Linkek:
www.beszeljrola.hu
www.gyermekbantalmazas.hu
www.nane.hu
www.eszteralapitvany.hu
www.fehergyuru.eu
www.varvavart.hu
Fordulj hozzánk bizalommal!
Külvárosi Áldozatsegítő programunkban segítünk
Neked és hozzátartozóidnak.
Néhány fontos segélyszám:
Fővárosi Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálata Áldozatsegítő Osztály (Dr. Vojnovics
Ibolya): áldozattá vált személyek részére állami
támogatás, azonnali pénzügyi segély, kárenyhítés, érdekérvényesítés elősegítése, ingyenes
jogi tanácsadás. Tel: 209-93-38,
email: isz.aso@bfkh.hu
ESZTER Közhasznú Alapítvány és Ambulancia
az erőszak ellen: áldozatok részére pszichoterápiás feldolgozás, szexuális erőszak áldozatainak-, gyermekotthonban élő gyermekek anonim
telefon segélyvonala. Tel.: 466-9872,
info@eszteralapitvany.hu
NaNE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen)
Egyesület Bántalmazott nők és gyerekek,
szexuális erőszak áldozatainak telefonos
segélyvonala: (este 18 és 20 óra között), és
biztonsági információk külföldi munkát kereső
fiatal nőknek: (kedden és csütörtökön délután
14 és 18 óra között) 06-80-505-101. www.nane.hu

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ)
Tel: 06-1 / 379 - 3022
hisz@hit.hu
Józan Élet Egyesület és az SOS Egyesület
SMS száma: 06-30 / 442 - 2712

Szexuális zaklatás
Célunk a segítségnyújtás a szexuális zaklatás
felismeréséhez, kezeléséhez, az áldozattá válás
megelőzéséhez.
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Hatalommal való visszaélés
A gyermekek elleni szexuális jellegű bűncselekmények
elkövetőinek döntő többsége ismerős. A jól működő
tekintélyek a rend fenntartását szolgálják. Tekintély van
a családban, az iskolában, a munkahelyen, az egyházban,
az államigazgatásban.
Ha valaki a tekintélyére hivatkozva túllép a jogkörén és
megsérti a határaidat, jogod van tiltakozni, védekezni,
segítséget kérni. Ha tűrsz és hallgatsz, másokat is bajba
sodorhatsz.
Családon belüli szexuális zaklatás
Mindnyájan kiszolgáltatott, gondoskodásra (etetésre,
mosdatásra, öltöztetésre) szoruló lényként jövünk a
világra. A képességeink kibontakozásával ez a rászorultság fokozatosan megszűnik.
Határokat állítunk, melyek meghatározzák, elkülönítik
és megvédelmezik személyünket (szívünket, lelkünket,
testünket, intim testrészeinket) másoktól. Határaink
más-más biztonsági távolságot jelölnek ki szüleink,
családtagjaink, házastársunk, barátaink, ismerőseink és
ismeretlenek számára.
A távolságtartás iránti igényünket mindenkinek tiszteletben kell tartania. Határsértés, tolakodás, tiszteletlenség, durvaság esetén jogunk van nemet mondani,
védekezni, segítséget kérni. Az elhallgatott szexuális
bántalmazás áldozatainak egész további sorsát hátrányosan befolyásolhatja a fel nem dolgozott trauma.
A te felelősséged az eseményről olyan felnőttet tájékoztatni, akiben megbízol.

A te felelősséged az eseményről olyan felnőttet tájékoztatni, akiben megbízol.
„Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel szexuális
cselekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy
mással szexuális cselekményt végezzen, bűntett miatt
egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
„Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét
be nem töltött személlyel a vele kapcsolatban fennálló
hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve szexuális
cselekményt végez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
(Részletek a 2012. Évi C. törvény XIX. Fejezetéből)

Idegenek általi szexuális zaklatás
Nem minden ember jószándékú, hanem vannak
gonosz emberek is. A gonosz emberek viszont nem
mindig látszanak gonosznak. Ha idegenek hízelegnek, legbiztosabb nem bízni bennük. A szexuális
zaklatás szexuális erőszakká is fajulhat, aminek
testi sérülések, fertőzések, nem kívánt terhesség,
pszichés problémák, kapcsolati zavarok lehetnek a
következményei.
Ha valaki nyíltan vagy burkoltan támadást intéz a
határaid (tulajdonod, ruházatod, testi épséged, intim
testrészeid) ellen, vagy magamutogatással igyekszik
felhívni magára a figyelmed, jogod van tiltakozni,
védekezni, segítséget kérni. Ha félelem vagy szégyenkezés miatt hallgatsz, másokat is bajba sodorhatsz.
A te felelősséged az eseményről olyan felnőttet
tájékoztatni, akiben megbízol.

Védekezési lehetőségek támadás
esetén:
•
•
•
•

Elfutás minél sűrűbben lakott terület irányába.
Hangos kiáltás, segítséghívás, tülkölés.
Fizikai ellenállás, paprikaspray.
Telefonos segélyhívás, gps koordináta-megadás,
ezek bejelentése a támadónak.
• Önvédelmi gusztustalanná tétel: hányás, bevizelés, stb.

