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JUDIT:

Hal lod, emlékszel Bencére? 

Sul i társam vol t,  most  i t t  van 

egy hét ig. Ma találkozunk 

kicsi t  dumálni,  hogy mi a 

helyzet… 

MIQUEL:

Ahh, I  see.. .

KRISZTIÁN:
Várjál…ez most 

komoly?

KRISZTIÁN:
Muszáj ezt pont ma? Azt hi t tem egész délután együt t  leszünk.. 

LEHETNEK FIÚ BARÁTAID,   MIKÖZBEN JÁRSZ VALAKIVEL?
FOTÓSZTORI
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JUDIT:
Hey, don' t  get mad at me! Where are you 

going now?

JUDIT:

Már napokkal ezelőt t 

leszerveztük ezt,  azt 

hit tem simán belefér, 

úgyis együt t  leszünk 

egész hét végén.

JUDIT:
Aj j j j ,  de ő csak  

ma ér rá…

JUDIT:
Hé! Ne legyél már mérges rám! Most meg 

hová mész?

LEHETNEK FIÚ BARÁTAID,   MIKÖZBEN JÁRSZ VALAKIVEL?

Photos by
© Iris Pohl
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BENI:

Semmi különös, általában jó 

minden. Mondjuk egy kicsit rá 

vagyok feszülve a vizsgáimra. 

BENI:

Figyelj, ha válaszolnod kell, 

nekem oké, nem para…

JUDIT:

Nem nem, most veled 

vagyok, beszélek majd 

vele később.

JUDIT:

Basszus, bocsi, egy pill, 

ezt megoldom, aztán 

eskü’ it t vagyok!

JUDIT:Bocs, csak a fiúm most írt, hogy sajnálja, ahogy viselkedett, meg kérdezi, 
hogy miben vagyunk. Pillanat, válaszolok neki…

BENI:

Tök oké, válaszolj 

csak nyugodtan.

JUDIT A KÁVÉZÓBAN

JUDIT:
Na jó, figyu hagyjuk… Csak lógok egy barátommal. Később megbeszéljük. JUDIT:

Mi vaaaan? Most 

komolyan rámrakta a 

telefont?

KRISZTIÁN:
Hol a francban vagy?! 
Találkozni akarok vele!

JUDIT:
Hello..Most mit szeretnél,

mit mondjak még?
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KRISZTIÁN:
Császtok!

TÖBBIEK:
Szevasz, haver!

BENCE:

Aha, amúgy nem az volt a 

terv, hogy egész hétvégén 

együtt lógtok?

BENCE:

Fúú, ezen én is paráznék, 

mármint érted, ki tudja, mit 

csinálnak…

KRISZTIÁN:Jaja, vágom, de az a szar, hogy épp filmet nézünk vagy nem tudom és akkor így totál a semmiből előjön ezzel.  És tök mérges lett, hogy felhívom mikor vele van…

BENCE:

Jó, mondjuk ez igaz. Miért 

ne találkozhatna másokkal? 

Végül is te is velünk lógsz.

DANI:
Mi? Csak azért, mert egy srác, nem lehetnek 

barátok?

DANI:
Hé haver, nagyon csönd-ben vagy, mi a baj?

KRISZTIÁN A PARKBAN

KRISZTIÁN:Judi t  egy fiú „barát jával” ta lálkozik, már órák óta vele van…

DANI:

Haver, nem vagy te egy 

kicsit kontrolláló? Nem 

bízol Juditban? 

Photos by
© Iris Pohl
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KVÍZ!
SZERETET vagy IRÁNYÍTÁS?

Azt mondja, hogy törődik veled, és szeretnél hinni 
neki, de néha egyszerűen túl soknak érzed. Tényleg 
törődik veled, vagy csak irányítani próbál?

Gondold végig őszintén, hogy mi az, ami 
rossz érzéseket kelt benned! Pipáld ki 
azokat az állításokat, amik igazak rád!

A barátom (vagy barátnó́m)...1 MINDIG NÉHA SOHA

meg akar változtatni engem

nem engedi, hogy más fiúkkal 
(vagy lányokkal) beszéljek

ellenőrzi, hogy mit csinálok, hová 
megyek, vagy hogy kivel beszélek

akadályozni próbál abban, 
hogy időt töltsek a barátaimmal 
vagy a családommal

mellett úgy érzem, hogy folyton 
figyelnem kell arra, hogy mit 
mondok vagy csinálok

kiakad, ha nemet mondok 
valamire (pl. szexre)

nem örül, ha saját magam 
hozok döntéseket az 
életemmel kapcsolatban

1A bántalmazó kapcsolatok túlnyomó részében a férfi bántalmazza a nőt. A partnerkapcsolati testi erőszakkal kapcsolatos esetek 95%-ában a férfi az 
agresszív fél, és nőt bántalmaz. A fennmaradó 5%-ot a férfit bántalmazó nők, illetve leszbikus és homoszexuális partnerüket bántalmazó melegek alkotják.

© Iris Pohl

KVÍZ: SZERETET VAGY IRÁNYÍTÁS?
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szidalmaz vagy megaláz

agresszív vagy erőszakos

a vitákat nem próbálja 
meg beszélgetéssel vagy 
kompromisszummal megoldani

rávesz, rákényszerít vagy 
belemanipulál olyan szexuális 
tevékenységekbe, amiket 
én nem akarok csinálni

úgy viselkedik, hogy az 
megijeszt vagy bánt engem

kiborul, ha úgy találkozom a 
barátaimmal, hogy ő nincs ott

azzal fenyeget, hogy bántani fog 
vagy öngyilkos lesz, ha elhagyom

-nak félek ellentmondani 
vagy nemet mondani

Kijött bármilyen figyelmeztető jel, miközben 
megcsináltad a tesztet? Ha igen, akkor az 
arra utalhat, hogy egy rosszul működő vagy 
bántalmazó párkapcsolatban vagy.

Hogyha a listában szereplő viselkedések 
közül csak egyszer-egyszer történt meg 
valamelyik a kapcsolatodban, arra is 
érdemes odafigyelni, mert az ismétlődő 
minták a bántalmazó viselkedésmódra 
jellemzőek!

A cselekedeteink mögött mindenféle okok, 
motivációk és társadalmi berögződések 
lehetnek. Ezeket érdemes átgondolni, mert 
ha jobban megértjük őket, az segítheti a 
változást és a változtatást.

Vedd komolyan, ha figyelmeztető jeleket 
találtál! Gondold végig, hogy mire lenne 
szükséged, milyen lépéseket kell megtenned, 
és hogy kivel beszélhetsz erről!

MI VAN A CSELEKEDETEINK MÖGÖTT?

KVÍZ: SZERETET VAGY IRÁNYÍTÁS?
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REAKCIÓ
Zsigerből reagálsz…?

ISMERD FEL 
AZ ÉRZELMI 

SZÜKSÉGLETEID!

REAKCIÓ VAGY VÁLASZ?

© Iris Pohl

© Iris Pohl

Mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy dühös legyen, frusztrált 
legyen, hogy megbántva érezze 
magát. Ha úgy érzed, hogy valami 
nincsen rendben, azt jogod van 
megmondani és kifejezni: fontos, 
hogy kommunikáld, hogy hogy 
érzed magad.
Viszont ha pusztán zsigerileg 
reagálsz, az megnehezítheti, 
hogy valóban megoldást találj egy 
problémás szituációra.
Amikor tudatosan válaszolsz egy 
helyzetre, akkor saját magadnak és 
a másik embernek is teret adhatsz 
arra, hogy kommunikáljátok az 
érzéseiteket.
Persze ehhez a másik félnek is 
partnernek kell lennie!
Az asszertív kommunikáció csak akkor 
célravezető és veszélytelen, ha a 
másiknak nem célja az, hogy leuraljon 

téged és felhasználja ellened az 
érzéseidet, a szükségleteidet és a 
sérülékenységedet! 
Könnyebb tudatos választ adni egy 
helyzetre, ha elfogadod, amit érzel, 
még ha ezek nehéz érzések is. Pl., 
ha megengeded magadnak azt az 
érzést (és nem fojtod el), hogy 
valaki vagy valami megbántott, az 
lehetővé teszi, hogy világosan ki is 
fejezd, hogy hogyan érzed magad.

Fogadd el, amit érzel!
Ha biztonságban érzed magad 
a másik féllel, törekedj az 
őszinteségre! Az őszinteség fedi fel, 
hogy valójában mi a baj. Amikor 
tudatosan tudsz viszonyulni a saját 
sérüléseidhez és érzéseidhez, 
magadat is jobban megismered és 
nem fogsz feleslegesen barikádokat 
emelni magad köré.
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ÁLLJ MEG  egy pillanatra és érezd 
a tested: Mi történik benne? Esetleg 
kapkodod a levegőt? Izzadsz? 
Feszültek a végtagjaid vagy bárhol 
máshol feszültség van a testedben? 
Idegesnek érzed magad? Ezek mind 
arra utaló jelek, hogy valami nincs 
rendben.

LÉLEGEZZ: Koncentrálj a lélegzetedre 
és ne arra, ami körülötted történik! A 
légzésed megfigyelése és szabályozása 
segít abban, hogy visszakapcsolódj 
önmagadhoz.

KÉRDEZD MEG  magadtól, hogy mire 
reagálsz így: pontosan mi zavar? Ha 
mérgesnek érzed magad, vizsgáld 
meg, pontosan mi dühített fel! Úgy 
érzed, hogy csalódtál, visszautasítottak, 
hogy nem bíznak benned, vagy hogy 
nem szeretnek, stb.? 

CSELEKEDJ a helyzethez mérten: 
ha úgy érzed, hogy ki tudod fejezni 
zsigeri reakciók és agresszió nélkül az 
érzéseidet, tedd azt! Ha pedig nem, 
vonulj el egy kicsit, és adj magadnak 
teret arra, hogy visszakapcsolódhass 
önmagadhoz.

… vagy tudatosan 
válaszolsz?

A zsigeri reakciók, és velük együtt az érzelmek, a másodperc töredéke 
alatt gyorsulnak 0-ról 100-ra. Szóval hangolódj rá a testedre, lépj egyet 
hátra fejben, és vizsgáld meg, hogy észreveszel-e zavaró érzéseket 
magadban!

Ha megérted a különbséget a zsigeri reakció és 
a tudatos válasz között, az minden helyzetben 
valódi támaszt nyújt!

AZ ÉRZÉSEID SZUPER ÉRTÉKES ADATOK amik információt 
hordoznak, és nem kell, hogy teljesen eluralkodjanak rajtad. Ha 
tudatosabban viszonyulsz az érzéseidhez, akkor jobban átlátod a 
helyzeteket, és valódi választ tudsz adni rájuk a zsigeri reakciók helyett.
Ha önmagad vagy, kevésbé leszel kiszolgáltatva a különböző 
helyzeteknek és a saját szükségleteidnek. Önmagad és a szükségleteid 
megértésével a saját lényedet alapozod meg.

Néhány egyszerű 
lépés ehhez:

VÁLASZ

© Iris Pohl

Ugyanakkor fontos, hogy 
vannak helyzetek, amikor 
valakinek az a szándékos célja, 
hogy bántson vagy feldühítsen. 
Ezekben a helyzetekben nagyon 
nehéz átgondoltan reagálni. 
Semmiképpen ne magadat 
hibáztasd, ha ilyen szituációkban 
dühös leszel vagy dühből 
reagálsz! A düh egy fontos érzés, 

amit a nemi szocializáció miatt a 
nők sokszor nem engednek meg 
maguknak. Ha úgy gondolod, 
a másik szándékosan dühít 
fel, szerencsésebb, ha inkább 
kilépsz a helyzetből. Veszélyes 
lehet ugyanis, ha olyan 
embernek adunk információt az 
érzéseinkről, aki bántani akar 
minket.

REAKCIÓ VAGY VÁLASZ?
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Mik a SZÜKSÉGLETEID?
A szükségleteket úgy határozhatjuk meg, mint egy olyan állapotot 
vagy helyzetet, amiben valami kell, valamiből hiány van. Tehát 
a szükségleteinket a vágyaink alapozzák meg, és az, hogy mi 
mire tartjuk magunkat érdemesnek, illetve, hogy mit gondolunk 
kívánatosnak vagy elfogadhatónak magunktól és másoktól.

Különböző típusú szükségletek léteznek:

a belső szükségletek a saját döntéseinktől függenek

a külső szükségletek olyan vágyaink, amelyekre nincsen 

közvetlen ráhatásunk, és gyakran másoktól függnek

Példák belső szükségletekre:

- szükségem van saját térre

- szükségem van arra, hogy akkor is pozitívan gondoljak magamra, 

ha valaki nem kedvel

- szükségem van valamennyi szabadidőre egy héten ahhoz, hogy 

kiegyensúlyozottnak érezzem magam

Példák külső szükségletekre:

- szükségem van arra, hogy szeressenek

- szükségem van arra, hogy az osztálytársaim elfogadjanak és 

tiszteljenek
- szükségem van arra, hogy időt töltsek a barátaimmal

Miért lehet hasznos, ha el tudod különíteni a belső és külső szükségleteket?

A belső szükségletek teljes mértékben a saját döntéseidtől függenek. Sokat 

dobhat az életminőségeden, ha tudod, hogy mi az, amit te magad megtehetsz 

azért, hogy jobban vagy kiegyensúlyozottabban érezd magad. Pl. ha tudod, 

hogy jobban érzed magad attól, ha bizonyos időt eltöltesz egyedül, tervezz be 

magadnak egy kis egyedüllétet!

A külső szükségletek ezzel szemben nem tőled vagy a saját erőfeszítéseidtől 

függenek, érdemes rajtuk többet gondolkodni és átformálni őket elérhető 

dolgokká. 
Pl. ha úgy érzed, a jóllétedhez arra van szükséged, hogy a partnered sok időt 

töltsön veled, kezdj el azon gondolkodni, hogy hogy érzed magad valójában 

attól, ha ő nem tud vagy nem akar ennyi időt tölteni veled?

Ha tisztában vagy 
a szükségleteiddel, 

fejezd is ki ó́ket! 
Honnan máshonnan 
tudhatnák a többiek, 

hogy mik azok?

SZÜKSÉGLETEK
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Mik a SZÜKSÉGLETEID?
A szükségleteket vitatható és vitathatatlan szükségletek szerint is 
csoportosíthatjuk. Fontos fejleszteni azt a képességet, hogy felbecsüljük 
a különböző szükségleteinket, és képesek legyünk fontossági sorrendbe 
állítani őket, például megkülönböztetni az alapvető, vita tárgyát nem 
képező szükségleteket azoktól, amelyek nem lényegesek és vita tárgyát 
képezhetik, s talán pontosabb, ha „vágyaknak” nevezzük őket, semmint 
szükségleteknek. Utóbbiakat félre lehet, sőt, néha félre kell tenni, hogy 
a fontos szükségletekre összpontosíthassunk.Példák vitatható szükségletekre:- szükségem van arra, hogy a barátaim mindig ráérjenek, 

amikor találkozni akarok velük- szükségem van arra, hogy a partnerem mindig felvegye a 
telefont, amikor én keresem- bejön nekem valaki, és szükségem van arra, hogy én is bejöjjek 
neki

Példák vitathatatlan szükségletekre:- szükségem van arra, hogy eldönthessem, hogy kivel töltöm el a 
szabadidőmet
- szükségem van arra, hogy én határozzam meg, hogy mit osztok meg a 
közösségi médiában- szükségem van arra, hogy eldönthessem, kivel akarok párkapcsolatban 
lenni

TUDSZ MÉG SAJÁT 
PÉLDÁKAT HOZNI 

VITATHATÓ ÉS 
VITATHATATLAN 

SZÜKSÉGLETEKRE?

Mindez segíthet végiggondolni, hogy mi az, amit te 
magad megtehetsz a saját jóllétedért.

Oszd meg másokkal, hogy mire van szükséged!

Sajnos vannak, akik egyáltalán nem veszik figyelembe 
a szükségleteidet, akik csak a saját szükségleteikkel 
törődnek és megpróbálnak rákényszeríteni, hogy 
teljesítsd azokat. Rosszul működő kapcsolatra utal, ha 
a másik fél nem veszi tudomásul a szükségleteidet!

Mindig figyelj az érzéseidre! Mi az, ami neked oké, és 
mi nem oké? 

© Iris Pohl

SZÜKSÉGLETEK
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Itt van néhány módszer, amit használhatsz:

Konfliktusok során hajlamosak vagyunk vádaskodni és 
támadni a másik felet, mert sokszor azt tanuljuk meg, 
látjuk a környezetünkben, hogy a konfliktusok során 
így viselkednek az emberek. Ezek a cselekedetek 
sokszor jogos érzésekből fakadnak, azonban a legtöbb 
helyzetben nem segítenek minket abban, hogy a másik 
megértse azt, hogy miért vagyunk dühösek, mivel 
váltotta ki ezeket az érzéseket. Egy erőszakos féllel 
szemben a támadás kifejezetten veszélyes helyzetbe 
is hozhat minket. Viszont ha olyan féllel kommunikálsz, 
akiben megvan a motiváció a konfliktus megoldására,  
ott az érzéseid kifejezésével teret adhatsz a másiknak 
arra, hogy a zsigeri reakció helyett  tudatos választ 
adjon a szituációra.

Én-közlés

ÍRD LE, HOGY HOGY 
ÉRZED MAGAD…

● Nagyon szomorú vagyok.

ÍRD LE, HOGY MILYEN 
ÉRZÉSEKET KELT BENNED 
AZ ADOTT HELYZET…

● Most nagyon elbizonytalanodtam/
kényelmetlenül érzem magam…

ÍRD LE, HOGY A TÖRTÉNÉSEK 
HOGYAN KAPCSOLÓDNAK 
AZ ÉRZÉSEIDHEZ…

● Mérges leszek, amikor csúfolódnak rajtam.
● Rosszul esik, ha senki nem kérdezi meg, 
hogy én mit szeretnék. 

● Nekem gyanús, ha valaki mást mond, mint 
amit aztán csinál. 
● Felidegesít és zavar, amikor emberek azt 
mondják, hogy megcsinálnak valamit, és 
aztán nem csinálják meg.
● Amikor a többiek rám szállnak, egy ilyen 
dühöt érzek a belsőmben, amitől szét akarok 
tépni valamit.
● Megrémiszt ez a kiabálás meg lökdösődés.
● Megalázónak érzem, hogy mások előtt 
ordítasz velem, mert ez azt mutatja, hogy 
nem tisztelsz.
● Aggódom, amikor egy hívást vagy üzenetet 
sem kapok.
● Amikor úgy beszélnek rólam, mintha ott 
se lennék, tehetetlennek és haszontalannak 
érzem magam.
● Rosszul esik, hogy senki nem kérdezte meg, 
mit gondolok.

© IStock

Figyelj arra, hogy 
az én-közlés csak akkor 
tud működni, ha a másik 
félnek is az a célja, hogy 
rendezze a konfliktust, 

nem az, hogy irányítson, 
vagy eluraljon téged! Az 

én-közlés a bántalmazó fél 
fegyverévé is válhat.

SZÜKSÉGLETEK
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Hogyan 
mondhatsz 
nemet?

OFFLINE

1

2

3

Sétálj el!

Emeld fel a kezed és 
mondd azt: Állj le!

Mondd ki, hogy 
„Ne” vagy „Nem.”

ONLINE

1

2

3

Blokkold!

Jelentsd!

Egyáltalán ne is 
válaszolj neki!

Volt már veled olyan, hogy valaki kért tőled valamit, és úgy érezted, 
nem tudsz nemet mondani? Egy barátod kölcsönkér egy ruhát, 
valaki elkéri a számodat, a snapchated, mindenféle információkat 
akar kideríteni rólad, esetleg megpróbál hozzád érni, vagy képeket 
követel? 
Van, aki „könnyebben” mond nemet. Néhányan magabiztosan 
használják a belső erőforrásaikat és az önismeretüket arra, hogy 
világosan határokat húzzanak. Néhányunknak ez nehezebben 
megy, ez azonban nem egy adottság, hanem olyasmi, amit meg 
lehet tanulni. A lányok általában nehezebben mondanak nemet, 
mint a fiúk, mert a női szocializáció része, hogy arra tanítja a 
lányokat a társadalom, hogy nemet mondani „udvariatlanság” vagy 
„bunkóság”. A fiúk több megerősítést kapnak a nemi szocializáció 
során, arról, hogy hozhatnak egyértelmű döntéseket, kifejezhetik 
a véleményüket. Az ilyen visszajelzések miatt számukra sokszor 
kevésbé okoz nehézséget nemet mondani.

Mondhatsz NEMet! 

Segíthet neked, ha gondolkodsz a reakcióidon és gyakorlatot szerzel 
abban, hogy nemet mond dolgokra, amikben nem akarsz részt venni. 
Könnyen kerülhetsz olyan helyzetbe, amiben a másik fél megpróbálja 
rád kényszeríteni a nézőpontját, vagy rávenni, hogy azt csináld, amit 
ő akar.
Bizonyos emberek ingerültté és erőszakossá válnak, ha nem mész 
bele abba, amit akarnak.
Fontos, hogy tudd, hogy mit tehetsz, ha ilyesmi történik!

A biztonságod a legfontosabb!
 

