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A munkaanyag a „Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen” c. projekt keretén belül került 
kifejlesztésre, melyet az Európai Közösség a Daphne II program keretében támogat.

A projekt kivitelezője a Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsveband, Landesverband Baden-Würrttemberg a 
következő projektpartnerek részvételével: Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, Bécs; NANE Egyesü-
let, Budapest; Tübingener Iniziative für Mädchenarbeit; PfunzKerle e.V., Iniziative für Jungen- und Männerarbeit, 
Tübingen.

Nem vállalunk felelősséget és garanciát azoknak az internetes honlapoknak az aktualitásáért, pontosságáért 
és teljességért, amelyekre a munkaanyagban található linkeken keresztül utaltunk. A Paritätischer Wohlfahrts-
veband, Landesverband Baden-Würrttemberg-nek (DPWV) nincs befolyása az internetes honlapok (beelértve az 
azon belüli oldalak) tartalmára és kivitelezésére nézve. Ebben az összefüggésben hangsúlyozzuk, hogy a DPWV 
a linkeken keresztül elérhető internetes honlapok tartalmától és kivitelezésétől teljes mértékben elhatárolódik, 
azok tartalmáért és kivitelezéséért felelősséget nem vállal. Ez a nyilatkozat minden felhasznált linkre internetes 
honlapra vonatkozik, amelyhez linkek vezetnek, és azok minden tartalmára.

Az Európai Bizottság felel a dokumentumban található információ további hasznosításáért.
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Köszönetnyilvánítás

A munkaanyag a „Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen” c. projekt keretén belül került kifejlesztésre. 
A projektet a az Európai Közösség a Daphne II program keretében támogatja, DER PARITÄTISCHER 1 Baden-Würt-
temberg1 kezdeméynezte, koordinálja és szakmai szempontból figyelemmel kíséri. A projekt kivitelezésében 
német, magyar és osztrák projektpartnerek vettek részt:

• TIMA e.V., Tübinger Initiative für Mädchenarbeit 

• PfunzKerle e.V., Initiative für Jungen- und Männerarbeit, Tübingen

• NANE, Women’s Rights Association, Budapest

• AÖF, Autonome Österreichische Frauenhäuser, Informationsstelle gegen Gewalt, Wien.

A projekt kontextusában minden szervezet megalapozott tematikai ismerettel rendelkezik és jó kapcsolatokat 
ápol iskolákkal és ifjúsági szervezetekkel. Sokéves tapasztalattal rendelkeznek a párkapcsolati erőszak áldoza-
tainak, illetve elkövetőinek támogatása területén, valamint az erőszak-megelőzésben gyerekekkel és fiatalokkal 
folytatott, a nemek társadalmi egyenlőtlenségének kontextusában végzett munkában.

A jelen munkaanyag egy kétéves, nemzeteken átívelő tervezési, kipróbálási és értékelési munka eredménye. A 
projektpartnerek 23 iskolával és 6 ifjúsági szervezettel együttműködve összesen 66 foglalkozást vezettek le 1000 
gyermekkel és fiatallal. 

Ezen a helyen szeretnénk köszönetet mondani a projektben részvevő partnereknek, az együttműködő isko-
láknak és ifjúsági szervezeteknek, valamint a foglalkozásokon résztvevő gyerekeknek és fiataloknak: lelkesedé-
sük és együttműködésük nélkül nem lehetett volna megvalósítani a fejlesztőmunkát.

Köszönetet mondunk továbbá az Erőszakmegelőzési Irodának és a baden-württembergi kultuszminisztérium if-
júsági osztályának. Az iskolák részéről a szakmai eszmecsere és a visszajelzések, valamint a párkapcsolati erőszak 
témájának tantervi bevezetésével kapcsolatos meglátások mind értékes támogatást jelentettek a munkaanyag 
elkészítésében.

Stuttgart, 2008. 10. 01.

