mintánkban
nagy valószínűséggel nem keltett bizalmat és pozitív viszonyulást az egyesület iránt.)
Az áldozati csoportokra vonatkozó nyitott kérdésnél a válaszadók legnagyobb arányban a nőket, gyermekeket és az ellenük elkövetett szexuális és családon belül erőszakot nevezték meg. Ezen felül megjelentek a testi erőszakot elszenvedő, és a
különböző rasszista diszkrimináció által sújtott csoportok. Meglepően kicsi arányban
jelölték meg általánosan a mindenféle „klasszikus” bűncselekményeket elszenvedőket (pl. rablás, lopás áldozatai). Ugyanakkor olyan különleges szempontok is
megjelennek, mint vallási alapon való üldözöttség. (Ez utóbbi hazánkban nem jellemző, de nemzetközi szinten, sajnálatos módon egyre jellemzőbb áldozati csoport!)
Mindezeken túl érzékenységet mutatott a mintánk a szociális hátrányokból fakadó
veszélyeztetettségre is (pl. megjelent a mélyszegénység, a hajléktalanság mint áldozati helyzetet generáló tényező!). Kisebb arányban, de említették a különböző szenvedélybetegeket, függőségben szenvedőket is, és örömünkre szolgált, hogy többen
írtak a netes, illetve iskolai zaklatásról, mobbingról is. (Fontos megjegyeznünk, hogy
ez utóbbiak bár nem új jelenségek, de a szakmai alapon való deﬁniálásuk és kezelésük viszonylag új keletű!)
A súlyosan bántalmazottak segítésére, kezelésére vonatkozó intézkedések bejelölésénél a legtöbben a pszichológusi segítséget jelölték be (70%). Nem sokkal elmaradva
egymás mellett az elkövető megbüntetését (63%), illetve a távolságtartás elrendelését
(61%) választották. Ez utóbbi a családon belüli erőszak kezelésének jellemző megoldása, ami jelzi, hogy tisztában vannak vele a válaszadók, hogy az erőszakos esetek
nagy százaléka sajnálatos módon családon belül történik, azaz az elkövető bántalmazó
gyakran az áldozat közeli hozzátartozója. Elgondolkodtató mindemellett, hogy meglepően nagy arányban jelölték meg azt az intézkedést – feltárni, hogy mivel váltotta
ki az elkövető viselkedését – (30%), ami többnyire az áldozatok újratraumatizálódását
és bűntudatát növeli – legfőképpen közvetlen a traumaélmény után – továbbá azt a
tapasztalatot igazolja, hogy a külvilág hajlamos az áldozatot hibáztatni, és az elkövetőt
részben vagy akár egészen felmenteni tettének felelőssége alól! Ez a sajnálatosan
merev és jellemzően negatív gyakorlat nagyon nehezen számolható fel – többek közt
erre is törekszünk jelen projektben –, annak ellenére, hogy számos olyan jellemző
és súlyos méreteket öltő bántalmazási forma van, amelyben semmilyen szinten nem
hibáztatható és tehető felelőssé az áldozat (pl. kisgyermekek ellen elkövetett szexuális
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erőszak, súlyosan fogyatékos személyek ellen elkövetett erőszak stb.). Nem ekkora
mértékben, de mégis számottevő arányban (14%) választották a másik súlyosan destruktív megoldást: „biztassuk, hogy lépjen túl rajta és mielőbb felejtse el azokat a szörnyűségeket”. Ehhez a kérdéshez szorosan kapcsolódik a következő felvetés, amelyben
a megadott tünetek közül azokat kellett a válaszadóknak bejelölniük, amelyek nem
jellemzik a poszttraumás szindrómát. Feltételeztük, hogy magának a PTSD szindrómának a neve, fogalma is sokak számára ismeretlen, hiszen nem is várható el,
hogy orvosi/pszichiátriai jellegű ismereteik legyenek a válaszadóknak, illetve az előző
kérdésre adott válaszok már előrevetítették, hogy a traumás működésmód alapvető
jellemzői terén is jelentős hiányosságok vannak.