A „megakadt lemez” technika neve a bakelitek idejéből származik. 
Amikor egy bakelit lemez karcos vagy hibás, a lemezjátszó tűje megakad 
rajta, visszaugrik, és így ugyanazt a részletet játssza újra és újra.
A módszer lényege, hogy folyamatosan ismételgesd ugyanazt az 
üzenetet, amíg a másik meg nem érti, hogy nem fogod meggondolni 
magad. 
A megakadt lemezzel egyetlen, változatlan, következetes üzenetet 
ismételgetsz újra és újra.

Fontos: az üzeneted legyen a lehető legegyértelműbb!
 

● Igen, tudom, hogy neked fontos, de én nem akarok menni. 
Sajnálom, de nem akarok menni. Megértem, hogy milyen sokat 
jelent ez a számodra, de én nem akarok menni.
●  Igen, én is nagyon jól éreztem magam és nagyon szeretek veled 
lenni, de nem akarlak megcsókolni. Értem, hogy neked lenne 
hozzá kedved, és ez tök oké, de én nem akarlak megcsókolni. 
Tudom, hogy azt várod tőlem, hogy megcsókoljalak, de én nem 
akarlak megcsókolni. Igen, tényleg nagyon bírlak, de nem akarlak 
megcsókolni.

A megakadt lemez

Szerinted milyen 
módokon lehet még 
nemet mondani?

© Unsplash | Phillipp Wuthric
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FOTÓSZTORI

FÉLTÉKENYSÉG 

A féltékenység lehet a másik 
feletti uralom, a másik 
birtoklására való hajlam jele.

De táplálkozhat a kisebbrendűségi 
érzésből, abból, hogy másokhoz 
hasonlítgatod magad, vagy hogy 
nem érzed magad elég jónak.

azonban a bántalmazó párkapcsolatok 
egyik figyelmeztető jele. A bántalmazó fél 
birtokolni akarja a partnerét, kizárólagos 
hatalmat szeretne felette, a féltékenységet 
arra használja, hogy a partnerét elszigetelje 
a külső kapcsolataitól. Például amikor 
a partnere mással találkozik, mindig 
bűntudatot kelt benne, vagy veszekszik 
vele. Ettől a partner úgy fogja érezni, hogy 
a nyugalom érdekében egyszerűbb, ha nem 
találkozik senkivel.

A féltékenységet sokszor összekeverjük a 
szeretettel, azt gondolva, hogy „hú, ennek 
az embernek tényleg nagyon kellek”, 
de a szeretetnek valójában nincs sok 
köze a féltékenységhez. A bántalmazó 
kapcsolatokban gyakori, hogy az egész 
valami apró dologgal kezdődik, pl. a 
gyanakvó fél bizonyítékokra vadászik, hogy 

Ha úgy gondolod, hogy a partnered 
alapvetően megbízható és valójában nincs 
okod a féltékenységre, ezek az érzések 
kapcsolódhatnak korábbi (akár a családban, 
vagy korábbi párkapcsolatokban szerzett) 
rossz élményekhez, traumákhoz. A korábbi 
rossz élmények és a gyanakvás mellett a 
féltékenység alapja lehet a magadban való 
bizonytalanság is – egyfajta félelem attól, hogy 
nem vagy elég jó. Az elvakult féltékenység 

A PARTNERED 
MEGMONDJA, 
HOGY KIVEL 
BESZÉLHETSZ 

ÉS KIVEL NEM?

FÉLTÉKENYSÉG ÉS KONTROLL

© Iris Pohl
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FOTÓSZTORI

A partnered elvárja tőled, hogy 
minden idődet vele töltsd.

Nem egyszerűen izgatott attól, 
hogy találkoztok, hanem kifejezetten 
ragaszkodik hozzá.

Arra kér, hogy hanyagold el a barátaid, 
a sulit, a munkát, a sportot, vagy a 
családodat, mert ő „még sosem érzett 
így” és „muszáj a közeledben lennie”.

Amikor nem azt csinálod, amit ő 
szeretne, rosszkedvűvé válik, és hívatlanul 
megjelenik mindenhol, ahol te ott vagy.

Utál távol lenni tőled és azonnal 
felkeres, ha nem vagytok együtt.

Tudni akarja, hogy mit csinálsz és kivel vagy.
 
Amikor nem vagy vele, folyamatosan 
hívogat, üzenget, mindenféle felületen 
keres és azonnali választ vár.

Arra kér, hogy használj olyan követő 
alkalmazásokat, mint a Snap Maps, 
hogy mindig tudja, hol vagy.

Mindig szorosan magadnál tartod a 
telefonod, mert arra számítasz, hogy 
ha nem válaszolsz elég gyorsan, 
gyanakodni fog vagy kiborul. 

Az elvakult féltékenység jelei, 
amik bántalmazó, birtokló 
viselkedésmódra utalnak:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a másik megcsalta. Ha nem 
talál ilyet, az nem nyugtatja 
meg, csak még frusztráltabbá 
válik tőle, ezt pedig a partnerén 
veri le mindenféle eszközökkel: 
gyanúsítgatás, vádaskodás, 
gúnyolás és fenyegetés, végül 
érzelmi és fizikai bántalmazás.
Imponáló lehet, ha valaki 
minden idejét veled akarja 
tölteni, de olyasvalaki, aki 
valóban szeret és megbecsül, 
tiszteletben tartja a saját teredet 
is.

Egy egészséges kapcsolatban 
nincs olyan elvárás, hogy 
folyamatosan becsekkolj. A 
partnered nem várhatja el, hogy 
folyamatosan kommunikáljatok, 
amikor nem vagy vele. Ha 
nem elég neki a tudat, hogy 
biztonságban vagy, azzal 
megsérti a határaidat.

Tudomásul kell vennie, hogy te 
egy különálló személy vagy és 
jogod van a saját életedhez.

© Iris Pohl

FÉLTÉKENYSÉG ÉS KONTROLL
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FOTÓSZTORI

Vannak olyan emberek az életedben, akikkel 
csak azért nem beszélsz, mert tudod, hogy az 
konfliktust okozna a partnereddel? „Tiltólistán” 
lehetnek pl. az exeid, bárki, aki valaha bejött 
neked, vagy akár mindenki, aki a szexuális 
orientációdnak megfelelő nemű, stb.

A tiltást mindenfélével igyekeznek racionalizálni, 
pl. „Benned bízom, de bennük nem”, „Zavar, 
amikor beszélsz vele”, „Én nem vagyok neked 
elég?”  

Ha a partnered kontrollálja, hogy kivel 
beszélhetsz, könnyen lehet, hogy ez 
annak a bántalmazó módszernek az 
eszköze, amit ELSZIGETELÉSNEK hívunk. 

Végül mindenki tiltólistára kerül, és teljesen 
elszigetelődsz, egyedül maradsz a partnereddel. 
Ez egy olyan szituáció, ami lehetővé teszi, hogy 
az érzelmi és fizikai erőszak tovább fokozódjon, 
hiszen így nem tudsz kihez fordulni támogatásért.

Nem oké megszabni a partnerednek, hogy kivel 
beszélhet és kivel nem. Ha valóban szeretsz 
valakit, akkor megbízol abban, hogy képes jól 
dönteni arról, hogy kivel lóg.

Persze nyugodtan kifejezheted az aggodalmaidat 
vagy ellenérzéseidet, de próbálj meg ilyenkor is 
asszertív és őszinte lenni! Ha pedig úgy érzed, 
nem tudtok megbízni egymásban, akkor talán 
ideje továbblépni.

FÉLTÉKENYSÉG ÉS KONTROLL
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Ha azt mondja...

EZ
NEM EZ

A rekciód legyen:

"csak azért csináltam, hogy megvédjelek."

#EZISERŐSZAK

Ha azt mondja...

A rekciód legyen:

"csak az enyém vagy."

#EZISERŐSZAK

EZ NEM EZ

Ha azt mondja...

EZ

A rekciód legyen:

"meghalnék nélküled."

#EZISERŐSZA
K

NEM EZ

“Ha valaki valóban törődik veled, soha nem 

fog arra kérni, hogy add fel a hobbijaidat, a 

kapcsolataidat, a munkád, vagy bármilyen 

tevékenységet azért, hogy csak vele legyél.”



FOTÓSZTORI

© Iris Pohl

FÉLTÉKENYSÉG ÉS KONTROLL

SZUPER FONTOS!
A párkapcsolatokban előfordulhat olyan is, hogy a 
partnerednek vagy neked tényleg tetszik valaki más is. Ez 
teljesen természetes, egy embernek általában több ember 
is tetszhet, akár párkapcsolatban van, akár nem. Ilyenkor 
érdemes őszintén beszélgetni ezekről a dolgokról, és közösen, 
mindkettőtök igényeit, elképzeléseit figyelembe véve felállítani 
a kapcsolatotok határait. Ha pedig kiderül, hogy teljesen más 
igényeitek vannak, jobb kilépni a kapcsolatból. 

Az is előfordulhat, hogy a másik fél szándékosan tesz 
féltékennyé, kifejezetten provokálja, hogy bizonytalanságban 
érezd magad: például egyértelműen flörtöl előtted másokkal 
vagy megcsal téged.

Ha úgy gondolod, hogy a partnered nem őszinte, 
olyasmit tesz, amit megbeszéltétek, hogy nem fér bele a 
párkapcsolatotokba, megcsal téged, esetleg szándékosan 
tart bizonytalanságban, az annak a jele, hogy nem tartja 
tiszteletben a határaidat, igényeidet vagy kifejezetten bántani 
akar. 
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Amikor a barátaimmal találkoztam, 
ideges üzeneteket küldött nekem, és 
állandóan hívogatott, hogy menjek haza 
hozzá; amint visszaértem, millió kérdéssel 
kezdett bombázni, mindenről kifaggatott, 
hogy találjon valamit, amit „rosszul” 
csináltam, amin aztán kiakadhatott és  
megbüntethetett.

De ez csak a kezdet! Ha rájött, hogy fiúkkal lógok 
a suliban, azonnal meg kellett velük szakítanom 
a barátságot, sok barátomat vesztettem el 
így. Folyamatosan ellenőrzés alatt tartotta az 
öltözködésemet, a viselkedésemet. Olyan volt, 
mintha a tulajdona lennék, és folyamatosan 
rettegtem, nehogy valami rosszat csináljak.
Viszont néha annyira gyengéd és kedves volt!!! 
Folyton kedves kis üzenetekkel és ajándékokkal 
lepett meg, rengeteget bókolt nekem, kifejezte 
a ragaszkodását, ami nagyon édes volt és úgy 
éreztem, hogy szeret.
Aztán mégis állandóan kiforgatta a szavaimat és 
idővel elkezdtem mindenért magamat vádolni. Úgy 
éreztem, megérdemeltem, amikor kegyetlenül bánt 
velem, mert másokkal mindig annyira kedves és 
karizmatikus volt. Ami zárt ajtók mögött történt, 
arról meg voltam győződve, hogy 100%-ban az 
én hibám.
Az egész egy rémálom volt; folyton próbáltam 
magamat meggyőzni, hogy ő valójában szeret és 
csak „jobbá” kell válnom, csak még kedvesebbnek 
és türelmesebbnek kell lennem, mint a Szépség és 

“Benne voltam egy olyan párkapcsolatban, 

amiben a barátom minden lépésemet 

irányította.”

Vallomás

© Iris Pohl

© Unsplash

FÉLTÉKENYSÉG ÉS KONTROLL
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a Szörnyetegben.
Egy ponton rájöttem, hogy nagyon nem oké a 
viselkedése. Folyamatosan félelmet és szorongást 
kelt bennem még akkor is, ha vannak jobb 
időszakok – ebben a felismerésben segített a 
barátaim a támogatása is. Világossá vált, hogy 
nem akarok olyan kapcsolatban lenni, amiben 
valaki teljesen leépíti az önbecsülésemet.
Sikerült kilépnem a kapcsolatból, bár utána még 
folyton felkeresett, kiderítette, hol vagyok, követett, 
és durván sztalkolt. Régen azt gondoltam, hogy 
a barátom féltékenysége abból ered, hogy szeret 
engem, hiszen a csapból is ez folyik, hogy minél 
féltékenyebb valaki, annál szerelmesebb. Mivel 
mindenben próbáltam neki megfelelni, elviseltem a 
szörnyű viselkedését, és nem esett le, hogy mennyi 
kárt okoz nekem.
Ha te is ilyen kapcsolatban vagy, vagy ilyen 
viselkedést tapasztalsz valakitől, kérlek, vedd észre, 
hogy a „jó részek” nem igazolják bántalmazást!!

Megkérdeztük!
Ugyanazt a kérdést tettük fel 
spanyol, magyar, horvát és szerb 
fiataloknak, ezt válaszolták:

“És mindig emlékezz arra, hogy 
nem vagy egyedül! Nem vagy 
értéktelen, nem vagy őrült, és nem 
a te hibád, hogy ez megtörtént 
veled! Senki nem érdemli meg, 
hogy bántalmazzák, semmilyen 
körülmények között!”

Szerinted erőszakos viselkedés, ha a 
párod folyton elvárja, hogy elérhető 
legyél online és válaszolj neki?

IGEN

46%
31%

29%
24%

HU
ES
SER
CRO

NEM

32%
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A fiatalok, akik azt válaszolták, hogy ha 
a partnerük nyomasztja őket, azonnal 
visszaírnak és elnézést kérnek:

16%13%

Fiúk Lányok

20%

6%

23%32%36%
23%

HU ES

SER CRO

FÉLTÉKENYSÉG ÉS KONTROLL
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„NEM TÖRTÉNT SEMMI”
Az előző történetben a lány ezt meséli: „Folyton 
kedves kis üzenetekkel és ajándékokkal lepett meg, 
rengeteget bókolt nekem, kifejezte a ragaszkodását, 
ami nagyon édes volt és úgy éreztem, hogy szeret.”. 
Te mit gondolsz erről a fajta viselkedésről?

Az egyik pillanatban dühös és ordibál, a 
következőben meg úgy csinál, mintha nem történt 
volna semmi. Neked ismerős ez a minta?

A bántalmazó kapcsolatokban ez a 
viselkedési minta nagyon jellemző, 
és az erőszak ciklusának része. 

Az erőszakos kapcsolatok nem egyik 
napról a másikra válnak erőszakossá, 
és az erőszak nem jelenik meg 
feltétlenül minden egyes percben.

Az erőszak nem egyik pillanatról 
a másikra kezdődik el, hanem 
fokozatosan jelenik meg: sokszor 
ez egy lassú folyamat, aminek 
során az áldozatot lépésről lépésre 
készíti ki és ássa alá a bántalmazó.

A kapcsolat elején a kontrollálás és 
a bántalmazás fokozatosan jelenik 
meg és könnyen észrevétlen marad: 
a féltékenység a szerelem jelének 
látszódik, a kontrollálást aggódásnak 
vagy védelmezésnek álcázzák.

Az erőszakkitöréseket követően a bántalmazó 
nyugodtan és gyengéden viselkedik. 
Ez a bántalmazott felet teljesen összezavarja, és 
arra készteti, hogy a saját viselkedését próbálja úgy 
alakítani, hogy elkerülje a bántalmazást. Az áldozat 
sokszor úgy érzi, hogy az ő viselkedésétől függ, hogy 
a partnere elkövet-e ellene erőszakot, saját magát 
kezdi el okolni a bántalmazásért. Az önhibáztatást 
sokszor a bántalmazó fél is megerősíti és azt mondja az 
áldozatának, hogy az ő viselkedése az oka annak, hogy 
erőszakot követett el ellene, miközben a bántalmazó 
fél csak kifogásokat keres az elkövetett erőszakra.

22 TRUE 2 YOU
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A feszültség felgyülemlése:

Erőszakkitörés:

Mézeshetek:

Ebben a szakaszban a kapcsolatban elkezd felgyülemleni a feszültség, a bántalmazó 

egyre feszültebb és agresszívabb lesz. Jellemző viselkedés ilyenkor a kritizálás, a 

hangulatingadozás, a becsmérlés, fenyegetés, a szeretetmegvonás, és a kiabálás. A 

bántalmazott fél észleli a partnere feszültségét és ilyenkor úgy érzi, mintha tojáshéjon 

járna; mindent megtesz, hogy elkerülje az erőszakkitörést. Az áldozat ilyenkor próbál 

mindenben egyetérteni a bántalmazóval, igyekszik megnyugtatni és a kedvében járni, 

vagy megbeszélni a dolgokat.

Ez az a szakasz, amiben a bántalmazóból kitör a durva verbális, fizikai vagy szexuális erőszak, amivel megpróbálja kontrollálni és elnyomni az áldozatot. Jellemző ilyenkor pl. a csapkodás, a környezetében lévő tárgyak szétzúzása, az áldozat felpofozása, megalázása, a fojtogatás, a szexuális bántalmazás és a megerőszakolás.Az áldozat ilyenkor jellemzően megijed, fél, rosszul érzi magát, védelmet keres, esetleg mérges vagy épp sérülékeny lehet. Ebben a szakaszban próbál meg segítséget kérni, a rendőrséghez fordulni, vagy kilépni a kapcsolatból.

Ezen a ponton a bántalmazó elkezdi „szégyellni” magát a viselkedése miatt. Ilyenkor 

visszafogja magát, próbálja igazolni a tetteit önmaga és mások előtt is. Pl. ilyesmiket 

mondhat: „Tudod, hogy feldühít, amikor ilyeneket mondasz.” A bántalmazó ilyenkor 

jellemzően megígéri, hogy soha többé nem lesz erőszakos, esetleg bocsánatért 

könyörög, sír, a szerelmét bizonygatja, romantikus gesztusokat tesz, megígéri, hogy 

megváltozik, hogy segítséget kér, stb. Megpróbálhatja az erőszakot külső tényezőkre 

fogni, nagyon figyelmes és kedves lehet az áldozattal, ajándékokkal halmozhatja el.
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AKI VALÓBAN MEG 
AKAR VÁLTOZNI, AZ 

TISZTELETBEN TARTJA 
A HATÁRAIDAT ÉS NEM 
ISMÉTLI MEG A BÁNTÓ 

VISELKEDÉST!

© Iris Pohl
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A te hibád:
A bántalmazó hajlamos másokat vádolni 
azzal, hogy ők tettek vagy mondtak valami 
olyat, ami az erőszakos viselkedést kiváltotta. 
Emellett háríthatják a felelősséget azzal is, 
hogy alkohol vagy drogok befolyása alatt 
voltak, vagy hogy a stressz, frusztráltság 
miatt voltak erőszakosak.

A „megbánás”:
Gyakori, hogy a bántalmazó megbánást 
tanúsít és bocsánatot kér a viselkedéséért 
egy erőszakkitörés után. Ilyenkor jellemző, 
hogy bocsánatért esedezik és megígéri, 
hogy meg fog változni. A látszólagos 
(vagy időnként akár valódi) megbánás 
még nehezebbé teszi az áldozat számára, 
hogy kilépjen a kapcsolatból.

Amire mindig emlékezz:
· Mások erőszakos viselkedéséért soha nem te vagy a felelős, hanem ők 
maguk.

· A bántalmazás sosem oké és semmivel nem igazolható.

· Bármivel is magyarázzák, az erőszak soha nem elfogadható.

Ha valaki valóban megbánja, amit tett, akkor 
ténylegesen megváltoztatja a viselkedését.
Az erőszak áldozata a mézeshetek elején 
összezavarodik és megbántva érzi magát, de 
meg is könnyebül, hogy az erőszaknak (látszólag) 
vége. Ebben a fázisban az áldozatra jellemző 
viselkedés, hogy beleegyezik, hogy a kapcsolatban 
marad, boldog és bízik abban, hogy a partnere 
megváltozhat, visszatér a bántalmazóhoz.

Mindketten boldognak érzik magukat és folytatni 
akarják a kapcsolatot, nem veszik figyelembe 
annak a lehetőségét, hogy az erőszak ciklusa újra 
kezdődhet.

Idővel maga a ciklus is változhat: a mézeshetek 
szakasza egyre rövidebbé válhat, a feszültség 
és az erőszak pedig fokozódhat. Ha bántalmazó 

2 Ugyanakkor fontos azt is figyelembe venni, hogy egy bántalmazó kapcsolatban sem minden viselkedés feltétlenül mintaszerű vagy 
repetitív, és nem minden ismétlődő minta bántalmazó.

fél úgy érzi, hogy az áldozata már annyira 
kiszolgáltatott számára, hogy nincs szükség a 
mézeshetekre időszakra ahhoz, hogy benne tartsa 
a kapcsolatban, a ciklusnak ez a része sokszor el is 
tűnik.

Emlékezz arra, hogy ha jelen van a minta, az ismét-
lődő szakaszok, az egyértelműen egy rosszul műkö-
dő vagy bántalmazó kapcsolatra utal.2 Hiába állítja 
valaki, hogy megbánta, amit tett, ha újra (és újra) 
megcsinálja, akkor valójában nem változik! 

Honnan tudjuk, hogy épp csak a 
mézesheteket éljük, vagy a másik 
valóban hajlandó a változásra?
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A hatalom és irányítás kereke bemutatja azokat a módszereket, 

amiket a bántalmazó fél felhasznál annak érdekében, hogy hatalmat 

gyakoroljon és irányítson egy kapcsolatban; a bántalmazás általában 

ilyen „kifinomultabb” módszerekkel kezdődik, de rendszerint fizikai és 

szexuális erőszakig fajul.

fizikai   
 

 
                        ERŐSZAK   

 
               szexuális

fizikai   
 

                        ERŐSZAK   
 

           
    szexuális

A HATALOM 
ÉS IRÁNYÍTÁS 

KEREKE

A másik gyenge pontjainak 
felfedése, pletykák 
elterjesztése, vagy az 
ezekkel való fenyegetés. 
Rosszindulatú hazugságok 
terjesztése valakiről 
a közösségében.