Hansjörg Böhringer

tartományi ügyvezető

DER PARITÄTISCHE Baden-Württemberg

1  Der PARITÄTISCHE a szabad szociális gondozás hat elismert csúcsegyesületeinek egyike. A Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg szervezetéhez tartozik 
több mint 800 szervezet és intézmény több mint 4000 szociális szolgáltatással és intézménnyel együtt, amelyek átfogják a szociális munka és a szociális 
elkötelezettség egész spektrumát. A Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg fellép a párkapcsolati erőszak áldozatainak védelmében és a Baden-Württem-
bergben 2002-ben bevezetett a távoltartásról szóló rendőri intézkedés támogatásával kiállt amellett, hogy a párkapcsolati erőszak által érintett gyerekekre 
és a fiatalokra az illetékes intézmények jobban figyeljenek és az erőszakos esemény után rövid időn belül szakszerű segítséget kapjanak.
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Ez a munkaanyag elsősorban

• tanároknak, iskolai szociális munkásoknak

• az iskolán kívüli ifjúsági képzés/ifjúságvédelem munkatársainak szól 

A gyermekek és a fiatalok számára az ifjúsággal foglakozó intézmények és az iskolák olyan tanulási helyek, ahol 
szaktudást, szociális viselkedést és konfliktuskezelést sajátíthatnak el. Képzési és nevelési megbízatásuknak 
megfelelően az a feladatuk, hogy hozzájáruljanak a gyermekek és a fiatalok átfogó személyiségfejlesztéséhez, 
amelyen belül különösen olyan személyes és a szociális kompetenciákat kell felébreszteni és közvetíteni, mint

• önállóság, öntudatosság, önértékelés

• értékrend felépítése

• felelősségérzet, felelősségtudat és képesség a közösségi létre

• kommunikációs-, kooperációs- és konfliktustűrő képesség

• önszervezés

Az iskola és az ifjúsággal foglalkozó intézmények azonban olyan helyszínek is, ahol a gyermekek és fiatalok ma-
gatartási problémái és az erőszakos viselkedés a felszínre kerül. Ebből kifolyólag az iskolák és az ifjúsági munka 
egyre több erőszak megelőző projektet valósított meg. 

Az erőszak-megelőzés fontos kiindulópontjai között fontos megemlíteni az alábbiakat:

• a gyermekek és fiatalok vonatkozási személyeinek (tanárok, szülők, iskolai szociális munkások, szociálpeda-
gógusok/szociális munkások, kortársak) érzékenyítése és

• a gyermekek és fiatalok életkompetenciáinak fejlesztése. 

Ez a munkaanyag pedagógusoknak és ifjúságsegítőknek kíván

• információt adni a párkapcsolati erőszak problematikájáról és annak következményeiről a gyermekekre és 
fiatalokra nézve,

• stratégiákat közvetíteni párkapcsolati erőszak gyanúja esetén a gyerekekkel és szüleikkel való bánásmódra 
vonatkozóan,

• átadni a párkapcsolati erőszak elleni megerősítő foglalkozások anyagát.

Ez a munkaanyag különösen alkalmas a 12-16 éves korosztályhoz tartozó 

• iskolai osztályok projektnapjainak és

• ifjúsági csoportok foglalkozásainak (klubok, táborok, stb.)

kivitelezésére.

1 |  A munkaanyag célcsoportja és célkitűzése
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2 |  Tartalmi bevezető

2.1  Gyermeki jogok – A gyermek joga a védelemhez, gondoskodáshoz, neveléshez és a 
fejlődésének támogatásához a családon belüli erőszak tükrében

„[A]abban a meggyőződésben, hogy a családnak a társadalom alapvető egységeként és valamennyi tagja 
fejlődésének és jólétének természetes környezeteként meg kell kapnia azt a védelmet és támogatást, amelyre 
szüksége van ahhoz, hogy a közösségben szerepét maradéktalanul betölthesse, felismerve, hogy a gyermek sze-
mélyiségének harmonikus kibontakozásához szükséges, hogy családi környezetben, boldog, szeretetteljes és 
megértő légkörben nőjön fel” 1 áll az ENSZ gyermekjogi egyezményében és az egyes európai országok hazai inté-
zkedéseiben van lefektetve a szülők joga ahhoz, hogy gondoskodjanak a gyermekeik gondozásáról és neveléséről, 
és ezeknek a kötelezettségeknek a saját elképzeléseik és lehetőségeik szerint megfeleljenek. A szülők kötelesek a 
neveléshez való jogukat és a nevelési kötel zettségüket a gyermek jóléte érdekében gyakorolni. 