A felsorolt tünetek közül valójában egyetlen „kakukktojás” van, de ezt mindössze
a minta 20%-a jelölte be, mint nem jellemző tünetet. A legtöbben a „bosszú tervezése” tünetet jelölték meg (37%), mint nem releváns jellemzőt, ami egyben egyfajta
„elvárást” is jelez az áldozatok felé, amennyiben összehasonlítjuk azzal, hogy még
mindig sok kívülálló azt javasolja az áldozatoknak, hogy felejtsék el és lépjenek túl
az elszenvedett sérelmeken. Emiatt, és az elkövetők projektáló manipulációja okán
jellemző az az áldozatokra, hogy a jogosan fellépő dühüket, haragjukat, „bosszúvágyukat” bűntudattal kezeljék, mintha az ő hibájuk és romlottságuk bizonyítékai
lennének ezek az indulatok, vágyak.
Az, hogy igen sokan (31%) választották a „traumára emlékeztető helyzetek keresése”
választ, logikailag érthető, a traumás ismétlés jelensége elég speciális, és „hétköznapi logikával” nehezen értelmezhető jelenség. Éppen ezért az sem meglepő, hogy
sokak szerint nem jellemző tünet az evés, illetve a szexuális zavar (21% és 17%).
Az viszont már komolyabb tájékozatlanságot mutat, hogy 13% a szorongást jelölte
meg nem jellemző tünetként, és némi előítéletességre utal, hogy 19% pedig az alkohol, drog, gyógyszerfüggőség veszélyét!
A prostitúcióra vonatkozó kérdés, amelyben a kérdőív állításának igaz vagy hamis
voltát kellett megítélniük, nagyon pozitív hozzáállást és jól tájékozottságot mutatott,
hiszen 71% választotta az igaz válaszlehetőséget azzal az állítással kapcsolatban, hogy
a prostitúcióba kerülő nők több mint fele még kiskorúként kerül bele a prostitúcióba.
Nagyon jó háttérismeretet feltételez a válasz, annak a meglátását, hogy a prostituáltak döntő többsége kiszolgáltatott áldozatként kerül kapcsolatba a prostitúció
világával, és nem szabad akaratból, önszántából választja ezt az életmódot!
A következő igaz/hamis eldöntendő kérdés arra vonatkozott, hogy a kiskorúak ellen
elkövetetett szemérem elleni bűncselekmények nagy részét a kiskorúak valamelyik
családtagja vagy közeli ismerőse követi el. Ezzel a nagyon kellemetlen igazsággal
a minta 85%-a volt tisztában, ami rendkívül pozitív eredmény, hiszen ez a tény még
jellemzően hárított „tabukérdés” társadalmunkban.
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A párkapcsolati erőszakban az áldozat felelőssége is egy érzékeny, kultúránkban
heves vitákat kiváltó, és merev előítélettel kezelt kérdés. Kevéssé tesznek különbséget a között a két tény között, hogy egy párkapcsolati konﬂiktusban nyilvánvalóan
mindkét félnek szerepe és felelőssége van, ugyanakkor semmilyen „hiba” nem igazolja a másik fél részéről az erőszak alkalmazását. Feltételezésünk szerint e két
dolog összemosása okán választották az igaz választ nagyon sokan (40%).
A bántalmazás által való érintettségről viszont reális képpel rendelkezik a minta
nagy része, hiszen 76% gondolja úgy, hogy a bántalmazás nem csak a lakosság kis
hányadát érintő veszély, probléma.
A családon belül elkövetett terhes nők elleni erőszakra vonatkozó állítás megítélésében már úgy tűnik nincsenek illúziói a válaszadóknak, habár itt ki kell azt is
emelni, hogy a várandósság mindenképpen egy olyan állapot, amelyben a társadalmi normák szerint fokozottan elfogadhatatlan a ﬁzikai bántalmazás! Az, hogy
67% jelölte igaznak az állítást, amely azt is tartalmazta, hogy igen sok nő bántalmazását pont a terhesség időszakában kezdi el a partnere, mutatja azt, hogy a
válaszadók többsége érzékeli: a családon belüli bántalmazás sokszor a hatalmi
dominancia eszköze, és nyilvánvalóan akkor a leghatásosabb, amikor az áldozat
fokozottan kiszolgáltatott.