KÖZÖSSÉG MANIPULÁCIÓJA

ELSZIGETELÉS
Annak a kontrollálása, hogy a 
másik mit csinál, kivel találkozik, 
kivel beszél, mit olvas, hová 
megy. A külvilághoz való 
kapcsolódás korlátozása. 
A tettek féltékenységgel 
való igazolása. 

SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉS
A szex kikényszerítése 
manipulációval vagy 
fenyegetéssel. Teherbe 
ejtés. A gyerekek elvételével 
való fenyegetés. Szexhez 
jutás a másik leitatásával 
vagy bedrogozásával. FENYEGETÉS

Bántással 
fenyegetni a 

másikat, megvalósítani 
a bántalmazást. 

Elhagyással, öngyilkossággal, 
rendőrséggel való fenyegetés. 
Rávenni a másikat, hogy ejtse 
a vádakat. Rávenni a másikat 

törvénybe ütköző dolgokra.

HÁRÍTÁS/
TAGADÁS/
VÁDASKODÁS
A bántalmazás 
jelentőségének kisebbítése,  
az aggodalmak komolyságának 
hárítása. Azt állítani, hogy a 
bántalmazás nem történt meg. 
A felelősség másra hárítása a 
bántalmazó viselkedésért. Azt 
állítani, hogy a másik okozta 
a bántalmazást.

MEGFÉLEMLÍTÉS
A másik megfélemlítése tettekkel, 
gesztusokkal, tekintettel. Tárgyak 

összetörése, tönkretétele. 
Háziállatok bántása. 

Fegyverek mutogatása.

A TÁRSADALMI HELYZET 
KIHASZNÁLÁSA

Úgy bánni a másikkal, mint 
egy szolgával. Minden döntés 

meghozása a másik helyett.

DÜH / ÉRZELMI BÁNTALMAZÁS
A másik szidalmazása. 
Elérni, hogy a másik rosszul 
érezze magát saját magával 
kapcsolatban. Gúnyneveken 
szólítás. Elérni, hogy a másik 
őrültnek higgye magát. 
Manipuláció, játszmázás. 
Megalázás. 
Bűntudatkeltés.
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ERŐSZAKFAJTÁK

A lelki erőszak olyan viselkedéseket takar, amelyek célja, hogy érzelmi vagy mentális kárt 
okozzanak. Habár nem a testedet célozza, éppen olyan fájdalmas és felkavaró lehet, mint 
az erőszak más formái.
Senki nem viselkedik mindig tökéletesen a kapcsolataiban. De ha valaki tudatosan fájdalmat 
okoz újra és újra, az már bántalmazás, ahogy az is, ha valakinek az a célja a viselkedésével, 
hogy félelmet keltsen benned, vagy elérje, hogy rosszul érezd magad (pl. saját magaddal 
kapcsolatban).

Az érzelmi erőszak formái:
· Szóbeli bántalmazás: kiabál, sérteget, káromkodik, átkozódik.
· Aláásás: a véleményed, gondolataid, ötleteid folyamatos elutasítása.
· Megőrjítés (gaslighting): az igazság manipulálásával eléri, hogy megkérdőjelezd 
a saját érzéseid és gondolataid, a saját valóságod és épelméjűséged. 
· Leszólás: gúnyneveken szólít, lehülyéz, nyilvánosan megaláz vagy kellemetlen 
helyzetbe hoz, minden rosszért téged okol.
· Félelemkeltés: eléri, hogy félj, tarts tőle és fenyegetve érezd magad.
·Elszigetelés: a mozgási szabadságod korlátozása, annak a megakadályozása, hogy 
kapcsolatba lépj másokkal (pl. a családoddal és a barátaiddal), annak az akadályozása, 
hogy azokat a dolgokat csináld, amiket szoktál, pl. közösségi élet, sport, iskola, stb. 

Az érzelmi bántalmazás okozta sebek valódiak és tartósak, aláássák az önbecsülésedet és 
önbizalmadat, depressziót, szorongást vagy akár öngyilkossági gondolatokat okozhatnak.

LELKI/PSZICHOLÓGIAI ERŐSZAK

A testi erőszak azt jelenti, hogy valaki olyan fizikai erőt használ ellened, ami kárt okoz 

vagy okozhat. 

A testi erőszak formái a következők lehetnek:

·  karmolás és harapás

· taszigálás, rázás és lökdösés

· pofozás, ütés, rugdosás

· fojtogatás és szorongatás

· dolgok dobálása

· olyan tárgyak használata, amik 

kárt okozhatnak benned

· fizikai visszatartás (pl. falhoz, padlóhoz, 

ágyhoz szorítás)

· veszélyes autóvezetés

· bármilyen más tett, ami fizikailag 

fenyegető

TESTI ERŐSZAK

A testi erőszak túlélői gyakran számolnak be arról, hogy az erőszak érzelmi 

bántalmazással, vagy csak egyetlen pofonnal, lökéssel kezdődött, aztán idővel, 

fokozatosan vált súlyosabbá.

© Sydney S
ims

© Iris P
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SZEXUÁLIS ERŐSZAK

A szexuális erőszak az, amikor valaki a másikat belekényszeríti vagy belemanipulálja olyan 
szexuális cselekvésbe, amit a másik nem akar, ami magában foglalja a nem konszenzuális 
szexuális aktusokat, a kéretlen szexuális tartalmú megjegyzéseket és közeledést is. A szexuális 
abúzust elkövetők lehetnek ismerősök, családtagok, olyanok, akikben az áldozat megbízik, és 
idegenek is. Tanulmányok igazolják, hogy gyakran az érintett családtagjai vagy közeli ismerősei 
az elkövetők, illetve, hogy az áldozatok általában korábbról ismerik a támadójukat.

A szexuális erőszak magában foglalja a nemi erőszakot, a szexuális bántalmazást és zaklatást, 
illetve bármilyen szexuális jellegű visszaélést (pl. szexuális tartalmú zsarolás).

RANDIERŐSZAK: az áldozat szexre kényszerítése pl. randin vagy egy bulin - az elkövető és az 
áldozat ilyenkor ismeri egymás, és az áldozat akár érdeklődhet is az elkövető iránt.

Pár fontos dolog a nemi erőszakról:
A nemi erőszak áldozata soha nem vádolható. Az erőszak mindig az erőszaktevő felelőssége. 
Senkit nem jogosít fel a szexre, ha az áldozat öltözködése vagy viselkedése „kihívó”. Ha valakit 
az akarata ellenére kényszerítenek szexre, az minden esetben erőszak.

A megerőszakolás nem mindig fizikai kényszerítéssel történik. Pl. ha nemet mondasz valamire, 
de a másik ezt nem tartja tiszteletben és rábeszél olyasmire, amit nem akarsz csinálni, az is 
erőszak.

A nemi erőszak nem a szexről vagy a szenvedélyről szól, hanem a hatalomról és a kontrollról. 
A szexuális aktus ilyenkor az erőszak és hatalomgyakorlás eszköze. Aki valóban törődik veled, 
az mindig tiszteletben fogja tartani a határaidat, és sosem kényszerít vagy manipulál bele sem-
milyen szexuális aktusba.

Régebben elfogadott álláspont volt, hogy egy párkapcsolaton vagy házasságon belül a férfinak 
mindig joga van a szexhez, hogy ez a kapcsolat része. Manapság viszont már egyre többen 
felismerik, hogy mindig minden alkalommal szükséges mindkét fél beleegyezése, akkor is, ha 
párkapcsolatról vagy házasságról van szó.
A szexuális erőszak sokféle formát ölthet egy párkapcsolaton belül, pl.: a partner folyamatos 
nyaggatása a szexszel; annak az (érzelmi zarolással) elérése, hogy a másiknak bűntudata legyen 
a szex „megvonása” miatt, ajándékokért cserébe a szex elvárása, a partner megerőszakolása 
vagy valamilyen szexuális aktusra kényszerítése.
A párkapcsolaton belüli szexuális erőszak általában nem elszigetelt esetként jelenik meg, a 
bántalmazás más formái is kísérik, pl. testi vagy érzelmi erőszak. Jellemző adat, hogy azoknak 
a nőknek a többségét, akiket testileg bántalmazott a partnerük, ugyanaz a partner szexuálisan 
is bántalmazta.

A SZEX NEM FIZETŐESZKÖZ. Attól, hogy a partnered kifizet valamit, nem tartozol neki 
azzal, hogy szexben add meg az árát. Ha fizetni akar valamiért, akkor az az ő döntése, és nem 
várhat érte cserébe semmilyen „ellenszolgáltatást”.
Egy párkapcsolatban is mindkét félnek akarnia kell a szexet, vágynia kell rá. Emlékezz, hogy 
semmilyen körülmények között NEM „tartozol” szexszel a partnerednek. Akkor sem, ha korábban 
már lefeküdtetek.

Szexuális erőszak a párkapcsolaton belül

© Iris Pohl
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FOTÓSZTORI

Gazdasági erőszak az, amikor az egyik fél átveszi az irányítást a másik fél pénzügyei felett: a 

bántalmazó ilyenkor az áldozatra való tekintet nélkül megszabja, hogy az hogyan költheti el vagy 

takaríthatja meg a pénzét, anyagi függésbe kényszerítve az áldozatot.A gazdasági erőszak tinédzserkorban másképpen jelenik meg, hiszen ebben a korban 

a fiatalok legtöbbször a szülőktől és gondviselőktől függnek pénzügyileg. Azonban a 

tevékenységek, az idő eltöltésének kontrollálásával egy bántalmazó partner már ebben 

az életszakaszban is megakadályozhatja, hogy pénzt keress.Képzeld el a következő helyzetet: nyár van, és nagyon szeretnél szerezni valamilyen 

diákmunkát, pl. egy kávézóban dolgoznál vagy bébiszittelnél, hogy keress egy kis 

pénzt, de a partnered megakadályoz ebben.
Ugyanígy előfordulhat, hogy a partnered megszabja, hogy mire költheted a pénzed, vagy 

minden közös kiadást veled fizettet ki.

MI A GAZDASÁGI ERŐSZAK?

Online erőszaknak nevezzük azt, amikor az elkövető digitális eszközöket és az internetet 

használja arra, hogy olyan erőszakot kövessen el (esetleg elősegítse azt, vagy fenyegessen 

vele), ami fizikai, szexuális, pszichológiai vagy gazdasági kárt okoz (vagy okozhat) az 

áldozatnak.
Az online erőszak megnyilvánulása lehet a zaklatás, a magánszféra megsértése, a szexuális 

bántalmazás és szexuális kihasználás, a társadalmi csoportok és közösségek elleni támadás, 

vagy akár fizikai erőszakkal való nyílt fenyegetés, valamint az online bűncselekmények 

különböző formái.

Az online erőszak éppen olyan súlyos, mint az az erőszak „offline” változatai, hiszen a 

következményei éppen olyan károsak lehetnek, mint a fizikai valóságban zajló erőszaknak, 

beleértve az áldozat mentális egészségét és jóllétét.

Nők és lányok elleni online erőszak

Különböző tanulmányok igazolják, hogy a nők és lányok a férfiaknál nagyobb 

valószínűséggel válnak az olyan típusú online erőszak áldozatává, mint az online 

szexuális zaklatás, bántalmazás, vagy online sztalkolás. 15 éves koráig körülbelül 

minden tizedik lány megtapasztalja az online erőszak valamely formáját.

A szexuális zaklatást, sztalkolást és erőszakot „offline” átélt lányok és nők 

gyakran egyúttal „online” erőszak elszenvedői is ugyanattól az elkövetőtől. 

Az online erőszakra a bántalmazó kapcsolatokra jellemző erőszakciklus 

részeként kell tekintenünk.

ONLINE ERŐSZAK

© Iris Po
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A szerelemben fontosak...
A HATÁROK! 

Egy kapcsolatban a személyes határaid mutatják meg, hogy hol 
végződsz te és hol kezdődik a másik. A személyes határaid segítenek 
meghatározni, hogy ki is vagy te, mi az, ami oké a számodra, és hogy 
hogyan szeretnéd, hogy mások bánjanak veled. A határaid nem 
csak a párkapcsolatokban érvényesek, hanem bármilyen emberi 
kapcsolatodban - barátaiddal, családoddal, partnereddel, vagy bárki 
mással az életedben.

Mik a Te határaid?
Noha a határokról általában a másokkal való 
viszonylatban beszélünk, a határok valójában rólad 
szólnak és a kapcsolatról saját magaddal.
A határok segítenek abban, hogy tiszteletben tartsd a 
saját szükségleteid, céljaid, érzéseid és értékrended.
A határok lehetnek érzelmiek, fizikaiak, vagy akár 
digitálisak.

Néhány példa:
Követhetjük egymást a social media felületeken, de 
nem akarom elmondani a jelszavaimat.
A csókolózás és kézen fogva sétálás belefér, de nem 
nyilvánosan.
Oké, ha üzengetünk, de nem akarok egy órán belül 
többször is írogatni.
A hétvégéket a családommal/barátaimmal akarom 
tölteni.
Szükségem van egy kis én-időre minden nap.
Valamennyi érintés belefér, de a szexre nem állok 
készen.

Fontos: ha valakivel nehezedre esik beszélni a 
határaidról, mert félsz, hogy mérgesen vagy 
erőszakosan reagálna, az egy figyelmeztető jel 
arra, hogy a másik nem tekint téged egyenlőnek 
vagy bántalmaz téged.

A határok kifejezése
Honnan tudják meg mások, hogy mik a te személyes 
határaid? Onnan, hogy elmondod nekik! A 
kommunikáció minden kapcsolatban kulcsfontosságú! 
Ha nem világosak számodra a másik határai, csak 
kérdezz rá! Megkérdezheted pl., hogy „Neked ez 
oké?” vagy hogy „Te rendben vagy ezzel?”.

Változhatnak a határok?
Igen! Teljesen normális, ha a határok időnként 
változnak a kapcsolatainkban. Lehet, hogy egy 
kapcsolat elején nem érzel kényelmesnek valamit, 
de pár hónap múlva már azt gondolod, hogy simán 
belefér, pl. a testi intimitás ilyen lehet.

Lehet, hogy csak akkor jössz rá, hogy hol vannak a 
határaid, amikor a másik átlépi őket. Például ha a 
másik megölel, de te ezt nem szeretnéd, vagy nem 
esik jól, jogod van megmondani neki, hogy nem 
akarod, hogy ezt tegye.

Fontos! Mindenkinek joga van bármikor megváltoztatni 
a határait. A lényeg, hogy kommunikáld a határaid 
és a változásokat is a másik ember felé, hogy ő is 
tisztában legyen vele.

És ami a legfontosabb: a TE személyes határaidat 
egyedül TE szabhatod és változtathatod meg, csak 
azért, mert TE úgy akarod, nem pedig azért, mert 
valaki belenyomasztott, belekényszerített, vagy 
belemanipulált. 

HATÁROK
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HATÁROK ÉS BELEEGYEZÉS
A SZEXBEN

A társadalmi elvárások úgy befolyásolják a 
fiatal nőket és lányokat, hogy azt higgyék, nem 
gondolhatják meg magukat, ha egyszer igent 
mondtak. Attól, hogy beleegyezel valamibe, még 
bármikor jogod van visszavonni a beleegyezésedet! 
A szexben a beleegyezés a saját tested feletti 
rendelkezést jelenti. A beleegyezéshez folyamatos 
és kölcsönös kommunikáció szükséges MINDEN 
lépésnél: kommunikálni, hogy mit érzel a testedben, 
mit érzel kényelmesnek, mivel vagy oké, mi az, 
amit szeretnél. Oké-e, ha ilyen közel jön hozzám 
valaki? Ha beszélgettek arról, hogy mit szeretsz és 
nem szeretsz, hogy mit akarsz és nem akarsz, az 
segíthet abban, hogy kellemesebb és élvezetesebb 
legyen az érintkezés, a szexet is beleértve.

Soha nem kell úgy érezned, hogy tartozol valakinek 
valamivel, különösen akkor, ha szexről van szó; 
ha nyomasztva vagy kényszerítve érzed magad, 
beszélj erről valakivel, akiben megbízol. 

Ha valaki bármilyen módon szexuálisan 
közeledik úgy, hogy a másik fél nem 
egyezett bele, az szexuális zaklatás, 
bántalmazás, vagy erőszak. 

Hogyan ismerd fel, amikor olyan szexuális helyzetbe erőltetnek és nyomasztanak, amire nem állsz készen?A kényszerítés, rábeszélés módszerei:Amikor valaki azzal fáraszt le, hogy szexszel nyaggat,  eléri, hogy rosszul érezd magad, bűntudatod legyen, vagy úgy érzed, hogy kötelességed lefeküdni vele

Elhiteti veled, hogy már túl késő nemet mondani

Azt mondja, hogy ha nem szexelsz vele, azzal elrontod a kapcsolatotokat

Hazudozás vagy fenyegetés azzal, hogy pletykákat fog terjeszteni rólad

Amit mondanak:
„Ha valóban szeretnél, megtennéd.”„Ugyan, légyszi, ma van a születésnapom!”

“De hát már teljesen felizgattál!”„Nem állíthatsz le csak úgy.”

„Minden tökéletes. Miért akarod elrontani?”„Ha nem fekszel le velem, akkor szakítok.”
„Mindenki azt hiszi, hogy már lefeküdtünk, szóval akár csinálhatnánk is.”„Úgyis azt fogom mondani mindenkinek, hogy csináltuk.”

© Iris Pohl
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Megérdemled a 
biztonságot, és azt 

is, hogy tiszteljenek! 
A személyes határok 
felállítása segít jól 

működő kapcsolatokat 
kialakítani, amikben 
ÖNMAGAD lehetsz!



BELEEGYEZÉS
„Az első szexuális partneremnek nem adtam a 
beleegyezésemet. Akkor nem gondoltam, hogy 
ez erőszak, de nem egyeztem bele a szexbe, és 
ez a világon nagyon sok fiatal nővel és lánnyal 
így van. Ahogy felnövünk, a társadalom arra 
kondicionál minket, hogy bizonyos nyomásoknak 
alávessük magunkat. Hiába lettünk „tudatosak” és 
„függetlenek”, sokunkkal megtörténik, hogy nem 
adjuk a beleegyezésünket a szexhez.” 

„Sokáig nem tudtam megfogalmazni, hogy mi a 
baj. Visszacsókoltam, amikor megcsókolt. Egyszer 
sem mondtam neki, hogy hagyja abba. Nem 
tudtam a barátaimnak elmagyarázni, hogy miért, 
de összerándultam, amikor hozzámért. Egyáltalán 
nem szóltunk egymáshoz közben. Végül teljesen 
mozdulatlanná váltam, a karjaim elernyedtek, 
elfordítottam a tekintetem, egy repedést bámultam 
a szobám plafonján. Ő folytatta, egyre gyorsabban 
és durvábban; néha, amikor feleszméltem, már 
végzett, néha nem. Nem hiszem, hogy egyszer 
is észrevette, hogy valójában nem vagyok jelen. 
Nem tudom, miért nem mondtam nemet, hogy hová 
tűntek a „nem”-jeim, amikor szükségem lett volna 
rájuk.”

„A szexnek a mechanikus működését megtanítják nekünk, de azt nem, hogy a 
beleegyezésnek hogyan kéne kinéznie. Szóval azt tudtam, hogy hogyan kell 
leszopni valakit, de azt nem, hogy hogyan mondjak nemet, ha nem akarom 
csinálni. Amikor elkezdtem randizni, nagyon sok necces helyzetbe kerültem 
az alacsony önbecsülésem miatt, és mert nem voltam tisztában ezekkel a 
dolgokkal: nem tudtam, hogy állítsak le valakit, ha belekezdett, és sokszor 
úgy éreztem, hogy muszáj elérnem, hogy a srác elélvezzen, cserébe pedig 
nem várhatok semmit. Szóval ezt csináltam, pedig sokszor azt kívántam, hogy 
bár ne kellene.”

„Nekem azt mondták, hogy azok, akik 
megvárják, amíg engedélyt kapnak, a 
legnagyobb csicskák, gyávák, szerencsétlenek. 
Kb. tízezerszer kaptam meg azt az üzenetet 
filmekből, hogy nincs szexibb, mint egy olyan 
csávó, aki nem várja meg a beleegyezést, és 
hogy nincsen kevésbé szexi, mint egy olyan 
srác, aki megkérdezi, hogy megcsókolhat-e.” 

„Ha van valami, amit megtanultam a filmekből, 
az az, hogy egy párkapcsolatban a férfiak 
ragadozók, a nők pedig a préda. Ha a nő 
elutasít vagy kifejezi, hogy fél (pl. akár fizikai 
támadással próbálja megvédeni magát), 
az mind egy szemérmeskedő játszma része, 
amin csak túl kell esni. Azt tanultam, hogy a 
menő faszik addig molesztálják a nőt, amíg 
az nem „szereti” őket, legalább egyszer! A 
legtöbb filmben az ilyen erőszakos jelenetek 
után a nő beleszeret a férfiba és aztán együtt 
élik le az életüket.” 