A „gyermek jóléte” jogi fogalomként magába foglalja a gyermek jogát a védelemhez, gondoskodáshoz, 
fejlődésének támogatásához és a neveléshez azért, hogy felelősségteljes és közösségi életre alkalmas személlyé 
váljon. Ezt felügyelni a szülők jogainak és kötelességeinek figyelembe vételével az állam kötelessége.

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy védelmet kapjon a testi és lelki erőszak bármely formájával szemben, káro-
kozással és bántalmazással szemben, az elhanyagolással, a rossz bánásmóddal és a kizsákmányolással szemben, 
beleértve a szexuális visszaélést is, mindaddig amíg szülői felügyelet, illetve nevelésére jogosult személy felü-
gyelete alatt áll (ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, 19. cikk) 

A gyermek jólétének veszélyeztetése esetén a gyermekvédelemnek kell fellépnie a gyermek érdekében és el 
kell érniük, hogy a gondviselők segítséget vegyenek igénybe a gyermek neveléséhez, hogy a veszélyeztetést 
elkerüljék. Magyarországon a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról III. 
fejezete ismerteti a gyermekvédelmi rendszer felépítését. 2 

Ha a veszélyeztetettség elhúzódik, települési jegyző védelembe veheti a gyermeket, ha a szülő(k) nem működnek 
együtt a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésében, lehetőség van a gyermek kiemelésére, és a gyer-
meknevelés jogának megvonására is. Németországban és Ausztriában ezen felül a családi bíróság elrendelheti a 
veszélyeztető szülő kitiltását a család otthonából vagy a gyermek kiemelését a családból. 3

Azoknak a szülőknek, ill. gondviselőknek, akik nem tudják egyedül ellátni a gyermek nevelését, joguk van arra, 
hogy segítséget igényeljenek a gyermek neveléséhez. A gyermekeknek és fiataloknak is van joga ahhoz, hogy 
a neveléssel és fejlődéssel kapcsolatos bármely dologban a gyermekjóléti szolgálathoz forduljanak. A döntést 
arról, hogy kapnak-e segítséget és milyent, az illetékes gyermekvédelmi szervhez tartozik. A döntést azonban 
nem hozhatja meg a gondviselésre jogosult személy, illetve a gyermek vagy fiatal feje fölött. A gyermeknek és 
a fiatalnak joga van a segítségnyújtás megtervezésében az életkorának megfelelően részt venni. Ezen kívül a 
gyermekek és a fiatalok vészhelyzetben és konfliktushelyzetben a szülők tudta nélkül is kaphatnak tanácsot, 
amennyiben az ő értesítésük miatt a tanácsadás célja meghiúsulna.

A bántalmazással és elhanyagolással szembeni védelemhez való jog mellett Európa több országában 4 létezik a jog 
az erőszakmentes neveléshez, mely elutasítja a testi erőszak és más megalázó nevelési módszer minden fajtáját. 5 

1 Egyezmény a Gyermek Jogairól, Bevezető,  http://www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=1351

2 http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/_8a.html

3 Németország, l. BGG § 1666a, http://www.bundesrecht.juris.de/bgb/__1666a.html ,Ausztria l. Végrehajtási rendelet § 382b http://ris.bka.gv.at/taweb-cgi/
taweb? x=d&o=d&v=bgbl&d=BGBL&i=11040&p=33&q=%20%20%20%20%20und%20(Sicherheitspolizeigesetz)

4 Ide tartoznak jelenleg Németország, Magyarország, Ausztria, Svédország, Finnország, Norvégia, Ciprus, Dánia, Horvátország, Bulgária, Izland, Románia, 
Ukrajna és Lettország

5 A nevelés során elkövetett erőszak törvényen kívül helyezésének hatásairól Németországban: 
http://www.bmj.bund.de/enid/Publikationen/Gewaltfreie_Erziehung_m8.html
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A gyermeki jogok és a gyermekvédelmi intézkedések ellenére sok gyermek él át erőszakot a családban: egye-
nesen a gyermek ellen irányuló erőszakot és a szülők közötti erőszakot egyaránt. Az iskolás korú gyermekek kb. 
10-30%-a szembesül a szülők kapcsolatában erőszakkal. 6

