Mit tehetünk az erőszak, a mobbing/a
bullying ellen?
Ne tűrd!
Ne félj!
Kérj segítséget!

Fordulj hozzánk bizalommal!
Külvárosi Áldozatsegítő programunkban segítünk
Neked és hozzátartozóidnak.

• Mindenekelőtt tudatosítsd, hogy ha mások
zaklatnak, szekíroznak, az nem a te hibád, nem
Téged minősít negatívan és nem a te felelősséged!
Ez azért is fontos, mert a „külvilág” hajlamos az
áldozatokat hibáztatni, így próbálva elhárítani a
saját felelősségét.
• Ne vegyél részt még „passzívan” sem semmilyen
erőszakos tevékenységben!
• Ne legyél közömbös! A közömbösség még
a gyűlöletnél is rosszabb!
• A mobbing csak olyan közösségben történik,
amelyben nem tesznek ellene. Ne engedd, hogy
a te közösségedben ilyesmi előforduljon!
• Támogatásodról és együttérzésedről biztosítsd
az áldozatot!
• Kérj segítséget megbízható és felelős felnőttől
az erőszak kezeléséhez!
• Beszélj az eseményről, ne hallgass!
• Ne „ajándékozd” meg a tettest a figyelmeddel!

Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ)
Tel: 06-1 / 379 - 3022
hisz@hit.hu

„Boldog ember az, aki nem jár
gonoszok tanácsán, bűnösök
útján meg nem áll, és csúfolódók
székében nem ül.”
(Zsoltárok1:1)

Józan Élet Egyesület és az SOS Egyesület
SMS száma: 06-30 / 442 - 2712

Mobbing – Bullying
Minden gyerek szenvedett már valamikor attól, hogy
társai kicsúfolták vagy kiközösítették valamilyen
közös tevékenységből, játékból.
Minden fiatal átélte már azt a szorongást, amikor új
iskolájában az „öreg” diákok válogatott bántásokkal
„avatták be”.
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Korunkban pedig egyre több tizenéves retteg attól,
hogy megalázó, megszégyenítő adat vagy fotó jelenik
meg róla az interneten…
Ha csak egyszer történik valakivel ilyesmi, az is rossz,
sebeket okoz és fáj. De mobbingról akkor beszélünk,
ha a bántások huzamosabb ideig, hetekig, hónapokig
tartanak.

Pontosan milyen tevékenységeket sorolhatunk
az ún. „mobbing” vagy „bullying” neve alá?

Ha Téged is értek már ehhez hasonló sérelmek, tudd,
hogy nem vagy egyedül, nem kell tehetetlenül eltűrnöd a bántásokat, az erőszakot és az sem szégyen, ha
segítséget kérsz!
Az erőszak minden formája rombolóan hat az emberek
személyiségére, testi-lelki egészségére. Mindenkinek
alapvető joga, hogy tiszteletben tartsák az „emberi méltóságát”. Ez azt is jelenti, hogy senkinek sincsen joga ahhoz,
hogy akár szavakkal, akár tettekkel megalázzon, bántson,
megfélemlítsen vagy akár kényszerítsen másokat!
Gyermekkori / fiatal kori megalázás, megaláztatás
beleég az emlékezetbe egy életen át és meghatározza
a személyiség fejlődését.
Ha veled bárki vagy bárkik így viselkednek, semmi esetre
se maradj magadra a problémáddal, hanem keresd meg
a környezetedben azokat a megbízható felnőtteket, akiknek elmondhatod a gondjaidat és akik felelősségteljesen
fel tudnak lépni ezekkel a negatív megnyilvánulásokkal
szemben! Ha a társaid közül valakivel viselkednek így,
akkor se hallgass! Állj ki az áldozat mellett!
Fontos tudnod:
• hogy a mobbing /bullying erőszak, közösségi,
kapcsolati zavar, olyan esemény, aminek nincs
valódi indoka!
• hogy a mobbing/bullying olyan tudatos bántó
szándék, amelyet a fájdalomokozás és a
hatalommal való visszaélés „torz élvezete”
jellemez.
• hogy a mobbing/bullying oka gyakran a
megoldatlan konfliktusokban van.

• csúfolás, szóbeli agresszió (trágár, bántó kritizálás,
gúnyolódás, fenyegetés, stb.)
• lekicsinylő pillantások, gesztusok, kinevetés,
„leröhögés”
• zaklatás (erőszakos kontrollálás, a személyes intimitás
folyamatos megsértése, stb.)
• testi erőszak (pl. verekedés, rugdosás, lökdösés, stb.)
• kényszerítés megalázó vagy kellemetlen tettekre
(„csicskáztatás”)
• kiközösítés (kommunikációmegvonás, fizikai kerülés,
kirekesztés a közös tevékenységekből, “levegőnek
nézés”)
• az áldozat tulajdonának elrejtése, tönkretétele, a földre
szórása (felszerelés, ruha)
• online befeketítés, rágalmazás, személyiséglopás,
rossz hír keltése, karaktergyilkosság, szexting,
személyes adatokkal való visszaélés, stb.

Mi jellemző azokra a fiatalokra, akik erőszakosan lépnek fel és bántalmazzák a társaikat?
•
•
•
•
•
•

gyenge vagy hiányzó empátiás készség
normaszegő magatartás
erős dominanciaigény (hatalomvágy)
nem szorong
őt kiszolgáló társakkal veszi körül magát
hajlamos az önmutogatásra, a népszerűség
hajszolására
• lehet, hogy már ő is volt áldozat – félelem, hogy újra
áldozattá válhat

Ki válhat mobbing/bullying áldozattá?
• nincsenek általános külső jelek vagy
jellemvonások, amelyek által valakiből mobbing/
bullying áldozat lesz!!! Mindenkiből lehet!
• véletlen kiválasztás alapján
• „új gyerek”
• a tettesek feltételezése alapján, hogy az áldozatot
nem fogják a többiek megvédeni
• a tettesek véleménye alapján, hogy az áldozat
valamiben különbözik a társaitól
• akit egyszer már megaláztak, kicsúfoltak,
kiközösítettek, megtámadtak, az könnyebben válik
mobbing/bullyng áldozattá
Mi jellemzi azokat, akik már sokszor
szenvedtek a társaik terrorizálásától?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iskolai teljesítmény romlása
állandó szorongás
bizonytalan, zavart viselkedés
ingerlékenység, állandó feszültség
bezárkózás, beszűkülés
túlérzékenység, gyanakvás, bizalmatlanság
„lefagyás”, bénultság, tehetetlenség érzése
depresszió, rossz közérzet
fejfájás, hátfájás, emésztési és egyéb egészségügyi
panaszok
• közönyös, apatikus viselkedés
• agresszió / önagresszió