Ezek után nem csodálkoztunk, hogy a megdöbbenésre okot adó következő állítást,
amely szerint hazánkban minden ötödik nőt (20%) rendszeresen bántalmazza partnere, a minta 69%-a tartotta igaznak.
A következő igaz/hamis állítás szintén egy nagyon érzékeny, vitákat generáló kérdés, hiszen a házasságon belüli erőszak fogalmát, jelenségét érinti. Itt is várható
volt, hogy a házassági szövetséggel járó kötelezettséget összemossák az emberi
méltóságot sértő erőszakkal. Nagyon biztató, hogy a válaszadók 66%-a házasságon
belül is lehetségesnek tartja a nemi erőszakot, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy
a minta negyede (24%) viszont azon az állásponton van, hogy a házasságon belüli
nemi erőszak nem létezik, pontosabban a házastársnak joga van akár kényszeríteni
is a házastársát a házaséletre.
Az uniós mérce megítélése még inkább problémát vetett fel, hiszen az európai norma
szerint a nemi erőszak megítélésének fő kritériuma nem az erőszak mértéke, hanem
a nő beleegyezésének hiánya! Ezzel a normatív állítással a minta fele értett csak
egyet (52%), míg a válaszadók 35%-a nem. Ez a szám még mutatja a patriarchális
értékek masszív jelenlétét kultúránk szexuális normarendszerében, értékrendjében.
Azt az állítást viszont, amely szerint a párkapcsolati erőszak nem csupán a felnőtt
korúak között valósulhat meg, nagyon reálisan látta a minta többsége (85%), hiszen
jelenlegi kultúránkra nagyon is jellemző a tinédzserek közti párkapcsolat, és ahogy
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egyre terjednek az erőszakos viselkedésformák ebben a korcsoportban (pl. mobbing,
bullying), úgy sajnálatos módon egyre gyakoribb a párkapcsolatokban megnyilvánuló
erőszakos magatartás is.
A három utolsó kvalitatív nyitott kérdés már kimondottan a ﬁatalkorúakat érintő
erőszaktípusokra kérdez rá: a randierőszakra, az internetes zaklatás különböző
megnyilvánulási formáira.
A randierőszak új keletű fogalmának deﬁniálására kértük a válaszadókat. A minta bő
negyede nem ismerte a fogalmat, a többi válaszadó többségében helyénvaló jellemzést adott a fogalomról. A szomorú realitásnak megfelelően markánsan megjelent
a válaszokban a szórakozóhelyeken, drogok és alkohol alkalmazása és hatása alatt
elkövetett nemi erőszak gyakorlata. Jellemzően a nők elleni nemi erőszak egy megvalósulási formájának írták le, de már kis mértékben megjelent az is, hogy mindkét
nem sérelmére el lehet követni nemi erőszakot (ahogy az elkövető is tartozhat bármelyik nemhez). Ugyanakkor kaptunk olyan választ is, ami a sértett (nők!) felelősségét emelte ki, mivel „a nők elveszítették a férﬁak tiszteletét és megbecsülését.
Egyszerűen csak használati tárgynak nézik őket.” Ezt a fajta véleményt azért fontos
kiemelnünk, mert nagyon fontos tudatosítani a szemléletformáló munka során, hogy
nincsen olyan kritérium, feltétel, amely okán egy személyt egy másik személy erőszakkal szexuális együttlétre kényszeríthet.
Az internetet mint veszélyeztető tényezőt taglaló kérdés, gyakorló szülőként szólítja meg a válaszadókat, és arra kéri őket, hogy a felsoroltak közül válasszák ki
a leginkább eredményre vezető biztonsági intézkedéseket, amelyek segítségével
véleményük szerint képesek hatékonyan megelőzni gyermekeik áldozattá válását!
A leginkább „népszerű” intézkedés (79%) a ﬁgyelemfelhívás a személyes adatok
bizalmas kezelésére, illetve szorosan utána a felvilágosító beszélgetés az internetes
veszélyforrásokról (76%), és a biztonságos böngészők, szűrőprogramok alkalmazása
(75%). Ezeken túl még potenciális védelmi megoldásnak ítélték az internetezéssel
töltött idő korlátozását (61%), illetve az internet használatának több szempontú felügyeletét (közös lakótérben való használat 51%; személyes felnőtt felügyelete alatti
használat 46%). A legkevésbé elfogadott intézkedés (20%) pedig az volt, hogy megkérik a gyermekeiket arra, hogy az interneten szerzett ismerőseikkel csak a nappali
órákban találkozzanak. Örültünk az eredménynek, hiszen mobbingnak és egyéb
zaklatásnak sajnálatos módon nappal, hétköznap is áldozatául eshet egy gyermek
(nem csak a hétvégi éjszakai szórakozóhelyeken).