2.2 Az ember joga az élethez, szabadsághoz és biztonsághoz nők elleni párkapcsolati 
erőszak kontextusában

Az emberi jogok – mint pl. jog a méltósághoz, élethez, szabadsághoz és biztonsághoz – minden ember elidegení-
thetetlen alapvető joga. Az állam nem hagyhatja figyelmen kívül az ember alapvető jogait, hanem ellenkezőleg 
figyelembe kell vennie azokat, támogatnia és védelmeznie kell.

Világszerte sok nőt, férfit és gyermeket érint az emberi jogok megsértése terror, háború, menekülés, éhezés, sze-
génység és erőszak útján. A nőket az egyenlőtlen nemi viszonyok miatt, amely nemek közötti egyenlőtlen mun-
kamegosztáson alapul és a nőket elsődlegesen a magánszférába kényszeríti, az erőszak specifikus módon érinti. A 
tipikusan nők emberi jogait érintő jogsértések közé tartoznak:

• az becsületre hivatkozva elkövetett gyilkosságok és „büntetések

• nőkereskedelem/prostitúció

• női nemi szervek megcsonkítása

• kínzás és megerőszakolás fegyveres konfliktus és menekülés során

• párkapcsolati belüli erőszak.

Nők esetében az emberi jogok megsértésének leggyakoribb formája világszerte a párkapcsolati erőszak. Tehát 
éppen az a tér, amely az egyén számára védettséget kellene jelentsen és az állami beavatkozástól is védett 7, a nők 
számára az a hely, ahol a leggyakrabban vannak kitéve az erőszaknak. Az állam és a társadalom feladata, hogy a nők 
elleni erőszak okait megszüntesse és a párkapcsolati erőszakkal szemben a nőket megvédje.

a párkapcsolati erőszak ellen folytatott fellépés fontos mérföldkövei

• nőmenhelyek, amelyek bántalmazott nők és gyerekeik számára nyújtanak védelmet 

• rendőri intézkedések mint pl. a távoltartás/kiutasítás 8, amely az erőszak elkövetőjét meghatározott időre kitiltja 
az áldozat(ok)kal közös otthonból 

• áldozatsegítés, valamint az elkövető következetes büntetőjogi felelősségre vonása 

6 Seith, Corinna (2006): Kinder und häusliche Gewalt – Herausforderungen an die Behörden und Fachstellen Soziale Sicherheit CHSS,  
249-254. p, Tóth Olga: Erőszak a családban, Tárki, 1998, http://www.tarki.hu/kiadvany-h/soco/soco12.html

7 ENSZ Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, 12. cikk.: Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagylevelezésébe nem szabad 
önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sérté-
sekkel szemben a törvény védelméhez.

8 Baden-Württemberg a távoltartáshoz: http://www.sozialministerium.de/fm7/1442/platzverweis_handreichung.pdf, 
Ausztriában a kiutasításról és az eltiltásról a lakáson belüli erőszak esetében: § 38a Biztonsági Rendőrségi Törvény 
http://www.ibiblio.org/ais/spg.htm 
Magyarország: 2006. évi LI. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról, 59. § 
http://www.complex.hu/kzldat/t0600051.htm/t0600051.htm

2 |  Tartalmi bevezető



8

•  polgárjogi intézkedések, ill. erőszaktól védő törvények 9, amelyek lehetővé teszik a (közös) lakás kiutalását az 
áldozatnak és az elkövető távoltartását. 

Ezek az intézkedések világossá teszik, hogy a párkapcsolati és a magánszférában a kapcsolatokban kiala-
kuló erőszak nem magánügy, hanem az állam az áldozat érdekében beavatkozik és az elkövetőt a tettéért 
felelősségre vonja.