B.B
Zsuzsi

A.H

R.B

Lívia
Photos by
© Iris Pohl
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„Néhány ital után odamentem a sráchoz, aki 
tetszett. Miután kicsit dumáltunk és táncoltunk, 
megcsókoltam. Ő ezután rögtön megkért, hogy 
menjek vele, de nemet mondtam. Újra és újra 
megkérdezte. Azt mondta, hogy csak húzom 
az agyát, és hogyha nem fekszem le vele, akkor 
mi értelme az egésznek. Nagyon elszégyelltem 
magam, és végül utánamentem a pincébe, 
miközben azt ismételgettem, hogy nem akarok 
szexelni vele. De úgy éreztem, hogy tartozom neki 
valamivel. Amikor lementünk a pincébe, felültem 
a mosógépre, ő meg elkezdte levenni a ruháimat. 
Rájöttem, hogy egyedül vagyok, hogy a barátaim 
fenn vannak és nem fognak meghallani vagy 
megtalálni. Féltem. Semmit nem tudtam mondani 
az első pár „nem” után, de egy ponton elkezdtem 
visszavenni a ruháimat és felmentem. Szerencsés 
vagyok. Sokaknak nincs meg az a lehetősége, hogy 
egyszerűen elsétáljanak. Ez emlékeztet arra, hogy 
néhány férfinak a beleegyezés nem szexi, hanem 
nyűg.” 

Mariann

„Először csókolóztunk, aztán elkezdte levenni a ruháimat. Arról beszélt, 
hogy már régóta, iszonyúan akarta ezt, és hogy mennyire tetszem neki. Ő 
is tetszett nekem. Egy részem boldog volt, hogy ilyen hatást tudok kiváltani 
egy fiúból. De a pillanat egyből keserédes lett, mert elkezdtem attól félni, 
hogy ha végigcsináljuk, akkor onnantól minden csak a szexről fog szólni. 
Nem éreztem úgy, hogy készen állok a szexre. Bűntudatom volt, hogy 
ennyire bizonytalan vagyok, és féltem is, hogy mit reagálna, ha nemet 
mondanék. A mai napig bánom és szégyellem, hogy az befolyásolt, hogy 
mit gondol majd ő, vagy mások.” 

Anna
„Talán mindannyiunknak különböző 
okai vannak arra, hogy igent mondjunk, 
amikor a szívünk és a testünk is nemet 
akarna. Amikor először szexeltem, 
burkoltan benne volt a helyzetben, 
hogy igent kell mondanom. Nem azért, 
mert bármilyen módon erőltették volna, 
hanem egyszerűen azért, mert az volt 
az udvarias, „hölgyhöz illő” dolog. 
Nem akartam az a fajta nő lenni, aki 
nemet mond. Ahogy teltek az évek, azt 
gondoltam, hogy ez hatalmat ad nekem 
a szituáció felett, de valójában épp az 
ellenkezője történt. Nem csak azt a 
képességet kell kifejlesztenem, hogy igent 
vagy nemet mondjak, hanem azt is, hogy 
„ma este nem” vagy hogy „ez fáj”. Muszáj 
abbahagynom az udvariaskodást. A 
randizás nem egy szerződés, és nem 
vagyok köteles szexszel kifejezni a 
gyengédséget.” 

Kriszta

„Újra és újra, minden lépésnél el kellett mondanom, hogy mit 
akarok. Nem, nem akarok szexelni. Nem, ezt sem akarom 
kipróbálni. Abbahagyhatjuk? Ezeknek a kimondásával 
tanuljuk meg kezelni a beleegyezést. De attól még baromi 
fárasztó folyton könyörögni, hogy meghalljanak. Kimerítő 
állandóan engedélyt adni és stop táblákat kirakni. Igen, 
beleegyeztem, de hallod, elegem van abból, hogy egyedül 
az én felelősségem, hogy konszenzuális maradjon a dolog. 
Az, hogy mondhatok folyamatosan nemet, még nem valódi 
ágencia.” 

Klári

„Megkérdezte, hogy megcsókolhat-e. 
Egy nedves, célra tartó nyelv 
helyett egy kérdést kaptam. Amikor 
összebújtunk, mindig megkérdezte, 
hogy megérinthet-e. Bámulatos. Olyan 
egyszerű kérdés volt, mégse hallottam 
korábban soha. Ahhoz voltam 
szokva, hogy addig markolásszák a 
melleim vagy a fenekem, amíg úgy 
csinálok, mintha aludnék. Soha nem 
éreztem magam annyira tárgyiasítva, 
mint ilyenkor, amikor a másiknak 
nem kellett a felizguláshoz, hogy 
magamnál legyek. Ez az egyszerű 
kérdés, hogy „Megérinthetlek?”, 
emlékeztetett arra, hogy én is teljes 
értékű ember vagyok.” 

Lili
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Zöld lámpák  
egy kapcsolatban
Sokat beszélünk a figyelmeztető jelekről, a mérgező 

viselkedésről, vagyis a „piros lámpákról”, de mi ad „zöld 

lámpát” egy kapcsolatnak? Mik azok a jelek, amik arra utalnak, 

hogy jól működik a kapcsolat és hogy szeretve vagy?

AZ
EGYENLŐSÉG 

KEREKE

A másik 
meghallgatása 

ítélkezés 
nélkül. Érzelmi 
támogatás és 

megértés. A másik 
véleményének 

értékelése. 

TISZTELET

ERŐSZAKMENTES 
VISELKEDÉS
Olyan módon kommunikálni 
és viselkedni, hogy a másik fél 
biztonságban és kényelmesen 
érezze magát, amikor kifejezi 
önmagát vagy dolgokat csinál.

MEGEGYEZÉS ÉS IGAZSÁGOSSÁG
Olyan megoldások keresése 
a konfliktusok során, ami 
mindkét fél számára kielégítő. 
A változás elfogadása. 
Kompromisszumkészség. KOMMUNIKÁCIÓ

Hajlandóság a nyílt, 
spontán párbeszédre. 

Kiegyensúlyozott 
mértékben adni és kapni. A 

problémamegoldás célja 
a kölcsönös elégedettség. 

Kompromisszumok meghozása 
anélkül, hogy az egyik 
fél leuralná a másikat.

A másik személyes 
identitásának tiszteletben 
tartása és bátorítás az egyéni 
fejlődésre, szabadságra. A 
másik saját értékébe vetett 
hitének támogatása.

ŐSZINTESÉG ÉS
 SZÁMONKÉRHETŐSÉG

Felelősségvállalás saját magunkért. 
A korábbi erőszakos viselkedés 

elismerése. A tévedés 
beismerése. Nyitott és 
őszinte kommunikáció.

BIZALOM ÉS TÁMOGATÁS
A másik céljainak támogatása. 

A másik érzéseinek, barátainak, 
tevékenységeinek, véleményének 

tiszteletben tartása.

KÖZÖS IRÁNYÍTÁS
Kölcsönös 
felelősségvállalás a 
kapcsolatért és annak 
befolyásolásáért. 
Közös döntéshozás.

Egy egyenlő párkapcsolatban mindkét fél igényei, 
szükségletei figyelembe vannak véve, mindkét fél 
egyenlő, fontos emberként bánik a másikkal.

Gondolj a saját emberi kapcsolataidra: felismersz a keréken olyan fogalmakat, amik 
jellemzőek rájuk? Fontosnak tartod ezeket a dolgokat a párkapcsolataidban? 

ÖNBIZALOM 
ÉS SZEMÉLYES 
FEJLŐDÉS

© Iris Pohl
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JÁTÉK!
JÓL vagy ROSSZUL 

működő kapcsolat?

Szoktál azon gondolkozni, hogy a kapcsolataid 
jól vagy rosszul működnek? A kapcsolatok 
átszövik az életünket a barátoktól és 
családtagoktól kezdve a kollégákon át a 
párkapcsolatainkig, és folyamatosan változnak. 
Neked mire van szükséged egy kapcsolatban?

Jól működő kapcsolat
Rosszul működő kapcsolat

MEGTALÁLOD A FIGYELMEZTETŐ JELEKET?
MEGTALÁLOD A ZÖLD LÁMPÁKAT? 
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SZERELEM
romantika vagy igazi szeretet?

Szinte minden zene, amit 
hallgatunk, az emberek 
szerelmi életének 
hullámvasútjáról szól. 
Az egyik pillanatban a 
fellegekben járunk, a 
következőben a poklok poklát 
éljük meg. Micsoda kín!

A videóklippekben ezzel szemben egy olyan 
szexualizált világ jelenik meg, ami nehezen 
egyeztethető össze a szerelmes érzésekkel.

Statisztikák szerint az online pornó teszi ki a 
világ teljes internetforgalmának 30%-át. Ez egy 
hatalmas arány, és megmutatja, hogy mennyire 
sokan néznek online pornót. A szexting és az 
elköteleződés nélküli szex normává váltak. 
Szinte mindenki posztol a szexuális és szerelmi 
sikereiről vagy bukásairól, és úgy tűnik, hogy a 
romantikának nem sok szerep jut mostanában...
de valóban így lenne?

Nézzük meg közelebbről, hogy a párkapcsolati 
szokásainkat és a szerelemről alkotott képünket 
mennyiben mozgatják klasszikus romantikus 
elképzelések!

Dalokat énekelnek a szeretett félről, a 
viszonzatlan szerelemről, a szakításról, arról, 
hogy milyen zavarban lenni, bizonytalankodni, 
szenvedni, amikor elárasztanak minket az 
érzések, vagy épp a boldogságról és az 
inspiráltságról. 

© Iris Pohl

SZERELEM

36 TRUE 2 YOU



Nőként azt tanultuk, hogy legyünk jó 
kislányok, engedelmesek, rendezettek, 
mindig  mosolyogjunk, úgy nevelnek 
fel minket, hogy szükségünk legyen 
a "Nagy Ő"-re, aki megment minket, 
hiszen nem lehetünk teljesek egy férfi 
nélkül -  azzal, hogy pusztán önmagunk 
vagyunk, sohasem leszünk elegek.

Kiskorunkban ott vannak a Disney-
hercegnők: gyönyörűek, ártatlanok, 
és mindig szerelmesek. Később pedig 
a reklámok, a filmek, és általában 
minden azt sulykolja belénk, hogy 
muszáj a férfiak figyelmét vonzanunk 
az öltözködésünkkel, stílusunkkal, a 
hajviseletünkkel, vagy mindenféle 
játszmákkal.

A romantikus filmek azt tanítják, hogy 
várnunk kell a Tökéletes Férfira. Nem 
számít, ha már kapcsolatban van valaki 
mással, ha megcsal, vagy ha időre 
van szüksége ahhoz, hogy rájöjjön, 
hogy te vagy az Igazi. Elfogadjuk, 
hogy a férfiak szabják meg a 
hozzájuk való viszonyulásunk kereteit, 
hozzájuk igazítjuk a szükségleteinket. 
Ha csak barátságot akar extrákkal, 
elfogadjuk…és közben azt reméljük, 
hogy egy ponton majd rájön, hogy 
valóban szeret minket.

A tipikus romantikus filmek úgy 
végződnek, hogy a Nagy Őt 
megszerezve a főszereplő végre teljes 
értékű nővé válhat, életében először. Azt 
tanuljuk ebből, hogy a Nagy Ő nélkül 
senkik vagyunk, és hogy a „szerelem 
mindent legyőz”.

Hol a fenében 
van a szőke 
herceg? 

...és a férfiak? A 
lovagszerepnek annyi?

A fiúk és férfiak azzal a nyomással nőnek fel, hogy elő kell adniuk 
az alfahímet egy túlszexualizált világban. 
Gondold csak végig, a média, a tévé, a játékok, a reklámok, a 
zene és a filmipar milyen képet közvetít arról, hogy milyen az 
„igazi férfi” a társadalmunkban?

• Szexuálisan tapasztalt és dominál
• Sok nő vágyik rá, és nem köteleződik el egyetlen 
kapcsolat mellett

• Hatalma van és irányít
• Versengő a sportban, az ivásban, stb.
• Van pénze
• Sikeres és intelligens
• Kemény, nem sír, nem érez fájdalmat és nem képes 
az érzéseit kifejezni

• Az érzelmeit ordítással, agresszióval, 
erőszakossággal mutatja ki

Szóval nem csoda, hogy fiúk és a fiatal férfiak keménnyé 
és dominánssá válnak, mert egy olyan világban élnek, 
ahol folyamatosan bizonyítaniuk kell, méghozzá úgy, hogy 
magabiztosak és leuralóak.
Így hogyan lehetnének gyengédek, érzékenyek, kedvesek?

© Iris Pohl
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Gondolkozz kritikusan!

Televízió szinte minden háztartásban van, és az emberek sok órát töltenek tévéműsorok nézésével. 
Nem kérdés, hogy a tévé hatással van ránk. A tévéműsorok társadalmi nemi szerepeknek megfelelő 
sztereotípiákat közvetítenek, és befolyásolják a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat.

Vedd észre a nemi szerepekre vonatkozó üzeneteket, amikkel nap 
mint nap bombáznak! Ne hagyd, hogy a külvilág és káros társadalmi 
berögződések szabják meg, hogy hogyan gondolkozz vagy viselkedj!

TELEVÍZIÓ   

A reklámipar a mindennapjaink kikerülhetetlen része. Jó, ha tudatosítod magadban, hogy a 
tömegmédia egy iparág. A célja, hogy hasznot termeljen a vállalatoknak, ezért a vállalatok 
reklámstratégiákat dolgoznak ki, és okkal hirdetnek úgy, ahogy. Amikor leülsz újságot olvasni vagy 
egy műsort nézni, figyeld meg a modelleket és az üzeneteket, amiket a vállalatok használnak, 
hogy promotálják a termékeiket. Gondold át, hogy miért éppen azokat az embereket választják a 
reklámokhoz, akiket.

A zeneiparnak hatalmas befolyása van ránk. Hallgattad már figyelmesen az épp népszerű számok 
szövegét? Sok előadóművész, férfiak és nők is, a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos üzeneteket 
közvetít. Némelyik dalszöveg és videóklip azt közvetíti, hogy egy „igazi férfi” sok nővel szexel és 
„sosem elég belőlük” neki. A nőket pedig sokszor alávetettként, hatalomvesztettként ábrázolják.

A videójátékok egy óriási üzlet részei, és sok játék kifejezetten normalizálja és szexualizálja a 
nők elleni erőszakot: egyszerre az élvezet tárgyaként és eldobhatóként, vagy akár megölhetőként 
ábrázolja a nőket. 

Az internetes pornó egy gigantikus iparág. A becslések szerint az összes online tartalom 30%-
a pornográf tartalmú. A pornó könnyen hozzáférhető, anonim, és azonnal elérhető bármilyen 
korosztály számára. A Pornhub – az egyik legnagyobb pornószolgáltató – szlogenje, a „Csak a 
kezedre van szükséged.” („All you need is hand.”, ami az „All You Need is Love”, “Csak szeretetre 
van szükséged” dal címére hajaz) azt a mögöttes üzenetet hordozza, hogy az ember a pornóban 
megtalálhatja a végső boldogságot.
Ma a pornó a szexuális felvilágosítás legelterjedtebb médiuma; de mit tanulnak meg belőle a férfiak 
és fiúk? Azt, hogy az „igazi férfi” nem foglalkozik azzal, ha a nő nemet mond, és hogy az erőszakon 
keresztül tudja beteljesíteni férfiasság káros normáit (amiket a pornó is közvetít). A lányokat pedig 
arra kondicionálja, hogy a szexuális erőszak minden szexuális együttlét velejárója. A pornó nem 
csak a férfiasságról alkotott káros normákat népszerűsíti és termeli újra, de rasszista sztereotípiákat 
és szexualizált erőszakot is. A pornó nem alkalmas arra, hogy a beleegyezésen, tiszteleten és 
egyenlőségen alapuló szexualitásra tanítson minket – hiszen valójában éppen ennek az ellenkezőjét 
tanítja és képviseli.

REKLÁMIPAR   

ZENEIPAR

VIDEÓJÁTÉKOK 

INTERNETES PORNÓ 

© Unsplash
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A  SZERELMET 
IS TANULJUK
Hogyan tanuljuk meg, hogy mi a szerelem? Hogyan tanuljuk 

meg, hogy mit jelent párkapcsolatban lenni, és hogy mit 

várhatunk egy párkapcsolattól?

Gondolj csak bele: nem úgy jössz 
a világra, hogy mindent tudsz a 
randizásról, hanem fokozatosan 
deríted ki és rakod össze a 
körülötted lévő dolgokból – 
abból, amit a családodban 
tapasztalsz, amit filmekben 
látsz, amit könyvekben olvasol, 
tévéműsorokból, vagy akár 
idegenek viselkedéséből. 
Mindezt megfigyeled, és ebből 
megtanulod, hogy „Aha, szóval 
így működik! Így kell csinálni!”.

A szeretetnek az a formája, amivel 
leggyakrabban találkozunk a filmekben 
és általában a médiában, az nem más, 
mint a Szerelem.

De hogyan működik?

A szerelemről alkotott elképzeléseknek 

része, hogy különböző, specifikus 
szerepeket osztanak a nőkre és a 
férfiakra, megszabva azt is, hogy 
ezeknek a szerepeknek hogyan kell 
kinéznie (vagyis azt, hogy milyennek kell 
lennünk és hogyan kell viselkednünk).

A szerelem alapja egy rakás 
idealizált elképzelés és sztereotípia a 
párkapcsolatok működéséről és arról, 
hogy az egyes embereknek hogy kellene 
viselkednie a párkapcsolatban. Ezek 
közé a hamis ideálképek és hiedelmek 
közé tartoznak az olyan elképzelések, 
mint hogy a „a szerelem az egyetlen 
boldogság”, hogy a szerelemben 
mindig „a másik az első”, vagy hogy 
„szerelemben mindent szabad”.

Heteroszexuális párkapcsolatokban a 
fiú kapja az erős, független, védelmező 
és irányító szerepet, a lánynak 
pedig a törékenynek, nőiesnek, 

gondoskodónak és szubmisszívnek kell 
lennie. Ezek a szerepek egy azonos 
neműek közötti párkapcsolatban is 
kioszthatók.

Akármilyen idősek vagyunk, mindig 
ugyanazt az üzenetet kapjuk: hogy a 
szerelem mindenre gyógyír, és ha nem 
találjuk meg a Nagy Őt, akkor úgy 
érezzük, hogy valami hiányzik, ugye?
De tényleg erről szólna a szerelem? 
Tényleg egy másik embertől kell 
várnunk, hogy elhozza számunkra a 
boldogságot és elégedettséget?

Egy jól működő párkapcsolat 
valóban támogatóan hat ránk, 
de nagyon fontos, hogy közben 
tisztában legyünk azzal, hogy 
önmagunkban is értékesek és 
egészek vagyunk. 

TOP 5 MÍTOSZ A SZERELEMRŐL : 
A jobbik felem: Egyetlen ember létezik a világon, akinek az a sorsa, hogy a párod 
legyen. Csak meg kell találnotok egymást, a többi magától megy majd. És ha nem 
ezzel az emberrel vagy együtt, akkor nem lehet teljes az életed. 
A szerelem fáj: A szerelemmel együtt jár a szenvedés és az áldozatok. Akármilyen 
súlyos konfliktusok is legyenek a pár két tagja között, a szerelem mindent legyőz, és 
mindent meg kell tenned, hogy működjön a kapcsolat. 
Azért féltékeny, mert szeret: Ha féltékeny vagy, az csak azt mutatja, hogy törődsz a 
másikkal, ha pedig nem vagy féltékeny, az azt jelenti, hogy nem törődsz vele eléggé. 
A szerelem örökké tart: Az az elképzelés, hogy ha egyszer megtaláltad az igaz 
szerelmet, akkor örökké fog tartani, és bármi áron benne kell maradnod ebben a 
kapcsolatban. 
Az igazi szerelmet meg is osztod (online): Ha valóban szerelmes vagy, akkor 
azt, ahol csak lehet, megosztod. Ha egy kapcsolat jól működik, annak a közösségi 
médiában is látszania kell. „Amit nem posztolsz, az nem is létezik.”

Vigyázz! A fenti mítoszokban való 

hit a következőket okozhatja:

1. Valószerűtlen elvárások a másikkal 

és a párkapcsolattal szemben

2. Túlzott tolerancia a figyelmeztető 

jelekkel szemben a párkapcsolatban

3. Folyamatos igény a 

megerősítésre a partneredtől 

4. Lemondasz a saját határaidról 

és belemész olyan dolgokba, 

amiket nem akarsz csinálni

5. Kényszer arra, hogy benne 

maradj a kapcsolatban
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Mi az önbecsülés?

Az önbecsülés azt jelenti, hogy értékesnek és szerethetőnek tartod 
magad, ismered, elfogadod és ki tudod fejezni a saját szükségleteidet 
és határaidat. 

Saját magad összehasonlítgatása másokkal, 
vagy az, hogy a saját viselkedésedet 
megpróbálod a környezetedhez igazítani, 
egy teljesen normális mentális folyamat, 
amit mindenki csinál, és ami nélkül nehezen 
navigálnánk el a világban. A probléma 
valójában azzal van, ha ezek miatt 
értéktelennek tartod magad, ezen érdemes 
dolgozni!