Az utolsó kérdésünk arra vonatkozott, hogy mennyire vannak tisztában a válaszadók
azokkal a platformokkal, a „cybertér” azon pontjaival, ahol megvalósulhat az internetes zaklatás, az ún. cyberbullying. Alapvetően tisztában vannak a válaszadók az
internetes zaklatás veszélyével, és azzal, hogy gyakorlatilag a cybertér bármelyik
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területén, pontján megvalósítható. Nagyfokú tájékozottságot mutattak a válaszadók
ezen a területen, leginkább a közösségi oldalakat, internetes játékokat, portálokat
emelték ki (első helyen a Facebookkal), de többen jelezték, hogy e-mailben is lehet
valakit zaklatni. Az internet egyértelműen kihagyhatatlan része az életünknek, a
minta maximum 10%-a jelezte, hogy nem ismeri a veszélyt jelentő cyberterületeket,
és nincsen tisztában az internetes zaklatás mibenlétével. Nagyon pozitív tapasztalat,
hogy a szülők – még ha maguk jóval kevésbé vagy egészen más módon is használják az internetet – de a gyermekeik érdekében igyekeznek a témában alaposabban
tájékozódni, és megtenni a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket.
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4. A projekt hatékonyságának elemzése a második
adatfelvétellel való összehasonlítás tükrében
Mivel projektünk fókuszában az áldozattá válás megelőzése, illetve az áldozatsegítés
volt, ezért a két adatfelvétel adataiból csupán a harmadik fejezethez tartozó válaszokat hasonlítjuk össze, azaz azokat a kérdéscsoportokat, amelyek kimondottan a téma
ismeretére, a téma iránti érzékenységre vonatkoznak, amelyek terén képet kaphatunk
a projekt szemléletformáló és ismeretterjesztő munkájának eredményességéről.
Az ismerősi körben, illetve saját áldozattá válás élménye terén nem volt jelentős
különbség az első lekérdezéshez képest (ami abból a szempontból is öröm, hogy a
projekt időszaka alatt a minta tagjai nem éltek át ilyen jellegű élményt!). Azon válaszadók viszont, akik maguk vagy közeli családtagjaik által elszenvedett helyzeteket
éltek meg, a második lekérdezésnél már részletesebb, pontosabb válaszokat adtak.
(Közel ugyanannyian, mint az első adatfelvételnél jelezték, hogy nem szeretnének
nyilatkozni az átélt traumáról.) Feltételezésünk szerint a nagyobb és pontosabb
ismeretanyag, illetve a projekt iránti megnövekedett bizalom lehet a háttérben.
A segítségkérés és kapás tekintetében viszont szigniﬁkánsan szkeptikusabb válaszokat kaptunk, jóval kevesebben említették a rendőrséget, a hatóságokat, és több
helyen megjelent az is, hogy bár kértek különböző hatóságoktól segítséget, érdemi
megoldás nem született. Nyilván a témában való elmélyülés a problémapontokra is
felhívja a ﬁgyelmet, illetve megerősítheti az adatközlőket abban, hogy saját maguknak is tenniük kell az áldozattá válás megelőzéséért.
Az viszont már látható, hogy gond esetén azok, akik még nem kerültek áldozat
helyzetbe, szélesebb körben keresnének segítséget, így megjelent az Áldozatsegítő
Szolgálat és más civil szervezet is mint potenciális segítő intézmény!
A következő kérdésben, ahol az Áldozatsegítő Szolgálat ismertségét szándékoztunk
felmérni, már látványos fejlődés látható a második lekérdezésnél: míg a projekt elején
történő lekérdezésnél, a minta 79%-a válaszolta azt, hogy nem ismeri, nem is hallott
a szolgálatról, addig a projekt végi lekérdezésnél ez az arány 54%-ra csökkent!