2.3  A párkapcsolati erőszak definíciójáról: okok, megjelenési formák és következmények

A párkapcsolati erőszak eredetéül szolgáló angol „domestic violence” kifejezés, melyet pl. a német nyelv is tü-
körfordítással átvett („häusliche Gewalt”) olyan szakkifejezés, melyet sokan eltérő módon alkalmaznak, és vitat-
nak. A „domestic violence” (szó szerint: „otthoni erőszak”) kifejezés a figyelmet az otthonra, a lakásra, a szociális 
közelség területére irányítja – helyek, amelyekhez az intimitás, szeretet és védettség kötődik. A kifejezést az 
angolszász (észak-amerikai és egyesült királyságbeli) nőmozgalom hozta létre az 1970-es évk elején, a párkap-
csolati erőszak jelölésére, mivel a már korábban is létező családi erőszak kifejezés a nem-házas, nem együtt élő 
párok kapcsolataiban előforduló erőszakra nem terjedt ki. Néhány ember, főként nők, gyerekek, idős, gondozás-
ra szoruló vagy fogyatékkal élők számára éppen ezek a mindennapi erőszak színhelyei. A „domestic violence” 
kifejezést ezért előfordul, hogy az erőszak összes családban előforduló formájának gyűjtőneveként használják. 
Kritikus megjegyzésként hozzá kell tenni, hogy a fogalom a párkapcsolati erőszak központi jellegzetességét, 
mégpedig a nemek közötti kapcsolaton belüli erőszakot, nem juttatja kifejezésre.

Ebben a munkaanyagban a „párkapcsolati erőszak” kifejezés alatt a házastársi és intim partnerkapcsolatban 
fennálló erőszakot értjük. A házastársi és a partnerkapcsolatokban fennálló erőszak „csak ritkán egyszeri ese 
mény, hanem legtöbbször egy ismétlődő tett és minden társadalmi rétegben és kultúrában megjelenik.” 10 

A következő formákban nyilvánul meg:

• testi erőszak, pl. ütés, rúgás, fojtogatás, fegyver alkalmazás …

• lelki erőszak, pl. szidalmazás, megalázás, lealacsonyítás, fenyegetés, zsarolás …

• szexuális erőszak, pl. szexualizált légkör teremtése, testi kapcsolat vagy szexuális cselekvésre kényszerítés, 
megkísérelt vagy véghezvitt nemi erőszak…

• gazdasági erőszak, pl. pénzmegvonás, pénz elvétele vagy saját pénzkereset tiltása…

• társas erőszak, pl. társas kapcsolatok tiltása, elszigetelés, bezárás.

9 Németország: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/PRM-16781- Gewaltschutzgesetz,property=pdf.pdf, 
Ausztria § 382b Gewaltschutzgesetz: http://www.aoef.a/gesetz/index.htm,

10 Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ein Wegweiser für Berliner Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer, BIG e.V., 
Berlin 2005, S. 8 http://www.biginterventionszentrale. de/veroeffentlichungen/broschueren/pdfs/wegweiser_erzieherinnen.pdf
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Habár az erőszak heteroszexuális és azonos nemű párkapcsolatokban is előfordul, és habár a férfiak és a nők az 
áldozatok és az elkövetők csoportjába egyaránt tartozhatnak, eredetét, mértékét és következményeit tekintve 
elmondható, hogy a párkapcsolati erőszakot a férfiak által nők ellen elkövetett erőszakként kell tematizálni, 
mivel sérüléssel is járó, ismétlődő erőszakot túlnyomó többségben férfiak követnek el női partnerükkel, ill. volt 
partnerükkel szemben.

A párkapcsolati erőszaknak messzemenő következményei vannak az áldozatra és hozzátartozóira (vö. 2.4 fe-
jezet) és a társadalomra nézve. A következmények az áldozatokra nézve a testi sérülésektől, a pszicho zomati-
kus panaszokon, a pszichés betegségeken át a halálig terjedhetnek. Az erőszak következményei, amelyek pl. 
félelemben, alvási zavarokban, kapcsolati és szexuális problémákban, poszttraumás stresszbetegségben 11, de-
presszióban, öngyilkosságban, függőségben nyilvánulnak meg, növekvő mértékben lehetnek kihatással az ál-
dozat szociális, munkahelyi és gazdasági élethelyzetére: pl. a munkahely, a lakás, a család ill. a szociális környezet 
elvesztése.

a párkapcsolati erőszak áldozatainak gyakran nehéz elválni a bántalmazójától. Ennek az okai: 

• Az erőszakos kapcsolatokban kibontakozhat egy olyan dinamika, melyet „traumás kötődésnek” neveznek, 
mely során súlyos és tartós erőszak áldozatai egyfajta önvédelmi mechanizmusként feltétlen lojalitást mu-
tatnak és éreznek az őket bántó ember(ek) felé. 12

• Az erőszak megtapasztalása és a párkapcsolati erőszak megélése gyermekkorban ahhoz vezethet, hogy az 
erőszakot nem kérdőjelezik meg a partnerkapcsolatban.