Senki  nem rendelkezik tökéletes 
önbecsüléssel, ráadásul rengeteg dolog 
van, ami csökkentheti az önbecsülést és 
befolyásolhatja azt, ahogy magadhoz 
viszonyulsz: például a társadalom és a 

körülötted élők (akár egymással teljesen 
ellentétes) elvárásai, a dolgok amiket a TV-
ben, reklámokban, közösségi médiában 
látunk és hallunk, a nem biztonságos vagy 
nem támogató környezet, a bántalmazás, 
rossz tapasztalatok, csalódások, negatív 
visszajelzések, gyerekkori traumák, a 
testi és hormonális változások. A jelenlegi 
társadalmi berendezkedés ráadásul a 
kevesebb befolyással és hatalommal 
rendelkezőket, mint pl. a nőket, kevésbé 
tehetőseket, etnikai kisebbségekhez 
tartozókat gyakran alsóbbrendűnek tekinti, 
ami szintén mérgező hatással van az 
önbecsülésre.

© Iris Pohl

40 TRUE 2 YOU

ÖNBECSÜLÉS



FOTÓSZTORI

Viszont, ha foglalkozol saját magaddal, 
az önbecsülés fejleszthető, jobban 
megismerheted saját magadat és 
feldolgozhatod a korábbi romboló, 
traumatikus élményeket. Ez segíthet 
abban is, hogy az elvárásokat 
és a kívülről érkező nyomasztást 
tudatosan a helyükön kezeld, 
hatékonyabban fejezd ki magad, 
és másokkal is könnyebben teremts 
kapcsolatot. 

• önismeret fejlesztése

• saját érzéseid, határaid, vágyaid 

tudatosítása

• elfogadó és támogató emberek, 

környezet

• pozitív példák, példaképek

• kapcsolódás másokkal, csoporthoz 

tartozás

• elismerés, pozitív visszaigazolások

• a választás lehetősége

• sikerélmények

• hobbik, én-idő
• rossz kapcsolatok megszakítása

• szakértő lelki támogatás (egy jó 

pszichológus, segítő szakember)

© Iris Poh
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Gondolj bele, a 
társadalom RÁD is 
hatással van!
Van egy saját, belső életed, a gondolataid és az érzéseid, ezek 
azonban nem függetlenek a külvilágtól, attól, ami körülvesz téged, 
a társadalomtól, amiben felnőttél és élsz: a körülötted lévő emberek, 
a közösségi média, a filmek, a zene, a reklámok, stb. mind ennek a 
részei.
Néha talán észre sem veszed, hogy a társadalom mennyire hatással 
van a belsődre!

„Amikor kislány voltam, azt 
gondoltam, hogy tökéletes 
vagyok és gyönyörű, aztán 

elkezdtem ahhoz mérni magam, 
amit láttam magam körül. Pl. 
imádtam Barbiekkal játszani, de 
ahogy idősebb lettem, elkezdtem 
a testemet, és kifejezetten a 
hajamat az övékhez hasonlítani. 
Hiába mondták csomóan, 
hogy milyen csinos vagyok, 
meg milyen gyönyörűek a sötét 
loknijaim, kevesebbnek éreztem 
magam, mert egyáltalán nem 
hasonlítottam a Barbiemra.”

1

ML, 15

„Amikor 10 éves voltam, 
úszni jártam, és elkezdtem 
szőrösödni, de egyáltalán 

nem zavart. Aztán egyszer 
egy srác észrevette, hogy van 
hónaljszőröm, és azt mondta, 
hogy ez undorító. Nagyon 
elszégyelltem magam és úgy 
éreztem, hogy csúnya vagyok.”

PB, 16 

Ha törődünk magunkkal, 
azzal a belső világunkat 

erősítjük meg, így ellenállóbbá 
válhatunk a külső hatásokkal 
szemben és tudatosabban, 

kritikusabban viszonyulhatunk 
a minket körülvevő 

világhoz!

© Iris Pohl
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„Kissrác koromban folyton 
szekáltak, hogy kövér 
vagyok és ronda, amíg 

egy ponton egy egész nyarat 
rááldoztam, hogy lefogyjak és 
kigyúrjam magam, hogy jobban 
elfogadjanak a többiek.”

AD, 18
„Néha, amikor görgetem az 
instát, és összehasonlítom 
az életemet azzal, amit ott 

látok, elkezdem egy szarnak érezni 
magam. Pl. a képeken mindenki 
mindig boldog, szórakozik, bulizik, 
csomó barátja van, hatalmas 
tervei, én meg csak ülök otthon a 
szüleimmel vagy pár barátommal.”

BG, 15

„Egész tinikoromban 
takargattam a homlokomat 
a hajammal, mert 

szégyelltem, miután valaki egyszer 
azt mondta rá, hogy ronda.” 

PG, 20

„14 évesen anyukám azt 
mondta, hogy vastagok 
a lábaim – ezután nem 

vettem fel shortot, és mindig 
próbáltam őket rejtegetni.”

IP, 17

A képek ereje abban rejlik, 
hogy szavak nélkül is erős 
üzeneteket közvetítenek; még 
ha senki nem is mondana 
semmit, épp elég kép venne 
körül minket, amikhez 
hasonlítgathatjuk magunkat, 
míg végül a saját magunk 
cenzoraivá és kritikusaivá 
válunk. 

Látod, hogy a 
környezetünk mennyire 
hatással van a belsőnkre, 
hogy a társadalom 
mennyire befolyásolja a 
viselkedésünket?

„Amikor sokat instázom, 
aztán tükörbe nézek, nem 
bírom nem kritizálni ma-

gam, és órákon át szenvedek, 

hogy lőjek egy jó képet, amit ki-
rakhatok, hogy jobban érezzem 
magam." RA, 14

„Észrevettem, hogy 
amikor Instagramozom, 
kifejezetten a testeket 

figyelem és a jól kinéző 
embereket; rájöttem, hogy 
ez tök mérgezően hat rám, 
úgyhogy kikövettem pár embert 
és kevesebb időt töltök az 
Instagramon.” 

PA, 18

Vedd észre a környezeted! A 
képek, normák, elvárások, 
ideálok, hiedelmek tömkelege 
úgy vesz minket körül, mint a 
levegő, amit belélegzünk!!!

Minden egyes alkalommal, 
amikor felmész Instagramra, Tik 
Tokra, Snapchatre, vagy az ezer 
másik közösségi média-felület 
valamelyikére, amikor filmezel, 
reklámokat nézel, stb.: ezek a 
dolgok mind hatással vannak 
rád. Amit ezektől érzel és ezekből 
megjegyzel, amit rögzítesz 
belőlük, mind formálnak téged és 
befolyásolják azt, ahogy magadról 
és a világról gondolkozol.
Akár tudatos, akár tudattalan ez 
a folyamat, az elménk és a testünk 
mindent számon tart.
Szivacsként szívunk fel magunk körül 
mindent, és ráhangolódunk, ezáltal 
formálódunk.
Minden hordoz a számunkra 
valamilyen üzenetet, ami különböző 
érzéseket válthat ki belőlünk, 
kritikussá tehet minket önmagunkkal 
szemben, álmokat és vágyakat 
ébreszthet bennünk arról, hogy 
hogyan éljük az életünket, vagy épp 
a szerelemről ültethet mindenféle 
elképzeléseket a fejünkbe.
A belső világunk nem független 
a külvilágtól és a társadalomtól, 
hanem folyamatos kölcsönhatásban 
van vele!

© Iris Pohl
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Kamuhírek, kamu képek… 
kamu szeretet        és kamu élet?
Gondolj bele: amit a közösségi oldalakon mutatsz magadról, 
annak mennyi köze van a valódi énedhez?

Mindent kiposztolsz, ami történik 
veled, vagy csak a jó részeket, amiket 
szerinted érdemes megmutatni? Ugye te 
is kiszűröd, hogy mi az, amit meg akarsz 
mutatni az embereknek?

Ha így van, akkor pedig miért kéne mindent 
elhinned, amit mások profilján látsz vagy 
olvasol?
Felteszed néha a kérdést, hogy az a 
fantasztikusnak tűnő ember, akit követsz, 
vajon valódi-e?
Ahhoz, hogy biztonságosan és egészségesen 

eligazodjunk, néha muszáj hátralépnünk 
egyet és elgondolkoznunk, hogy mégis 
mennyiben valóságos az, amit nézünk, 
olvasunk, vagy hallunk.

Ha legközelebb szembejön a faladon egy 
tökéletes kép egy tökéletes pár tökéletes 
életéről, jusson eszedbe, hogy a közösségi 
oldalak az életnek egy nagyon erősen 
szűrt és átalakított, kis szeletét mutatják, és 
a VALÓDI ÉNÜNK, a maga teljességében, 
ezeken a képeken túl létezik!

© Illustration by 
Eulàlia Pedrola Vives
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Digitális detox

Tudtad, hogy több, mint 2,5 millió 
elérhető app létezik jelenleg, és hogy 
csupán 60 másodperc alatt kb.:

●  347 222-en görgetnek 
Instagramon
●  2,1 millió Snap születik
●  4,5 millió Youtube 
videót nézünk meg
●  41,6 millió üzenetet küldünk 
WhatsAppon és Messengeren
●  4,8 millió GIF-et küldünk

A közösségi oldalak amellett, 
hogy szuperül használhatóak 
arra, hogy másokkal kapcsolatot 
teremtsünk vagy információhoz 
jussunk, csomó káros folyamatnak 
és erőszaknak is teret adnak. 
Ha nem figyelünk oda, nagyon 
könnyen rossz hatással lehetnek 
a mentális egészségünkre és a 
közérzetünkre. 

Oké, ha magadra ismertél, miért 
ne próbálnád ki a digitális detoxot? 
„Peeeersze.” – mondanád. De 
a digitális detoxnak nem kell 
durvának lennie, szórakoztató is 
lehet. Csak próbáld ki, milyen, 
ha…

● Kikapcsolsz minden értesítést. 
● Nem válaszolsz rögtön 
minden üzenetre, nem reagálsz 
egyből minden értesítésre.
● Egy órával lefekvés előtt 
kikapcsolod a telefonodat.
● Felkelés után legalább 
egy óráig még nem nézel 
rá a telefonodra. 
● Kitalálsz egy feladatot, amit 
még azelőtt megcsinálsz, hogy 
bármilyen képernyőre ránéznél.
● Belegondolsz, hogy hol 
szeretnél lenni 5 év múlva. 
● Küldesz egy levelet vagy 
képeslapot valakinek, 
akit ismersz.
● Írsz egy cikket vagy 
egy novellát.
● Megnézed, hogy melyik 
alkalmazást használod a 
legtöbbet, és megpróbálsz 
kevesebb időt tölteni vele.

● Folyton a telefonodat 
bújod, hogy jött-e új 
értesítés vagy üzenet.
● Nem tudsz anélkül elaludni, 
hogy csekkolnád a telefonodat.
● Stresszesnek érzed magad.
● Depressziósnak érzed magad, 
hangulatingadozásaid vannak, 
vagy könnyen dühbe gurulsz.
● Folyton másokhoz, 
ismerőseidhez 
vagy hírességekhez 
hasonlítgatod magad.
● Rajtad van a FOMO, rettegsz, 
hogy kimaradsz valamiből 
vagy lemaradsz valami 
fontosról, ha nem vagy épp fenn 
valamilyen közösségi oldalon. 
● Nem tudsz odafigyelni 
semmire, ha nem csekkolhatod 
közben a telefonodat.

Mikor van szükség 

digitális detoxra? Van 

olyan erre utaló jel az 

alábbiak közül, ami rád 

is igaz? 

Nagytakarítás az ismerőseid között
Oké, még egy utolsó dolog. Tényleg mindenkit ismersz, aki benne 
van a telefonodban, vagy aki ismerősöd valamilyen közösségi 
oldalon? Lehet, hogy fél éve visszajelöltél valakit, akit nem is ismersz. 
Attól, hogy valakit egyszer visszajelöltél, bekövettél vagy beírtad 
a kontaktjaid közé, még nem kell örökké ott maradnia. Ahogy a 
barátok az offline életben is jönnek-mennek, úgy az online világban 
is. Azzal, ha végigpörgeted a kontaktjaid és az ismerőseid, 
követőid a különböző közösségi oldalakon, és egyszerűen kitörlöd 
azokat, akiket nem ismersz vagy akikkel nem akarsz beszélni, az 
egészséges kapcsolatoknak és valódi barátságoknak teremtesz 
teret – azoknak az embereknek, akikkel valóban szívesen 
beszélgetsz és töltesz időt.

DIGITÁLIS DETOX
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BEFELÉ FIGYELNI

Kezdd el megfigyelni magadat és a 
környezetedet! Így megtapasztalhatod, 
hogy hogyan változik az, ahogy emberekkel, 
helyekkel, csoportokkal és helyzetekkel 
kapcsolatban érzed magad és az, amit ennek 
hatására csinálsz, és ahogy viselkedsz.

Magadat megfigyelni annyit jelent, hogy 
tudatosítod az érzéseidet és megfigyeled, hogy 
hogyan reagálsz a különböző helyzetekre, 
élményekre és emberekre.
Le fog esni az állad attól, hogy mennyi mindent 
vagy képes valójában érezni más emberekkel 
kapcsolatban, anélkül, hogy akár megszólaltak 
volna!
Az érzéseink sokszor segítenek eligazodni abban 
is, hogy valami okés-e vagy sem.
A befelé figyelés gyakorlásával tudatosabbá válsz 
önmagaddal és azzal kapcsolatban is, hogy 
melyik részeidre vannak hatással a téged körülvevő 
képek, elképzelések, és ideálok arról, hogy milyen 
egy „igazi férfi” vagy egy „igazi nő”.

Lehetséges, hogy folyamatosan megmondják 
nekünk, hogy milyenek legyünk, hogyan érezzünk 
és hogyan viselkedjünk, anélkül, hogy mi ebből 
bármit megkérdőjeleznénk? Idézz fel valamit, 
amiről azt mondták neked, hogy meg kell tenned! 
Te helyesnek érzed? Tudod, hogy valójában miért 
csinálod? Jót tesz neked?
Miért raktad ki a legutóbbi posztodat? Miért 
egyeztél bele abba, amire egy barátod vagy a 
partnered kért meg? Miért viseled azt a ruhát vagy 
felsőt, ami rajtad van? Miért lőttél el egy szexista 
viccet? Miért nem azt mondtad, amit valójában 
gondoltál?
Muszáj megtanulnunk kritikus szemmel vizsgálni 
a dolgokat, hogy magabiztosak lehessünk a saját 
testünkben és az érzéseinkben.

Minden nap kérdőjelezz 
meg valamit!

© Iris Pohl
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FOTÓSZTORI

• Szoktál egyedül időt tölteni?

• Meg szoktad figyelni az 
érzéseidet, érzelmeidet, 
gondolataidat, tetteidet, 
szavaidat és szándékaidat? 

• Meg szoktad figyelni, 
hogy milyen hatással van 
rád a környezeted?

• Nemet tudsz mondani arra, 
ami nem tesz jót neked?

• Azt csinálod, amit szeretsz?

• Felismered a bántalmazást?

• Mi befolyásol, amikor 
döntéseket hozol?

• Ahogy tanulsz és 
fejlődsz, egyre inkább 
elfogadod magadat?

• Képes vagy nevetni 
saját magadon?

• Megengeded magadnak, 
hogy kimutasd az érzéseidet?

Figyelsz magadra?

© Iris Pohl
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FOTÓSZTORI

ONLINE ERŐSZAK
Gondolj bele, mennyi időt 
töltesz egy nap a telefonodon! 
Tulajdonképpen mire használod? 

A virtuális világ egyre 
valóságosabbá kezd válni, ugye? 
Rengeteg mindenre használjuk az 
online tereket: itt kommunikálunk 
és kapcsolódunk a barátainkkal, 
megosztjuk (kiposztoljuk) az 
életünket, innen tudjuk meg, hogy 
mit csinálnak más emberek, innen 
jutunk információkhoz, itt nézünk 
videókat, stb.
Hogy is állíthatná bárki, hogy 
ami a virtuális világban történik, 
az nem valóságos? Hogy nincs 
hatással ránk? A kütyük és 
a közösségi média lehetnek 
hasznosak is, de negatív hatásuk 
is könnyen lehet ránk. Attól, hogy 
valami virtuális, még nem lesz 
kevésbé igazi. Az erőszaknak 
azokat a formáit, amiket az 

tényleg bántani akarsz? 

interneten keresztül követnek el, 
online erőszaknak nevezzük. 
Az online erőszak mindenütt 
jelen van az interneten, ahol 
kommunikáció zajlik, a közösségi 
hálózatoktól kezdve a csetelő-
appokon át a játékfelületekig.
Az online erőszak elkövetője lehet 
az ismerősöd, a partnered, vagy 
olyasvalaki, akit nem is ismersz. 
Ugyan az erőszak virtuális, a 
rombolás, amit okoz, nagyon 
is valóságos: fizikai, szexuális, 
pszichológiai vagy gazdasági 
károkat okozhat. Ráadásul az 
online erőszak sokszor offline is 
folytatódik, vagy épp fordítva, az 
offline erőszak folytatása lehet.

ÁLDOZATHIBÁZTATÁS nincs szürke zóna

Az online erőszak esetében (is) 
sokszor az áldozatot hibáztatják, 
amiért „hagyta”, hogy bántsák őt, 
mintha az ő viselkedése lenne az 
erőszak oka.
„Nem mondta, hogy nem…”
„Ő kereste a bajt, mégis milyen ruha 
volt rajta…”
„Nem kellett volna ilyen képeket 
csinálnod.”
De ne feledd, hogy jogod van 
beleegyezni egy dologba anélkül, 
hogy egy másikba is belemennél! 
Az, hogy meztelen képeket 
küldesz magadról valakinek, 
akiben megbízol, még egyáltalán 
nem jelenti azt, hogy abba is 
beleegyezel, hogy ő ezeket 
megossza másokkal.
Ezt specifikus vagy szelektív 
beleegyezésnek nevezzük.
A specifikus és szelektív beleegyezés 
koncepcióját ismerjük és gyakran 
használjuk a mindennapokban. 
Viszont amikor a szexualitásról és 
a testünkről van szó, az emberek 
hajlamosak elmosni a határokat a 
beleegyezés körül, az áldozatokat 
hibáztatva és felmentve az 
elkövetőket a tetteik alól. Ezért 
sosem szabad elfelejtenünk, hogy 
az online erőszakért valójában 
mindig az elkövető a felelős!

Mindig jusson eszedbe, hogy 
amikor beleegyezésről van szó, 
nincsen szürke zóna!

© Iris Pohl
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Fontos leszögezni, hogy az 
online erőszak következményei 
éppen olyan súlyosak és 
veszélyesek lehetnek, mintha 
az erőszak offline történne.  
A következmények különbözőek 
lehetnek: félelem, szorongás, 
koncentrációzavarok, 
alvászavarok, depresszió,
elszigetelődés, vagy akár 
öngyilkosság.

Az áldozatok kérhetik a 
hatóságok segítségét, vagy 
kapcsolatba léphetnek az 
érintett weboldalakkal, hogy 
blokkolják az elkövetőt és 
levegyék a bántó tartalmakat.

Ennek ellenére jellemző, hogy 
az áldozatok rettegésben 
élnek  egy újabb poszttól, egy 
újabb üzenettől, folyamatos 
aggodalommal készülve egy 
újabb támadásra.

NE VEDD FÉLVÁLLRÓL!

Ki a leginkább érintett?    

Habár az online erőszak mindkét nemet 
és az összes korosztályt érinti, az adatok 
azt mutatják, hogy a leggyakrabban 
nők és lányok az áldozatai ennek a 
fajta erőszaknak, ráadásul az ellenük 
elkövetett online erőszak jellemzően 
durvább formákat ölt, pl. sztalkolás vagy 
szexuális zaklatás. Becslések szerint 
Európában 9 millió olyan lány van, aki 
15 éves koráig megtapasztalta az online 
erőszak valamely formáját. 

Az online erőszak 
különböző formákat ölt

SZÓBELI fenyegetés, zsarolás, 
sértegetés, gyűlöletbeszéd
vagy KÉPI, fotók vagy videók készítése 
engedély nélkül, fotók vagy videók 
illetéktelen nyilvánosságra hozása, 
képek és videók hamisítása, stb.

© Iris Pohl
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ONLINE ERŐSZAK  meghatározása

Az online erőszak olyan online viselkedés, amely megsérti egy személy vagy csoport jóllétét, fizikai, 
szexuális, pszichológiai, érzelmi vagy gazdasági kárt okozva. A bántalmazás célja lehet a másik 
irányítása, megalázása, valamilyen cselekvésre kényszerítése, amit az áldozat nem akar megtenni.

„Noha az online erőszak férfiakat és nőket is érint, a nők és a lányok az online erőszak más, 
traumatikusabb formáit tapasztalják meg. A nők ellen elkövetett online erőszaknak sokféle formája 
létezik, köztük az online sztalkolás, a bosszúpornó, a nemi alapú szitokszavak, a gyűlöletbeszéd 
és zaklatás, a „slut shaming” (ribancnak bélyegzés), a szexuális tartalmú zsarolás, a kéretlen 
pornográfia, a megerőszakolással való fenyegetés, a halálos fenyegetések és az elektronikusan 
lebonyolított emberkereskedelem. Az online erőszak nem választható el az offline erőszaktól, mivel 
gyakran ugyanazokat a mintázatokat mutatja.”