A szolgálati kompetencia terén is sokkal részletesebb, pontosabb és adekvátabb
válaszokat adtak a válaszadók! Sokrétűen megjelentek a hatósági, jogi, pszichológiai segítségnyújtási formák, illetve pozitív személyes élmény is, amely szerint
eredményesen segített a szolgálat a válaszadónak abban, hogy ellopott iratait ingyen
pótolhassa az illetékes hatóságoknál.
A gyermekvédelmi jelzői kötelezettséggel rendelkező intézményeket érintő kérdésre
látványosan részletesebb és kompetensebb választ adtak a válaszadók. A közoktatási
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intézmények mellett ugyanakkora súllyal jelent meg a közegészségügy, azon belül
például a védőnői szolgálat, továbbá több olyan civil szervezet, amely a gyermekbántalmazás ellen küzd. Külön örömünkre szolgált, hogy az egyházi segítő szakemberek
is megjelentek a válaszokban, továbbá több állami szociális intézmény. Láthatóan
jóval nagyobb lett a tájékozottság a gyermekvédelmi jelzőrendszer témakörében!
A krízisállapotokban segítséget nyújtó segélyszervezetekre vonatkozó kérdés területén, a magasabb színvonalú tájékozottság meglétét két ponton szeretnénk kimutatni.
Ahogy a korábbiakban jeleztük, a civil szervezetek közül a NANE a legismertebb, de
az ESZTER Alapítvány, illetve a Patent Egyesület csak 1-2 válaszadó válaszában jelent
meg. A második lekérdezésnél már komoly arányban szerepeltek ezek a szervezetek is, és jellemzővé vált, hogy válaszadók több, különböző területekre szakosodott
szervezetet soroltak fel válaszaikban. A Fehér Gyűrű Egyesület, az Áldozatsegítő
Szolgálat, továbbá az egyházi segítő szervezetek is hangsúlyosabban jelentek meg
a második felvételnél.
Az ESZTER Alapítvány szakterületeit is alaposabban ismerték a válaszadók a projekt
végén, hiszen a szervezet fő működési területét a korábbi 25% helyett, 36% jelölte be.
A NANE esetében számottevő különbség nem keletkezett a két lekérdezés eredményei között, de amint már korábban jeleztük, a NANE Egyesület korábban is a
legismertebb segítő szervezetként jelent meg a mintában.
A Fehér Gyűrű Egyesület esetében 3%-kal nőtt a helyes választ választók aránya.
A Patent Egyesület esetében ez a növekedés 4%-os volt.
Az áldozati csoportok megnevezésénél sokrétűbben és átfogóbb módon jártak el a
válaszadók, megjelentek a korábban is hangsúlyosan említett szexuális, szociális
és ﬁzikai bántalmazás traumák mellett a katasztrófa-túlélők, fogyatékkal élőkkel való visszaélés, az internetes zaklatási formák áldozatai, az etnikai, vallási
alapon üldöztetést elszenvedők, a munkahelyi zaklatás sértettjei is. Ami pedig
az ismeretek minőségi növekedését bizonyítja, számos válaszban jelentek meg
szakmailag korrekt speciális megnevezései az egyes bűncselekményeknek (pl.
szexuális abúzus).
A valóban segítséget nyújtó intézkedések kiválasztásánál, a pszichológusi segítséget 7%-kal többen, a távolságtartás elrendelését 2%-kal többen jelölték be.
A legfontosabb eredmény, hogy a két kimondottan destruktív intézkedési formát,
bár kismértékben, de kevesebb válaszadó választotta. Az áldozat hibáinak feltárását 2%-kal kevesebben választották, a trauma elbagatellizálására való biztatást
pedig 1%-kal kevesebben. Ez az adat sajnos arra hívja fel a ﬁgyelmünket, hogy
berögzült, előítéletekhez kötött szemléleteket nagyon nehezen és csak hosszú távon
lehet sikeresen megváltoztatni!
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A poszttraumás tünetek közt a „kakukktojás” megtalálása szintén nem mutatott
szigniﬁkáns változást. E területen nem annyira az előítéletek, mint inkább az játszhat lényeges szerepet, hogy a szindróma deﬁniálása és tüneteinek ismerete erősen
szakmaspeciﬁkus ismeret.