Az EU Alapjogi Ügynökségének (FRA) nők elleni erőszakról készült felmérése szerint az EU-ban a 
fiatal (18-29 éves) nők 20%-a már tapasztalt online szexuális zaklatást 15 éves kora óta, és ezeknek 
a nőknek a 77%-a már a szexuális és/vagy fizikai erőszak valamilyen formáját is megtapasztalta a 
partnerétől.

„A digitális randierőszak a partner szidalmazása, zaklatása, sztalkolása, és megfélemlítése 
üzengetéssel, a közösségi média és hasonló eszközök használatával. Ez a viselkedés gyakran a 
korábbi szóbeli vagy érzelmi bántalmazás online folytatása.”

„Nem létezik mindent átfogó definíció az online nemi alapú erőszakra. Azonban leírhatjuk úgy, 
mint a közösségi média és kommunikációs eszközök olyan használatát, ami a következőket foglalja 
magában:
 - Szexuális tartalmú megjegyzések és közeledés
 - Kísérlet arra, hogy az elkövető valamilyen szexuális tevékenységhez jusson
 - Nem kívánt szexuális cselekmények
 - Szexuális kényszerítés

További formákat is ölthet, mint pl. szóbeszédek terjesztése online, romboló üzenetek, képek vagy 
videók küldése, hamis személyazonosság felvétele. Ezeknek a viselkedéseknek mind az a célja, hogy 
kárt okozzanak az áldozat érzéseiben, önbecsülésében, jó hírnevében és mentális egészségében.

ONLINE ERŐSZAK

NŐK ÉS LÁNYOK ELLEN ELKÖVETETT ONLINE ERŐSZAK

DIGITÁLIS RANDIERŐSZAK

ONLINE NEMI ALAPÚ  ERŐSZAK

ONLINE ERŐSZAK
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A kontroll is az erőszak egy formája?
Hogyan segíti a technológia a másik feletti kontrollt?

A képeken olyan screenshotok láthatók, amik a 

kontrolláló viselkedésre mutatnak példákat.

ELLENŐRZÉS

ELÁRASZTÁS 

JELSZAVAK

TRACKING VAGY 
NYOMON KÖVETÉS

ÜZENETEKKEL

ONLINE ERŐSZAK
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Ezekről érdemes tudnod:

● Zaklatás: folyamatos kapcsolatkeresés a másikkal, a másik 
idegesítése, fenyegetése, és/vagy megfélemlítése internetes 
eszközök segítségével 
Példa: Folyamatos üzengetés a másiknak, és dühbe 
gurulás, ha nem érkezik azonnal válasz. Az üzenetek 
tartalma lehet folyamatos vallatás arról, hogy mit csinál 
a másik és kivel van.

● Megfigyelés/nyomon követés: a másik digitális 
élete feletti irányítás átvétele, sztalkolás és a másik 
tevékenységeinek monitorozása az internet segítségével, 
valós időben vagy visszamenőleg
Példa: A tartózkodási helyeid folyamatos megfigyelése 
számontartása, hozzáférés az üzeneteidhez, a 
telefonhívásaid kihallgatása, stb.

● Hackelés: mások online fiókjaihoz való jogtalan, 
illetéktelen hozzáférés az interneten keresztül, a másik 
kizsákmányolásának céljával.
Példa: amikor valaki meghackeli egy online fiókodat (pl. a 
profilod valamelyik közösségi oldalon, bankszámlád, stb.) 
azért, hogy személyes információkat és adatokat nyerjen 
ki ahhoz, hogy kárt okozhasson neked.

● Hamis személyazonosság: az áldozat vagy valaki más 
személyazonosságának kisajátítása az interneten, abból a 
célból, hogy az elkövető személyes információkhoz férjen 
hozzá, kellemetlen helyzetbe hozza vagy megszégyenítse 
az áldozatot.
Példa: Instagram-fiók létrehozása valaki más 
személyazonosságával és posztolás az ő nevében.

● Beszervezés: potenciális áldozatok becsalogatása 
erőszakos, bántalmazó, veszélyes helyzetekbe a digitális 
eszközök segítéségével. 
Példa: üzenetekben leszervezni egy találkozót valahová, 
ahol aztán megtörténhet a bántalmazás.

● Bosszúpornó: intim fotók és videók megosztása a 
másikról annak beleegyezése nélkül, a másik nyilvános 
megszégyenítésének és megalázásának céljával.
Példa: privát beszélgetésben meztelen képet kérni 
valakiről, majd nyilvánosan megosztani különböző online 
felületeken.

Az online erőszak formái 
a párkapcsolatban TESZT!

A te párkapcsolatodban 

van online erőszak?

Itt egy teszt, amiből megtudhatod, 
hogy jelen van-e az online 
erőszak a párkapcsolatodban.

Ha jelenleg nem vagy 
párkapcsolatban, gondolhatsz 
egy régebbi párkacsolatodra 
vagy egy barátod kapcsolatára 
is a teszt kitöltésekor.

© Iris Pohl
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TESZT! Elkérte tőled valaha a partnered a jelszavaidat?

A partnered gyakran féltékeny és állandóan 
üzenget, ha új barátokat szerzel?

Úgy érzed, hogy amikor a barátaiddal vagy, 
folyton a partnereddel kell beszélned telefonon, 
és emiatt nem tudsz minőségi időt tölteni velük?

A partnered sokat hívogat és üzenget, mert 
tudni akarja, hogy hol vagy és mit csinálsz?

Volt már olyan, hogy a partnered elolvasta a 
személyes üzeneteidet vagy e-mailjeidet anélkül, 
hogy tudtad volna vagy engedélyt adtál volna rá?

Amikor barátaiddal találkozol, a partnered 
minden alap nélkül azzal vádol, hogy 
másokkal flörtölsz, vagy hogy megcsalod?

Megfenyegetett a partnered valaha azzal, hogy 
nyilvánosan kiposztolja, amit privátban küldtél neki?

Amikor másokkal találkozol, a partnered 
képeket kér arról, hogy mit viselsz?

A partnered megharagszik, hogy ha nem 
válaszolsz azonnal az üzeneteire?

Szokott a partnered bántó üzeneteket írni, amiket 
aztán azzal próbál igazolni, hogy „csak viccelt”?

Sokszor úgy érzed, hogy neked állandóan 
elérhetőnek kell lenned és megmondanod neki, 
hogy hol vagy, de a partnered gyakran teljesen 
eltűnik anélkül, hogy szólna arról, mit csinál?

Volt már olyan, hogy a partnered fizikai 
erőszakkal fenyegetett online felületeken 
vagy privát üzenetekben?

A partnered kért már tőled olyat, hogy 
használj olyan alkalmazásokat, amikkel 
mindig tudhatja, hogy hol vagy?

Érezted már úgy, hogy nem tudsz koncentrálni 
a tanulmányaidra, mert a partnered 
mindig ideges lesz, amikor tanulsz és 
emiatt nem válaszolsz az üzeneteire?

A partnered nyomást gyakorol rád, hogy 
küldjél neki meztelen fotókat magadról 
(vagy egyes testrészeidről)?

A partnered folyamatosan üzenget, amikor  
szakítotok vagy „szüneteltek”, figyelmen kívül hagyva, 
hogy jelezted, hogy egy kis térre van szükséged?

IGEN NEM

0 igen: A teszt szerint nem történik online erőszak a kapcsolatodban.
1–3 igen: Van néhány dolog, amire érdemes odafigyelned. Minden párkapcsolatban vannak 
problémák, de egy jól működő kapcsolatban meg tudjátok beszélni a konfliktusokat és megoldásokat 
is tudtok találni rájuk!
3–4 igen: A partnered olyan viselkedéseket mutat, amik bántalmazó kapcsolatra utalhatnak. 
Tájékozódj a párkapcsolati erőszak korai figyelmeztető jeleiről, az érzelmi és szóbeli bántalmazásról, 
hogy teljesebb képet kapj a kérdésről! Minden jogod megvan ahhoz, hogy ha úgy látod jónak, kilépj 
a kapcsolatból, és a másiknak tiszteletben kell tartania ezt a döntésedet!
Több, mint 5 igen: Eszerint a teszt szerint a partnerednek bántalmazó tendenciái vannak. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy a bántalmazás idővel súlyosbodik: a bántalmazó egyre inkább elszigeteli 
a partnerét, ami nagyban megnehezíti, hogy az kilépjen a kapcsolatból. Tájékozódj a témában, és 
keress valakit, aki járatos a bántalmazó kapcsolatok területén és hatékonyan tud támogatni téged!

TESZT ONLINE ERŐSZAK
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Online erőszak 

ISMERD MEG AZ ELLENSÉGET!

CYBERBULLY CYBERSZTALKER
… arra használja a digitális eszközöket és az 
internetet, hogy kellemetlen helyzetbe hozzon, 
megalázzon vagy sértegessen valakit, újra és 
újra bántó üzeneteket küld neki, és pletykákat 
terjeszt róla, hogy ezzel megszégyenítse és 
megalázza

... arra használja a digitális eszközöket és 
az internetet, hogy kémkedjen valaki után, 
hogy zaklassa és információkat derítsen ki 
róla, hogy aztán ezzel megfélemlíthesse és 
zsarolhassa őt

Általában lányok és nők az áldozatok, akikbe 
az elkövető állítólag „vakon szerelmes”, akár 
kapcsolatban vannak, akár nem (gyakran épp 
szakítás után kezdődik ez a fajta erőszak).
Ezért ezt sokszor a párkapcsolati erőszak 
elhúzódó formájának tekintjük.

Általában kortársak között történik egy 
közösségen belül, ezért a bullyingot gyakran 
a kortárs erőszak egy formájának tekintjük.

A célja az, hogy kipécézzen és kizárjon a 
közösségből egy konkrét személyt.

A célja az, hogy az áldozatot teljes mértékben 
irányítani tudja, hogy annak egész élete a 
sztalker körül forogjon. 

A erőszaknak ez a két formája már jóval az internet előtt is létezett, de a kütyük és az internet új eszközöket 
adnak a bully és a sztalker kezébe a bántalmazáshoz, amikkel megfélemlítik és megszégyenítik az 
áldozatukat.
Manapság ritka, hogy egy bully vagy egy sztalker ne venne igénybe valamilyen okos eszközt vagy az 
internetet a bántalmazáshoz.

A bullying legsúlyosabb lehetséges 
következménye, hogy az áldozat öngyilkos 
lesz.

A sztalkolás legsúlyosabb lehetséges 
következménye, hogy az áldozatot 
meggyilkolja a sztalker.

AZ ONLINE BULLYING ÉS SZTALKOLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK, 

PÉNZBÍRSÁGGAL VAGY ELZÁRÁSSAL BÜNTETHETŐK! 

ONLINE ERŐSZAK

54 TRUE 2 YOU



A DOXXING PARA!

Sok fiatal nő és lány számára a szexuális zaklatás online és offline is mindennapi tapasztalat. 

Az online szexuális zaklatás történhet megjegyzések, videók, fotók, vagy olyan szexuális 

tartalmú képek formájában, amiknek a célja, hogy lealacsonyítsák a nőket és megteremtsék a 

megalázás szexualizált légkörét. Gyakori módszer a nők külsejének, testének kommentálása, 

és az olyan szavak használata, mint a „ribanc”, „kurva”, „picsa”, stb.

Az áldozat a zaklatás eredményeként megfélemlítve, kisemmizve, kényszerítve, megalázva, 

felzaklatva, szexualizálva és kirekesztve érezheti magát.                   

Az online szexuális zaklatás módjai:

● Szexuális tartalmú fenyegetés, online szexuális tevékenységre kényszerítés, szexuális jellegű 

tartalmakkal zsarolás.

● Egy kifejezett személy kipécézése és szisztematikus kizárása egy csoportból vagy közösségből, 

olyan szexuális jellegű tartalmak felhasználásával, amik megalázzák, felzaklatjak, vagy 

valamilyen módon hátrányos helyzetbe hozzák őt.

●  Kéretlen szexuális közeledés, szexuális tartalmú megjegyzések és tartalmak (pl. dickpic.)

SZEXUÁLIS ZAKLATÁS

A doxxing az a jelenség, amikor valakinek felkutatják személyes információit, és elérhetővé 

teszik ezeket az interneten, hogy így, ország-világnak kitéve, nyilvánosan megszégyenítsék 

a kiszemelt személyt. A nyilvánosságra hozott személyes adatok között lehet pl. a 

célszemély telefonszáma, otthoni címe vagy családtagjai neve. Onnantól, hogy az 

információ kikerül, megjósolhatatlan, hogy mások mire használják fel. A doxxing 

áldozatai kiterjedt online zaklatás és offline támadások célpontjaivá válnak, és 

gyakran ellopják a személyazonosságukat, mivel nyilvánosan elérhetőek az 

ehhez szükséges adataik. A doxxing néha egy meghatározott személy ellen 

irányuló, szervezett online támadás része.

© Unsplash

ONLINE ERŐSZAK
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SZEXTING – meztelen fotók küldése
Mára a meztelen képek küldözgetése mindennapos, népszerű elfoglaltsággá vált. 

De azért nem árt felidézni, hogy a társadalom tanítja meg nekünk, hogy hogyan fejezzük 
(vagy fejezhetjük) ki a szexualitásunkat.  Vajon nem képzelhetők-e el más utak, mint amit 
belénk sulykolnak? A női testeket folyamatosan szanaszét szexualizálják, mindenféle 
felületeken: a médiában, a közösségi oldalakon, reklámokban, klipekben, magazinokban, 
a pornóban, stb.
Mivel állandóan ilyen képekkel vagyunk körülvéve, az egész teljesen normálisnak tűnik, és 
emiatt úgy érezhetjük, hogy nekünk is ilyennek kell lennünk, és ezt kell csinálnunk.

 

Emlékezz, hogy SOHA nem vagy köteles meztelen képet küldeni senkinek, és soha nem 
kell részt venned SEMMI olyan szexuális tevékenységben, amiben nem akarsz részt 
venni. Ha szexről vagy akármilyen szexuális jellegű dologról van szó, mindig jó, ha 
tisztában vagy a lehetséges kockázatokkal, és azzal, hogy hogyan csinálhatod a lehető 
legbiztonságosabban, amit csinálsz.
Néha nagyon nehéz nemet mondani, ha olyasvalaki kér tőled meztelen képet, akit 
szeretsz és aki fontos neked, még akkor is, ha valójában egyáltalán nincs kedved hozzá. 
Ilyenkor nagyon nagy lehet rajtad a nyomás, hiszen nem szeretnél rossz arc lenni és nem 
akarod, hogy a másik elveszítse az érdeklődését irántad. De emlékezz arra, hogy semmi 
olyasmit nem kell megcsinálnod, ami kényelmetlen neked!

Mielőtt megosztanál valakivel egy 
meztelen képet, ÁLLJ MEG egy pillanatra 
és gondold végig! Jusson eszedbe, hogy 
egy valódi, teljes személy vagy és a lényed 
nem csak a testedből áll! A szexualitás 
sokkal több, mint egy pucér testrész!

MÉG VALAMI!
Ajánlott Instagram oldalak:
www.instagram.hu/naneegyesulet
www.instagram.hu/patentegyesulet

© Pe
xe

ls
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- ha olyasvalakinek, akit ismersz, vagy akivel párkapcsolatban vagy, jusson eszedbe, hogy a 

kapcsolatotok bármikor véget érhet vagy megromolhat, a képeket pedig a bosszúpornóként 

használhatják fel ellened- ha olyasvalakinek, akit csak az internetről ismersz, valójában nem tudhatod, hogy ki van 

a chat másik végén, és hogy hol fognak kikötni a képeidOnnantól, hogy rányomsz a „küldés” gombra, többé nem tudod 
irányítani, hogy mi történik a képpel! Tedd fel a kérdést magadnak, 
hogy mondjuk oké lennél-e azzal, ha ez a kép nézne rád vissza 
plakátokról, vagy ha a családod is látná. Ha nem, akkor jobban 
teszed, ha nem küldöd el!!!
Emellett bizonyos országokban eleve illegális 18 év alattiakról készült meztelen 
képeket küldeni és birtokolni, akkor is, ha saját magadról küldöd, és ha a másik se 

múlt el még 18!!!

Kinek küldesz MEZTELEN képet? 

A meztelen képek küldözgetésének létezik egy olyan műfaja is, aminek a lényege, hogy nem 

kölcsönös megegyezés alapján történik, hanem a címzett kéretlenül kapja a pucér fotót egy 

ismerőstől vagy egy ismeretlentől; ide tartoznak a pöcsfotók (dick pic), vagyis azok a képek, 

amiken csak egy pénisz látszik.

Nagyon gyakori jelenség, hogy a közösségi felületeken aktív lányok 

váratlanul pöcsfotókat kapnak.

Erre persze lehet azt mondani, hogy „És? Nem akkora dolog, túlélem.” vagy hogy „a srácok 

már csak ilyenek”, de ettől még nem lesz oké! A társadalom és a pornóipar afelé tereli a 

lányokat, hogy azt gondolják, muszáj elfogadniuk minden szexuális közeledést, különben 

frigidnek, unalmasnak, karót nyeltnek titulálják őket. Néhány srác azt hiszi, hogy ezzel a fajta 

kommunikációval felhívhatja magára a lányok figyelmét, elérheti, hogy a lányok cserébe 

meztelen képeket küldjenek vissza. Némelyikük arra izgul, hogy elképzelik, hogy valaki 

megnézi az „alkotásukat”. Akárhogy is, ilyen képeket küldeni mindenképp sértő. Lehet, hogy 

néhányan viccesnek találják, de attól még az egész jelenség általában véve nem oké, és 

néhány lányban kifejezetten félelmet kelt.

Szóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóval?

Szerinted jó ötlet „dick pic”-eket küldözgetni?

Szerintünk nem az!

Különösen, ha olyanoknak küldöd, akik nem kérték!

Attól, hogy sokan csinálják, még nem lesz kevésbé bántó!

DICK PIC - a pöcsfotó

© IStock

© IStock

SZEXTING

57TRUE 2 YOU



A bosszúpornó szexuálisan explicit képek vagy 
videók terjesztését jelenti, a rajta szereplő személy 
beleegyezése nélkül.

A bosszúpornó gyakran a zsarolás eszköze: az elkövető ezzel akarja szexre kényszeríteni 
az áldozatot (akik általában lányok és nők) vagy arra, hogy párkapcsolatban maradjon 
vele. Máskor pusztán az a célja, hogy megszégyenítse az áldozatot.
A „bosszúpornó” elnevezés nem is írja le pontosan a jelenséget: eleve azt sugallja, mintha 
az áldozat tett volna valamit, amivel kiérdemelte a támadást, és ezzel az áldozatra tereli a 
felelősséget. De valójában ilyen képeket nyilvánosságra hozni az érintett beleegyezése nélkül, 
azzal a céllal, hogy kárt okozzanak neki, akkor is elfogadhatatlan és bűncselekménynek 

© Pexels
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BOSSZÚPORNÓ

Bárki válhat 
bosszúpornó és 

szexuális tartalmú 
zsarolás áldozatává, 
nem vagy egyedül, 
és nem tettél semmi 

rosszat!



Olvass többet a témáról a 
honlapunkon:

minősül, ha maguk a képek az áldozat 
beleegyezésével készültek (pl. egy 
párkapcsolatban). 
A bosszúpornó ONLINE NEMI ALAPÚ 
ERŐSZAK.
Noha a bosszúpornót jellemzően szakítás 
után vetik be az elkövetők, vannak 
másféle kapcsolatok is, amiken belül 
előfordulhat (pl. olyasvalakivel, akivel 
csak virtuálisan érintkezel, vagy olyannal, 
akivel csak „lógtok”, de nem vagytok 
„együtt”). Jó, ha tudatosítod magadban, 
hogy sajnos bármi, amit megosztasz, 
felhasználható ellened. Minden egyes 
alkalommal, amikor képet küldesz, fennáll 
ez a lehetőség. Egyáltalán nem a te 
a hibád, hogy ha megtörténik; de 
ha megtörténik, fontos, hogy merj 
segítséget kérni!

Egyre több az olyan intézkedés, ami fellép 
a bosszúpornó jelenségével szemben. 
Bizonyos közösségi oldalak, pl. a Facebook 
is tett lépéseket azért, hogy kiszűrjék a 
bosszúpornó-tartalmakat és megállítsák a 
terjedésüket.
Vannak olyan törvényjavaslatok is, amik 
büntetendővé tennék a beleegyezés nélkül 
készült meztelen képek közzétételét. Sok 
olyan oldalt leállítottak, amik kifejezetten 
bosszúpornó megosztására jöttek létre, 
a társadalom egyre tudatosabb ezzel 
kapcsolatban, és egyre erősebb a mozgalom 
a bosszúpornó terjedésének megállításáért.

5 DOLOG AZ ONLINE KÉPEKRŐL ÉS 

VIDEÓKRÓL, AMIRE JÓ, HA EMLÉKSZEL

1. Ne hagyd, hogy bárki meggyőzzön arról, hogy intim képeket vagy 

videókat kell küldened – akkor se, ha nagyon kedveled az illetőt.