A prostitúció kiskorúakat érintő veszélyét a második lekérdezésnél 4%-kal több
válaszadó tartotta reális problémának.
Hasonlóképpen a kiskorúak szemérem elleni bűncselekmények terén ismerőseik
és családtagjaik körében való fokozottabb veszélyeztetettségének tényét nem felismerő válaszadók 3%-kal kevesebben voltak a második lekérdezés alkalmával.
A párkapcsolati erőszak terén az áldozat részleges hibáztatásával 4%-kal kevesebben értettek egyet, ami szintén azt mutatja, hogy lassú szemléletváltás indult
el a projekt hatására a résztvevőkben.
A párkapcsolaton belül a terhes nők ﬁzikai bántalmazásának fokozott veszélyét is
a válaszadók 3%-kal többen tartották igaznak és 4%-kal kevesebben utasították
el kategorikusan.
Azon megdöbbentő és fájdalmas tényt, miszerint hazánkban a párkapcsolatban
élő nők 20%-át (azaz félmillió asszonyt!!) bántalmaz rendszeresen a partnere, a
válaszadók 6%-kal többen fogadták el igaznak, és 5 %-kal kevesebben utasították
el egyértelműen.
Az uniós normával, amely szerint a nemi erőszak megítélésének a mércéjét nem
az erőszak mértékének, hanem a sértett beleegyezése hiányának kell jelentenie,
a második felvételnél 5%-kal többen értettek egyet, és 5%-kal kevesebben utasítottak el határozottan.
A randierőszak deﬁniálása már az első felvételnél is kellően adekvátan jelent meg,
a második kérdőívezés alkalmával szintúgy, ugyanakkor minőségi fejlődést sejtet,
hogy számos válaszban jelent meg az a vélemény, ami szerint az is erőszaknak
deﬁniálható, amikor a másik fél nem szabad akaratával, beleegyezésével történik
meg a nemi kapcsolat. Véleményünk szerint ez kulcsfontosságú, mivel a két mérce
két egymástól eltérő, sok ponton egymásnak ellentmondó szemléletet takar!
Az internetes veszélyektől való szülői védelem eredményei lényegileg megegyeznek
az első felvétel adataival. Ezen a területen a minta nagyon felkészültnek és kompetensnek mutatkozott, hiszen kiemelten a leghatékonyabb megelőzési formákat
választották a felsoroltak közül. Ehhez illeszkedően sorolták fel azokat a cybertereket,
amelyek veszélyforrások a zaklatás szempontjából. Továbbra is a Facebook az a legismertebb közösségi tér, ahol a válaszadók szerint zaklatni lehet másokat.
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5. Összegzés – a projekt
továbbfejlesztésének irányai
Előzetes elvárásként a tájékozottságban, ismeretben való 5%-kos növekedés jelent
meg a projekt ﬁnanszírozói részéről.
A fenti adatok elemzésével kimutatható, hogy nem csupán az áldozattá válás prevencióját és a gyakorlati áldozatsegítést érintő ismeretanyag, tájékozottság vált
átfogóbbá, részletesebbé és relevánsabbá – 6,46%-os növekedéssel – a válaszadók
körében, de határozottan felismerhető a lassú, de egyértelmű szemléletmódbeli
fejlődés is. Mivel ez utóbbihoz a tapasztalatok szerint hosszabb időintervallumra van
szükség, vélhetően a projekt fenntartási időszakának a végén a projektben aktívan
részt vevők körében, még markánsabban, látványosabban lesz kimutatható a szemléletbeli minőségi változás.
A fenntartási időszakban az ismeretterjesztést a projekt honlapján olvasható,
folyamatosan frissülő, bővülő tanulmányok, cikkek, illetve letölthető prospektusok, kiadványok, oktatóﬁlmek segítségével, míg a szemléletformálást további saját
élményjellegű, készségfejlesztő tréningek szervezésével, a részt vevő segítők, önkéntesek számára biztosított szakmai szupervízióval, konzultációs fórumokkal, szakmai
kerekasztal-beszélgetésekkel, esetmegbeszélésekkel kívánjuk megvalósítani.
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