2. Ha valaki nyilvánosan megoszt rólad készült privát képeket és 

videókat online, tudd, hogy ez egyáltalán nem a te hibád! Egyedül az 

felelős érte, aki a beleegyezésed nélkül ezt megtette, és senki más.

3. Fordulj egy felnőtthöz, akiben megbízol! Lehet, hogy a legjobb barátod és 

a nővére szívesen segítenek neked, de ilyen súlyos helyzetekben érdemes 

egy felnőttel is beszélni, pl. a szüleiddel, tanáraiddal, ifjúságsegítővel, 

mert ők fogják tudni, hogy milyen lépéseket szükséges tenni.

4. A rendőrséghez is fordulhatsz. Az ilyen típusú erőszaknál 

nagyon fontos a bejelentés, hogy az elkövetőket később 

felelősségre lehessen vonni a tetteikért.

5. Akkor is, ha szorongsz és kétségbe vagy esve, próbálj meg lehiggadni és 

segítséget kérni olyanoktól, akik megértik, hogy min mész keresztül – a magazin 

végén felsorolunk néhány segítő szervezetet, akikhez például fordulhatsz!
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Adatok az erőszakról
A lányok minden országban gyakrabban tapasztalják ezeket:

Szexualizált kommenteket kapnak online

Magyarország 
Lányok / Fiúk

Spanyolország 
Lányok / Fiúk

Szerbia
Lányok / Fiúk

Horvátország
Lányok / Fiúk

Magyarország 
Lányok / Fiúk

Spanyolország 
Lányok / Fiúk

Szerbia
Lányok / Fiúk

Horvátország
Lányok / Fiúk

Magyarország 
Lányok / Fiúk

Spanyolország 
Lányok / Fiúk

Szerbia
Lányok / Fiúk

Horvátország
Lányok / Fiúk

44%  

64%  

43%  

63%  

35%  

57%  

72%  

50%  

Zsarolják őket azzal, hogy privát információt, fotókat és videókat osztanak meg róluk, ha 
cserébe nem mennek bele valamilyen szexuális tevékenységbe

6%  
14%  

8%  
4%  

8%  
2%  6%  9%  

Beleegyezés nélkül osztanak meg olyan fotókat vagy videókat róluk, amiket privátban 
küldtek (Horvátországról itt kivétel, ahol több fiú számolt be erről, mint lány)

6%  
14%  

8%  
4%  

8%  
2%  6%  9%  
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Magyarország 
Lányok / Fiúk

Spanyolország 
Lányok / Fiúk

Szerbia
Lányok / Fiúk

Horvátország
Lányok / Fiúk

Magyarország 
Lányok / Fiúk

Spanyolország 
Lányok / Fiúk

Szerbia
Lányok / Fiúk

Horvátország
Lányok / Fiúk

Viszont a fiúk minden országban gyakrabban tapasztalják 
ezeket:

fizikai erőszakkal fenyegetik őket chaten, e-mailben vagy kommentekben

38%  

22%  
33%  27%  

55%  

30%  25%  

44%

nyomasztják őket azzal, hogy nézzenek pornót vagy vegyenek részt olyan szexuális 
tevékenységben, amit a pornó inspirált (Spanyolországban erről ugyanannyi fiú és lány 
számolt be)

8%  

18%  18%  18%  

9%  

15%  

10%  

20%  

Azok aránya, akiket szexuálisan 
zaklattak úgy, hogy meztelen vagy 
intim testrészekről készített képet 
küldtek nekik:

Azok aránya, akik küldtek már 
meztelen képet partnerüknek:

HU
ES

SER
CRO

HU
ES

SER
CRO

45%

48%

35%

53%

39%

36%

9%

29%

IGEN

TÖBB, MINT EGYSZER VAGY GYAKRAN:

HU

20%

SER

12%

ES

20%
14%

CRO
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Mind tudjuk, hogy az internet egy veszélyes 
hely. Olvasd végig az alábbi állításokat az 
online biztonságról és csekkold, hogy van-e 
bármi, amit a biztonságodért tehetsz!

JELSZAVAK & PROFILOK

1. A telefonomat nem védi semmilyen biztonsági kód (PIN, ujjlenyomat, arcfelismerés, stb.). IGEN NEM

IGEN NEM2. A laptopomat/ számítógépemet nem védi semmilyen biztonsági kód.
IGEN NEM3. Az online fiókjaimhoz nagyon egyszerű jelszót/jelszavakat használok, hogy meg 

tudjam jegyezni.
IGEN NEM4. Nincsen kétlépcsős azonosítás beállítva az online fiókjaimhoz.
IGEN NEM5. Minden jelszavamat egyetlen papírra leírva / egyetlen dokumentumban tárolom, hogy 

ne felejtsem el őket. 
IGEN NEM6. Mindenféle online fiókomhoz ugyanazt a jelszót használom. 
IGEN NEM7. Rajtam és a szüleimen kívül más is tudja a jelszavaimat (pl. barátaim, partnerem). 
IGEN NEM8. A közösségi oldalakon általában nyilvánosak a profiljaim. 
IGEN NEM9. A teljes nevemet használom mindenféle közösségi oldalakon.
IGEN NEM10. Volt, hogy kiírtam valamilyen közösségi oldalon az otthonom címét.
IGEN NEM11. A közösségi oldalakon látszik a születési dátumom és a háziállatom neve, és ezeket 

jelszóként is használom. 
IGEN NEM12. Nincsen beállítva, hogy kapjak értesítést, ha ismeretlen helyről lépnek be a közösségi 

oldalakon a fiókjaimba. 
IGEN NEM13. Gyakran használom a közösségi oldalakat (a saját fiókomba belépve) nyilvános 

helyeken.
IGEN NEM14. Gyakran rácsatlakozok nyilvános Wi-Fi hálózatokra anélkül, hogy tudnám, kihez 

tartoznak. 

Az ONLINE biztonságodat

TESZT ONLINE BIZTONSÁG

TESZTeld
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Szuper! Köszi, hogy kitöltötted! Ha bármelyik állítás IGAZ volt rád, olvasd el megint és gondold 
végig, hogy esetleg tudsz-e változtatni a beállításaidon vagy a viselkedéseden az online 
biztonságod érdekében! Olvasd végig az alábbi tanácsokat és tippeket, és oszd meg a tesztet a 
barátaiddal, hogy ők is tutira biztonságban legyenek az interneten!

  

A  JELSZAVAK  sokszor az online biztonságunk leggyengébb pontjai. Hajlamosak vagyunk olyan jelszavakat 
választani, amik egyszerűek és könnyű őket megjegyezni, ezért könnyen ki is találhatók vagy feltörhetők. 
Itt lecsekkolhatod, hogy mennyire erős a jelszavad:  https://howsecureismypassword.net/

Tudjuk, hogy baromi nehéz és idegesítő mindig új, összetett jelszavakat kitalálni és emlékezni is rájuk. De 
használhatsz ingyenes jelszókezelő programokat, amik biztonságos módon eltárolják a jelszavaidat, így 
egyetlen jelszóra sem kell emlékezned. 

TOP TIPP: Egyetlen jelSZÓ helyett találj ki egy egész MONDATOT, mint pl.: „Szuper0vat0sV0kAz1nterneteken”

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS APPOK
TESZT ONLINE BIZTONSÁG
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1. Szoktam olyanokkal beszélgetni online, akiket nem ismerek személyesen. IGEN NEM

3. Posztoltam már személyes jellegű képeket valamilyen online profilomon. IGEN NEM

4. Küldtem már képet olyasvalakinek, akit nem ismerek offline. IGEN NEM

5. Elmentem már offline találkozni olyasvalakivel, akivel korábban csak online beszéltem. IGEN NEM

6. Mindig megbízom azokban, akikkel online dumálok. IGEN NEM

7. Nem igazán tudom, hogyan kell jelenteni a nem okés vagy erőszakos dolgokat a 
közösségi oldalakon. 

IGEN NEM

8. Nem tudom, hogyan lehet az üzeneteket, e-maileket, hívásokat blokkolni. IGEN NEM

9. Amikor letöltök egy appot vagy játékot, nem nézem meg, hogy hozzáférhet-e a 
tartózkodási helyemhez, a fotóimhoz, a kontaktjaimhoz vagy a kamerámhoz. 

IGEN NEM

11. Amikor olyan képeket posztolok, amin mások is vannak, nem szoktam engedélyt kérni 
tőlük. 

IGEN NEM

12. Néha megosztok a barátaimmal olyan képeket, amiket privátban kaptam. IGEN NEM

13. Hazudtam már a koromról online, hogy hozzáférhessek felnőtteknek szóló 
tartalmakhoz. 

IGEN NEM

14. Volt már, hogy rákattintottam olyan linkre, amit idegentől kaptam e-mailben, 
chatüzenetben anélkül, hogy utánanéztem volna a forrásának.

IGEN NEM

10. Néha szoktam csúnya és bántó dolgokat, kommenteket hagyni másokról online. IGEN NEM

2. Néha megosztok személyes infókat (teljes nevem, címem, születési dátum, stb.) 
olyanokkal, akiket nem ismerek személyesen. 

IGEN NEM



Ha arra készülsz, hogy találkozz valakivel élőben, 
akivel online ismerkedtél meg, az első találkozóra 
vigyél magaddal valakit vagy szervezd olyan 
nyilvános helyre, ahol sokan vannak!
Légy óvatos a szarkazmussal és a viccelődéssel! 
Van, ami élőben humoros, de online könnyen 
félreérthető.
Légy körültekintő! Online is érdemes úgy bánni 
másokkal, ahogy szeretnéd, hogy mások 
bánjanak veled.

PROFILOK A legtöbb közösségi oldalnak vannak biztonsági irányelvei, amik mindenféle hasznos tippekkel 
ellátják a felhasználókat. Neked is segíthet az online biztonságod megőrzésében, ha követed ezeket az 
irányelveket!

 Facebook: https://www.facebook.com/safety
 Instagram: https://help.instagram.com/667810236572057
 Snapchat: https://support.snapchat.com/en-US/article/safety-tips-resources
 Tik Tok: https://www.tiktok.com/safety/resources/online-safety
 Youtube: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines
 Twitter: https://about.twitter.com/en_us/safety/safety-tools.html

Ne feledd, hogy még ha úgy is döntesz, hogy megosztasz valamilyen személyes infót, a biztonsági 
beállításoknál tudod szabályozni, hogy ki láthatja a posztot. TOP TIPP: Ellenőrizd a profilodat, mintha 
egy idegen lennél, úgy, hogy kijelentkezel és rákeresel magadra – így megnézheted, hogy kívülről mi 
látszik a profilodból másoknak.

KOMMUNIKÁCIÓ &  APPOK Nagyon fontos tény, hogy soha nem vagy köteles elfogadni olyasmit, ami 
kellemetlen helyzetbe hoz, megijeszt, fenyegető a számodra, gúnyolódik rajtad, vagy bármilyen módon 
kárt okoz neked. Ha ilyesmivel találkozol online, egyszerűen bezárhatod az oldalt, blokkolhatod és 
jelentheted azt, aki ezt csinálta veled, vagy kikapcsolhatod a kütyüjeid. Teljesen OKÉ nem válaszolni. A 
támadók vagy trollok néha kifejezetten reakciót akarnak kicsalni az áldozatból, ettől lesz hatalmuk fölötte.
TOP TIPP: Nézz utána, hogy hogyan tudsz jelenteni és blokkolni másokat! Kérj segítséget – minél inkább 
hatással van rád a zaklatás, annál inkább!

3 FONTOS DOLOG AZ 
INTERNETRŐL

1. Ami egyszer felkerül az internetre, az ott is 
marad.
2. Ne ossz meg személyes információkat online!
3. Figyelj az online biztonságra!

TESZT ONLINE BIZTONSÁG
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Sok mindent megtehetsz az online biztonságodért! Ez 
nem azt jelenti, hogy te lennél a hibás, ha valami rossz 
történik veled: az erőszakért mindig egyedül az elkövető 
a felelős! De érdemes végiggondolnod, hogy mi az, 
amit elővigyázatosságból megtehetsz azért, hogy 
biztonságban maradj és másokat se veszélyeztess. 
Használd ki az internet csodáit, de emlékezz, hogy 
van egy sötét oldala is! Használd megfontoltan, és 
ellenőrizd gyakran, hogy van-e bármi, amit megtehetsz 
az online biztonságod javításáért!

Mint oly sok minden másnál, az internetezésnél 
is jó, ha követsz néhány alapelvet:

 FIGYELJ – NE BÁNTS MÁSOKAT – ÉREZD JÓL           
   MAGAD – VIGYÁZZ MAGADRA

És ha valami olyasmi történne, amit nem 
szeretnél, már tudod mi a teendő: 

 SCREENSHOTOLD – BLOKKOLD – JELENTSD –  
   KÉRJ SEGÍTSÉGET!



TÁMOGATÁS 
Ha nem érzed magad biztonságban, félsz, valaki zaklat vagy fenyeget..
Ha erőszak ért offline vagy online téged vagy egy barátodat… 
Ha baj van, vagy csak kétségeid vannak… 
Kihez fordulhatsz?

NANE EGYESÜLET

A NANE segítő szolgáltatásai ingyenesek 
és anonim, név nélkül igénybe vehetőek, 
elérhetőségeinken képzett önkéntesekkel 
beszélhetsz. Vedd fel velünk a kapcsolatot, ha 
családon belüli erőszak, párkapcsolati vagy 
randierőszak, szexuális erőszak vagy zaklatás, 
nők elleni erőszak áldozata vagy, kérdésed van 
a témában, vagy egy ismerősödnek szeretnél 
segíteni.

• Telefonon:
NANE segélyvonala bántalmazott nőknek 
és gyerekeknek:
06 80 505 101
Mikor? hétfő, kedd, csütörtök, péntek 18-22 
óra között, szerdán 12-14 óra között

• Online:
Chat: www.nane.hu/erintetteknek/chat-segely
Mikor? szerda 16-18 óra között
 
E-mail: segelylevel@nane.hu
Mikor? bármikor

PATENT EGYESÜLET

A PATENT Egyesület ingyenes jogi segítséget 
nyújt erőszak áldozatainak.

• Telefonon:
PATENT jogsegélyvonal:
06 70 220 2505
Mikor? szerda 16-18 óra között, csütörtökön 
10-12 óra között

 
• Online:

Patent Egyesület Facebook
Mikor? hétfő 12-12 óra között, szombat 16-18 
óra között

KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY

A Kék Vonalat 24 év alatti fiatalok kereshetik, 
ha úgy érzik, nincs kivel beszélniük, 
szomorúak, magányosak, valakivel szeretnék 
megosztani, mi jár a fejükben. Ha kérdésük 
van, amit másnak nem szívesen tennének fel

• Telefonon:
Kék Vonal Lelkisegélyvonal gyerekeknek
és fiataloknak
116 111
Mikor? bármikor

• Online:
EMAIL és CHAT: www.kek-vonal.hu
Mikor? bármikor

HAZAKÍSÉRŐ TELEFON 

Ha éjszakai sétád, hazautad közben 
bizonytalanul érzed magad vagy félsz.

• Telefonon:  
06 80 442 422 (ingyenesen hívható)
Mikor? Hétfő-szombat este 10-től hajnali 
4-ig, vasárnap 10-től hajnali 1-ig

BIZTONSÁGOS INTERNET HOTLINE 

Itt név nélkül jelenthetsz például gyerekek 
elleni szexuális visszaélést (pedofíliát), online 
zaklatást, rasszista, erőszakos oldalakat, 
hozzájárulás nélkül kitett tartalmakat.

• Online:
www.biztonsagosinternet.hu/hu

TÁMOGATÁS
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MIQUEL:

Ahh, I  see.. .

GÁBOR:
Mekkora ribanc! 

Erre igazán 
számíthatott volna. 

TAMARA:
Hát ez a csaj tel jesen 

kattos. Én sose 
csinálnék i lyet!

AZ ERŐSZAK TANÚI

GÁBOR:

Hahaha! Az szép!

ANNA:

Jézusom! Fel kell  hívnom, 

hogy megkérdezzem, hogy 

érzi magát és hogy hogyan 

tudok segíteni! 

ÁRON:
 Nem is ismerem se az Emmát, se Peti t , 

kit  érdekel? 

Te már voltál valaha tanúja online 
erőszaknak? Mit csinálnál egy ilyen 
helyzetben?

Photos from
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FOTÓSZTORI



JUDIT:
Hey, don' t  get mad at me! Where are you 

going now?

SZILVI:

Hú én nagyon bírom ez t a 

srácot, úgyhogy inkább nem 

mondok semmit, nem akarom 

rontani az esélyeimet nála.

PETI:
A Zsombor tök jó 

haverom. Beszélek vele, hogy ez nagyon 
nincs rendben.

VIKTOR:
Ez az egész nagyon nem oké, de inkább nem mondok semmit, nehogy aztán rámszáll janak… 

BENCE:

Pucér képek, és akkor mi 

van? Nem nagy cucc.

ZSUZSA:

Valamit kéne csinálni,  de 

nem tudom, mit,  vagy hogy 

mit kéne mondanom! 

ANNA:

Nézzetek már magatokba! Ezen 

röhögtök meg csámcsogtok? Ez 

baromira nem oké! Ti hogy éreznétek 

magatok, ha veletek tör ténne ilyen? 

NORBI:
Szerintem is! Ez simán erőszaknak számít,  ugye? Ja, beszéljünk a pszichológussal, ő  biztos tud segíteni.
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MI VAN, HA NEM 
ÉRINT KÖZVETLENÜL?

Te voltál már ilyen 
helyzetben? Tudtad, 
hogy mit tegyél?
Mindannyian kerülhetünk olyan 
szituációba, amiben tanúi vagyunk 
a körülöttünk történő események 
kibontakozásának. Néha azt is 
észrevesszük, ha egy helyzet nem 
oké vagy bántalmazó. Ha ez történik, 
két választásunk van: csinálhatunk és 
mondhatunk valamit, vagy figyelmen kívül 
hagyhatjuk és elengedhetjük. Amikor 
felismered, hogy nem helyes, ami történik, 
és teszel is valamit, olyankor kiállsz valami 
vagy valaki mellett.
Nagyon nehéz tud lenni az a helyzet, 
amikor a barátaiddal vagy más 
emberekkel szemben kell kiállnod valami 
ellen. Emellett a saját biztonságodat 
is szem előtt kell tartanod, így nagyon 
alaposan végig kell gondolni, hogy 
mikor, hol és hogyan kapcsolódsz be egy 
problémás helyzetbe.
Ha senki nem avatkozik közbe, a 
bántalmazás vagy erőszak áldozata úgy 
érezheti, hogy a környezetét nem érdekli, 
ami történik, hogy ők normálisnak tartják 
a helyzetet és egyetértenek azzal, ami 
zajlik. Ha nem is reagálsz azonnal, később 
is kapcsolatba léphetsz az áldozattal, 
kifejezheted a támogatásodat, és ezzel 
azt, hogy nincsen egyedül. Ezzel az 
erőszak vagy bántalmazás elszenvedője 
megerősítést nyer abban, hogy van, aki 
mellette áll, hogy nem az ő hibája, ami 
történt, hogy nem kell szégyellnie magát, 
és nem kell, hogy bűntudata legyen.

Az életünk során 
nem csak áldozatként 

és elkövetŐként 
találkozhatunk 

bántalmazással és 
erŐszakkal, hanem 
szemtanúként is.

© Pexels

© Pexels
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Vannak, akik tudják, 
látják, vagy gyanítják, 
hogy bántalmaznak 
valakit a környezetükben 
online vagy offline  
(pl. mert az elkövető egy 
barátjuk), de közvetlenül 
nem érintettek a 
történésekben. 

AZ ERŐSZAK TANÚI



„Többé már nem 
fogadom el azokat 

a dolgokat, amelyeket 
nem tudok megváltoztatni. 

Inkább megváltoztatom 
a dolgokat, amelyeket 
nem tudok elfogadni.” 

(Angela Davis)

Miért nem lép közbe 
senki?
Noha állandóan szexista és erőszakos posztokat 
látunk, nagyon ritkán teszünk ellenük bármit. 
Minél több a tétlen szemlélő egy szituációban, 
annál kevésbé hajlamosak az egyes emberek 
közbelépni, mert mindenki arra számít, hogy a 
többiek majd csinálnak valamit. Ez az ún. járókelő-
effektus. Ilyenkor nagyon fontos a kommunikáció, 
hiszen nem tudhatjuk, hogy ki mennyire érzékeli, 
hogy valami rossz történik, vagy ha esetleg már 
valaki megpróbált beavatkozni. Ha senki nem tesz 
semmit, mi is hajlamosak vagyunk tétlenek maradni. 
Néha pedig tanácstalanok vagyunk, hogy mit is 
kéne mondanunk vagy csinálnunk. Te kerültél már 
olyan helyzetbe, amiben nem tudtad, hogy milyen 
szerepet kellene vagy szabad vállalnod?
Bántalmazó helyzetekben az emberek gyakran 
vagy nem veszik észre a bántalmazást, vagy 
azt gondolják, hogy nem az ő dolguk, hogy 
közbeavatkozzanak, esetleg úgy érzik, hogy 
nincsenek meg a megfelelő képességeik a 
közbelépéshez, vagy félnek, hogy ők is bajba 
kerülnek, ha bevonódnak a helyzetbe.

Néhány ok arra, hogy az emberek nem 
avatkoznak be, ha bántalmazást vagy 
erőszakot látnak:
• Nem akarnak állást foglalni, mentegetik az 
elkövetőt
• Félnek, hogy őket is bántani fogják, ha kiállnak 
az erőszakkal szemben.
• Féltik a társadalmi pozíciójukat, helyüket a 
közösségben
• Nincs elég információjuk és tudásuk az erőszak 
természetéről
• Nem ismerik az áldozat helyzetét, nem tudják, 
hogy segítsenek.
• Gyerekként félnek, hogy ha bevonnak a helyzetbe 
egy felnőttet, csak elmérgesedik a helyzet.

De mi motiválja azokat, akik kiállnak az 
erőszakkal szemben?

• Morálisan elkötelezettek és fontos számukra, 
hogy tisztelettel bánjanak a többi emberrel.
• Empatizálnak, együtt éreznek az áldozattal.
• Meggyőződésük, hogy a bántalmazás és az 
erőszak nem helyes. 
• Tudják, hogy mennyire komoly vagy veszélyes az 
adott viselkedés.
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1. Megosztanám a meztelen 
képeket a barátaimmal. 

 Te mit csinálnál, ha 
benne lennél ebben 
a csoportban? 

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

2. Ilyesmit reagálnék, hogy 
“Hahahahahahah OMG”. 

3. Így reagálnék: „Egyetértek 
Olivérrel; tudnia kellett volna [a 
lánynak], hogy ez lesz a vége.” 

4. Nem tartom a helyzetet okénak, 
de nem reagálnék semmit, mert a 
többiek úgy tűnik, hogy okék vele 
és nem szeretek vitatkozni. 

5. Megkérném őket, hogy töröljék 
a képeket és azt mondanám, 
hogy beszéljenek Petinek arról, 
hogy ez erőszakos viselkedés és 
bűncselekmény. 

6. Felhívnám Emmát, hogy 
elmondjam, mi történt, és 
megkérdezzem, hogy érzi magát
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Tanúként a 
kezünkben van a 
VÁLASZTÁS, hogy 

passzívak maradunk 
vagy aktívan 
közbelépünk.

AZ ERŐSZAK TANÚI



Amikor passzívak vagyunk, 
azt a környezetünkben könnyen 
értelmezhetik úgy, hogy elfogadjuk, 
ami történt, vagy egyetértünk 
vele. Néha a tanúk ráadásul 
nem egyszerűen passzívak 
maradnak, hanem olyan 
gesztusokat, megjegyzéseket 
tesznek, vagy pl. nevetnek, ami 
megerősíti az elkövetőt. Mások 
bántásával szemben csak úgy 
állhatunk ki, ha aktívvá válunk!

Ne támogasd mások 
megalázását a passzivitásoddal 
vagy csordaszellemből, 
hanem cselekedj ellene!

Hogyan válj aktívvá?

1. Szervezz meg egy csoportos 
beszélgetést az elkövetővel
2. Állj ki az áldozat igaza mellett
3. Kérdőjelezd meg a bántalmazó 
vagy erőszakos viselkedést
4. Vedd fel személyesen a kapcsolatot 
az áldozattal, és fejezd ki a 
támogatásodat, és hogy aggódsz érte
5. Szólalj fel és mondd meg 
az elkövetőnek, hogy nincsen 
rendben, amit csinál
6. Mondd el egy megbízható 
felnőttnek, hogy mi a helyzet
7. Jelentsd az esetet a rendőrségen

Photos by
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Nem tudod, mit mondj, ha kiállnál egy ilyen helyzetben? Itt van néhány tipp: 
1. Kérj tisztázást…Kérdezd meg az elkövetőt, hogy „Miért csinálod ezt?”, 
„Miért mondod ezt?”, „Ebben mi a vicces?”, „Nem értem, hogy pontosan 
hogy érted ezt. El tudod nekem magyarázni?”. Azzal, hogy feltesszük 
ezeket a kérdéseket, arra sarkalljuk a többieket, hogy reflektáljanak a 
viselkedésükre. Fontos, hogy mindig erőszakmentesen kérdezzünk.2. Nevezd meg az áldozatot…Tedd a helyzetet személyesebbé azzal, 

hogy emlékezteted az elkövetőt vagy a többi szemtanút, hogy akiről szó 
van, a testvérük, barátjuk, barátnőjük is lehetne – vajon hogy éreznek 
magukat, ha ez olyasvalakivel történne, aki fontos a számukra?3. Ne vádold közvetlenül az elkövetőt… Ha azzal nyitsz, hogy 
„Szexista vagy, ez a legnagyobb hülyeség, amit életemben hallottam”, az 
védekező helyzetbe kényszeríti a másikat; ehelyett érdemes megpróbálni 
asszertívan kommunikálni, a saját szempontodból elmondani, amit 
gondolsz, pl.: „Nem értek egyet azzal, amit mondasz; szerintem senki 
nem érdemli meg, hogy így bánjanak vele4. Vesd be a humorod... Ezt mondjuk nem egyszerű úgy csinálni, 
hogy senkit ne bánts meg. De ha sikerül hatékonyan használnod, a 
humor csökkentheti a feszültséget. Légy óvatos, hogy ne úgy jöjjön ki, 
mintha kigúnyolnád a többieket, és hogy a vicceskedés ne ássa alá a 
mondanivalód lényegét!
5. Keress olyanokat, akik hasonlóan gondolkodnak, mint te… Pl. 
egyszerűen tedd fel azt a kérdést a csoportban, hogy „Csak engem zavar 
ez?”.
6. Kérj segítséget, vagy ajánld fel te magad…Ha egy erőszakos eset 
tanúja vagy, lehet, hogy muszáj bevonnod a rendőrséget vagy a körülötted 
lévőket. Ne avatkozz közbe egyedül, ha úgy érzed, hogy nem biztonságos!
Az áldozatnak is segíthetsz azzal, hogy beszélsz vele, hogy érezze, 
hogy van, aki támogatja őt és biztonságban van. Ha úgy látod, hogy túl 
veszélyes közbelépned, kérj segítséget, és azután vedd fel a kapcsolatot 
az áldozattal, hogy a helyzet elcsitult.7. Tedd magad láthatóvá…Tedd az elkövető számára világossá, hogy 
jelen vagy és látod, hogy mi történik. 8. Jelentsd az erőszakot… Ha azzal találkozol, hogy valakit bántanak 
online (gyűlöletbeszéd, bántó megjegyzések, filmek, képek, amiket 
helytelenül használnak vagy szexisták), ne habozz jelenteni! A legtöbb 
közösségi oldalon van erre lehetőség.  

És emlékezz, hogy az erőszakra SOHA nem jó válasz az erőszak!



ELSŐ JELENET
Egy szülinapi bulin vagy. Egy lányt, aki nagyon sokat 
ivott, melletted zaklat egy srác, és olyan érzésed van, 
hogy  bántani fogja.

   Mi az, ami itt nem oké?

A lányt zaklatják, a zaklató nem hagyja békén, és láthatóan 
megpróbálja kihasználni, hogy a lány ivott és nincs olyan 
állapotban, hogy megvédje magát és nemet mondjon neki.

   Mit tehetsz? 

Nem kell megvárnod, hogy veszélyesebbé váljon a helyzet 
ahhoz, hogy közbelépj. Tedd fel a kérdést: mi történhet a 
szituációban résztvevőkkel?

• Kezdeményezz beszélgetést a lánnyal, kérdezd meg, 
hogy nincs-e segítségre szüksége.
• Ne menj el! Azzal, hogy jelen vagy szemtanúként, 
akadályozod a (potenciális) elkövetőt abban, hogy 
valami káros dolgot csináljon. 
• Ha ismered a (potenciális) elkövetőt, kérd meg, hogy 
hagyja békén a lányt!
• Nagyon fontos, hogy szövetségeseket találj: mások, 
pl. egy közös barát vagy a házigazda bevonása sokkal 
hatékonyabb és biztonságosabb stratégia, mint egyedül 
akcióba lépni. 

Mit tehetsz a nemi alapú erőszak megelőzéséért fiúként vagy 
fiatal férfiként? 
● Ne vegyél részt a szexuális zaklatás semmilyen formájában, mint pl. 
catcalling (utcai beszólogatás), fogdosás, vagy bármilyen kellemetlen 
viselkedés.
● Vedd észre és fogadd el, ha valaki nemet mond, ne vonakodj és ne ellenkezz 
vele semmilyen módon!
● Ha szexista poénokat mond a haverod nők bántalmazásáról, mondd meg 
neki, hogy ez egyáltalán nem vicces! 
● Ha egy barátod vagy osztálytársad bánt valakit, ne fordulj el, hanem lépj 
fel az erőszakkal szemben!
● Figyeld meg mások viselkedését és a sajátodat is, és vedd észre, ha 
erőszakos vagy bántalmazó! 

Egy megjegyzés: A pornó úgy mutatja be a szexet, mintha az erőszak 
a normális velejárója lenne. De valójában egyáltalán nem oké és teljesen 
elfogadhatatlan így bánni valakivel!

Te mit tennél, ha ilyesmi történne?
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TE MIT TENNÉL?



Te mit tennél, ha ilyesmi történne?
MÁSODIK JELENET
Anna és Zsombor 16 évesek. A kapcsolatuk elején 
Zsombor rábeszélte Annát, hogy meztelen képeket 
készíthessen róla. Amikor Anna szakított vele, Zsombor 
nem bírt belenyugodni és üzenetekkel bombázta 
Annát, hogy visszakaphassa.
Amikor Anna többé nem válaszolt, Zsombor 
megosztott Instagramon a barátaival egy meztelen 
képet Annáról. Emiatt Annát heteken át szekálták a 
többiek, lekurvázták, stb.
Anna közeli barátai kettesben próbálták támogatni és 
megvigasztalni, de senki nem volt elég bátor ahhoz, 
hogy a közösségi oldalakon is kiálljon érte. A suliban 
Annát kinevették és kibeszélték a háta mögött. Ida volt 
Anna egyetlen barátja, aki szólt az osztálytársainak, 
hogy ne tegyenek megjegyzéseket és hogy próbálják 
meg elképzelni, hogy milyen érzés lenni nekik, ha 
valaki a húgukkal vagy a barátnőjükkel csinálná 
ugyanezt.
Tanúja voltál már annak, hogy ilyen módon zaklatnak 
valakit? Mondtál vagy csináltál valamit? Mások 
mondtak vagy csináltak valamit?
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   Mi az, ami itt nem oké?

Zsombor online erőszakot követ el Anna ellen.

   Mit tehetsz? 

Az ilyen fajta erőszak bárkivel, bármikor megtörténhet, 
és nagyon súlyos következményei lehetnek. Kérdezd meg 
magadtól, hogy mit tehetsz azért, hogy segíts Annának és hogy 
véget vess a bántalmazásnak!

• Beszélj Annával, kérdezd meg, hogy hogyan segíthetsz 
neki, hogy mire lenne szüksége, és hogy szeretné-e, ha 
egy felnőttől kérnétek segítséget

• Ida már beszélt az osztálytársaival, ezt te is megteheted!
 

• Szólalj fel az erőszak ellen a közösségi oldalakon!

• Mindenkinek mondd el, hogy ami itt történt, az erőszak! 

TE MIT TENNÉL?



Hogyan segíthetsz, 
ha egy barátnődet 
bántalmazzák?
Borzasztó megterhelő végignézni, ha a barátnődet 
bántalmazzák a párkapcsolatában; egészen tehetetlennek 
érezheted magad ilyenkor, de nyilván szeretnél neki 
segíteni. Ha beszélgetést kezdeményezel az erőszakról 
az áldozattal, azzal megmutatod neki, hogy törődsz vele 
és hogy nincsen egyedül. 
 
● Mondd el neki, hogy aggódsz a biztonságáért! Tedd 
egyértelművé, hogy tudsz arról, hogy bántalmazzák és hogy emiatt 
aggódsz! Mondd el a barátnődnek, hogy semmiképp nem érdemli meg, 
hogy bántalmazzák!

● Legyél ott neki! Hallgasd meg, és csak akkor adj tanácsot, ha 
kifejezetten kéri! Inkább beszélj vele a választási lehetőségeiről és biztosítsd 
arról, hogy hiszel neki!

● Ne erőltesd, hogy szakítson a partnerével és ne szóld le a 
partnerét, mert ezzel lehet, hogy elidegeníted! 

● Erősítsd meg, hogy a bántalmazás nem az áldozat hibája! 
Emlékeztesd, hogy egyedül a bántalmazó felelős a bántalmazásért! 
Mondd el neki, hogy nincsen egyedül ebben a helyzetben!

● Legyél támogató és türelmes! Az áldozatnak sokszor nagyon 
nehéz a bántalmazásról beszélnie. Biztosítsd arról a barátnődet, hogy 
elérhető vagy a számára és bármikor meghallgatod és segítesz neki 
(persze a saját határaidon belül).

● Ne ítéld meg! Bántalmazó kapcsolatoknál nagyon gyakori, hogy 
az áldozat a szakítás után visszamegy a bántalmazóhoz. Ne kritizáld őt 
ezért, még akkor se, ha nem értesz egyet a döntéseivel!

● Bátorítsd arra, hogy beszéljen másokkal is, akik tudnak 
segíteni és irányt tudnak mutatni neki! Ajánld fel a segítségedet 
abban, hogy a családjával, barátaival, tanárokkal, más iskolai segítőkkel 
is megossza, ami történt vele, segíts neki tanácsadót találni vagy egy 
támogató csoportot! Ha a barátnőd úgy dönt, hogy a rendőrséghez fordul, 
ajánld fel, hogy elkíséred, de ha már ott vagytok, semmiképp ne beszélj 
helyette! 

● Ne konfrontálódj a bántalmazóval az erőszakos 
viselkedése közben, mert ezzel magadat és a barátnődet is veszélybe 
sodorhatod. A legjobb, ha ilyenkor kihívod a rendőrséget vagy egy 
felnőtthöz fordulsz segítségért.

● Emlékezz, hogy nem tudod a másikat „megmenteni”! 
Nagyon fájdalmas látni, ha valaki, aki fontos neked, szenved. De nem 
hozhatsz döntéseket a barátnőd helyett. Te azzal segíthetsz neki, hogy 
amennyire tudod, támogatod.

© Iris Pohl

HOGYAN SEGÍTHETSZ?
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Hogyan segíthetsz, 
ha egy barátod 
az elkövető?
A legtöbb fiatal, aki erőszakosan vagy bántalmazóan 
viselkedik egy párkapcsolatban, nem tartja magát 
bántalmazónak vagy erőszakosnak. Sokuk nem is tartja 
ezt a fajta viselkedést különösebben nagy ügynek.

Ha valakivel jóban vagy, arról nagyon nehéz elfogadni, 
hogy bántalmazó; és nem könnyű konfrontálódni egy 
barátunkkal, ha erőszakos volt, de egy igaz barátságba 
ennek is bele kell férnie.
Amikor beszélsz vele, a következőket érdemes figyelembe 
venni:

● Ne csinálj úgy, mintha nem tudnád, miről van szó!
● Legyél egyértelmű és nevezd meg pontosan, hogy mit 
láttál, és hogy hogy érzed magad tőle!
● Mondd meg a barátodnak, hogy nem oké, amit csinált, 
és nem fogod hagyni, hogy folytassa!
● Értesd meg a barátoddal, hogy amit tett, azért egyedül ő 
a felelős és hogy a viselkedésének következményei lesznek, 
mert a bántalmazás és az erőszak elfogadhatatlan, 
ártalmas, és sok esetben bűncselekmény.
● Ne fogadj el semmilyen kifogást, önigazolást és 
racionalizálást!
● Segíts neki szakértő segítséget találni, és 
támogasd abban, hogy beszéljen tanárokkal, az 
iskolapszichológussal vagy bármilyen felnőttel, akiben 
megbízik!
● Beszélgess vele arról, hogy milyen egy egyenlő, 
erőszakmentes kapcsolat és mi az, ami ebbe nem fér bele.
● Járj elől jó példával a számára azzal, hogy te is 
egyenlőségre épülő kapcsolatokat ápolsz és hogy 
tisztelettel bánsz a körülötted lévőkkel!

Csak együtt teremthetjük meg a kölcsönös 
tisztelet kultúráját, amiben nincs helye az 
erőszaknak és a bántalmazásnak! Állj ki te 
is egy egyenlőbb társadalomért!!!

„AKIK NEM 
MOZDULNAK 
MEG, ÉSZRE 

SEM VESZIK A 
LÁNCAIKAT.”
(ROSA LUXEMBURG)

HOGYAN SEGÍTHETSZ?
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Felhasznált források
A magazin tartalmához számos helyről szereztünk inspirációt. A felhasznált forrásokat a fiatalok igényeire és a témánkra szabva 
adoptáltuk a kiadványunk anyagába.

● Teszt: Szeretet vagy irányítás: The good the bad and the ugly: http://lovegoodbadugly.com/quiz-is-it-love-or-control/
● Zsigeri reakció vagy tudatos válasz: https://www.unimedliving.com/mental-health/understanding-mental-health/reaction-
versus-response.html 
● Mik a szükségleteid: NANE Egyesület, Associazione Artemisia, AMCV, NGO Women's Shelter Movement, Women's Aid 
Federation of England (2008) 'Erő a változáshoz. Hogyan szervezzünk és működtessünk önsegítő csoportokat párkapcsolati 
erőszak áldozatainak és túlélőinek'
● Az "Én-közlés" és a "Megakadt lemez" az erőszakmentes kommunikáció széleskörűen ismert eszközei. Ezeknek egy 
magunkra szabott változatát használtuk.
● Féltékenység: https://www.joinonelove.org/learn/unhealthy-relationship-behaviors-series-jealousy/ 
● Az erőszak ciklusa: Marjaree Mason Center: https://mmcenter.org/stay-informed/cycle-violence 
● A hatalom és irányítás kereke: https://www.theduluthmodel.org/wheels/understanding-power-control-wheel/; https://www.
loveisrespect.org/is-this-abuse/power-and-control-wheel/ 
● Az erőszak formái: Gonzalez, P., Yanes A. (2013) Violencia contra las mujeres, quien calla otorga: Buenas prácticas en 
intervención socio-sanitaria desde una perspectiva de género y derechos humanos. Edición Digital: Sept 2013, Mendoza, 
Argentina. 
● A szerelemben fontosak a határok: What are my Boundaries? – Love is Respect – National Domestic Violence Hotline: https://
www.loveisrespect.org/content/what-are-my-boundaries/ 
● Az egyenlőség kereke: https://www.icfs.org/teen-dating/healthy-relationships/teen-equality-wheel-2/; https://www.
theduluthmodel.org/?s=teen+equality 
● A társadalom hatással van rád is: Colorado Coalition Against Sexual Assault. (2011). Sexual assault advocacy and crisis 
line training guide. Denver, CO: Author.; 10 Myths about Porn: www.reality-check.nu
● A szerelmet is tanuljuk: Gonzalez, P., Yanes A. (2013) Violencia contra las mujeres, quien calla otorga: Buenas prácticas en 
intervención socio-sanitaria desde una perspectiva de género y derechos humanos. Edición Digital: Sept 2013, Mendoza, 
Argentina. 
● Nők és lányok elleni online erőszak: EIGE: https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls; 
FRA (2014) Violence against women: an EU-wide survey. European Union Agency for Fundamental Rights. Elérhető: https://
fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report 
● Online randierőszak: Love is respect.org, What is Digital Abuse? https://www.loveisrespect.org/pdf/What_Is_Digital_
Abuse.pdf 
● Online szexuális visszaélés: Uottawa, Sexual Violence: Support and Prevention: https://www.uottawa.ca/sexual-violence-
support-and-prevention/cybersexual-violence 
● Doxxing: HerNetHerRights Report, European Women’s Lobby, 2017 
● Teszt: Online biztonság: https://www.internetmatters.org/wp-content/uploads/2019/04/Internet-matters-Parent-Age-
Guides-14.pdf; https://kidshealth.org/en/teens/internet-safety.html 
● Tsirigoti, A., Petroulaki, K. & Ntinapogias, A. (2015). Master Package “GEAR against IPV”. 
● Booklet III: Teacher’s Manual. (Rev. ed.). Athens: European Anti-Violence Network. 
● Tsirigoti, A., Petroulaki, K., & Ntinapogias, A. (2015). Master Package “GEAR against IPV”. Booklet IV: Students’ Activities 
Book (Rev. ed.). Athens: European Anti-Violence Network. 
● Fact Sheet: Bystanders are Essential to Bulling Prevention and Intervention Elérhető: https://www.stopbullying.gov/media/
bystander-factsheetpdf 
● Cyberbullying and the Bystander Research findings and insight report.(2000) Prepared by Child Health Promotion Research 
Centre, Edith Cowan University for the Australian Human Rights Commission. Available at: https://humanrights.gov.au/sites/
default/files/document/publication/bystanders_results_insights_report.pdf 
● Becoming an Upstander Elérhető: https://www.togetheragainstbullying.org/tab/changing-behavior/becoming-an-
upstander/ 
● What is an Upstander vs Bystander?  (2019) Generations Against Bullying Elérhető: https://gabnow.org/wordpress/wp-
content/uploads/2019/03/Be-An-Upstander.pdf
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