• A válás ténye összekapcsolódik az anyagi bizonytalanság, a szociális helyzet, a gyermekek miatti aggoda-
lommal; bevándorlók esetén ez a családból való kirekesztés és/vagy a tartózkodási engedély elvesztése 
miatti aggodalommal is társulhat.

• A szétválás és a válás magukban rejtik az erőszakos kapcsolatokban az erőszak fokozódásának megnöveke-
dett kockázatát egészen az emberrablás és a gyilkosság elkövetéséig.

A párkapcsolati erőszak megakadályozza az erőszak áldozatát abban, hogy a lehetőségeit a családban, a munká-
ban és a közéletben kibontakoztathassa. Ezáltal elvesznek a társadalom számára fontos produktív 13 és repro-
duktív erőforrások 14 és többletköltségek jelentkeznek az egészségügyben, a szociális, igazságügyi és rendészeti 
szférában. 15

11 l. Judith Herman: Trauma és gyógyulás, Háttér-NANE, 2003,

12 Ennek az erőszakdinamikának, ill. erőszakciklusnak a leírásához lásd: http://www.uni-potsdam.de/u/ifk/sites/curriculum-site/ modul1.htm,  
http://www.euroipn.org/daphne_new/daphne2/DAPHNE_ANNEXES/APPENDIX%201.%20IPV%20MATERIAL/1.3.%20PowerPoint%20Presenta-
tions/1.3.2.%20German_presentations/Presentation%20Part%20B%20German.ppt

13 a párkapcsolati erőszak hatásairól a szakmai életre: http://www.frauenrechte.de/tdf/pdf/hgewalt/workplace/Broschuere- Business-gegen-Haeusliche-
Gewalt.pdf

14 a párkapcsolati erőszak kihatásairól a terhességre és a szülők nevelői kompetenciájára: http://schwanger-und-gewalt.de/pdf/Zeugung.pdf ,  
http://www.paritaet-bw.de/lgst/projekte/kinder_gewalt/anlagen/201005_heynen.pdf

15 a párkapcsolati erőszak személyes és társadalmi költségeiről: 
http://www.frauenrechte.de/tdf/pdf/hgewalt/workplace/Broschuere-Business-gegen-Haeusliche-Gewalt.pdf
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2.4 A párkapcsolati erőszak előfordulásának mértéke

Európában a 16 és 44 év közötti nők körében az elhalálozás és maradandó egészségkárosodás fő oka a párkapc-
solati erőszak, és ezzel megelőzi a rangsorban a rákos megbetegedést és a közlekedési balesetet. 16

„Az Európa Tanács olyan adatokat gyűjtött, amelyek azt mutatják, hogy minden európai országban előfordul az 
erőszak. Annak ellenére, hogy a különböző országok eltérő kutatási módszerekkel készített statisztikáit nehéz 
összehasonlítani, az egyes országok tanulmányai a következőket mutatják:

• A nők egynegyede minden országban életében legalább egyszer megtapasztalta a fizikai erőszakot és több 
mint egytizede volt már nemi erőszak áldozata;

• az erőszak bármely formájának száma, beleértve a fenyegető zaklatást is, 45%-ot tesz ki;

• a férfiak által nők ellen a közvetlen szociális környezetükben elkövetett leggyakoribb erőszakos tetteket a 
partnerük, vagy ex-partnerük hajtja végre;

• a párkapcsolati erőszak társadalomra jutó költségei hatalmasak. Az egyes országok tanulmányai alapján 
a költségek az évi 2,4 milliárd Eurótól Spanyolországban, a 34 milliárd Euróig terjednek az Egyesült 
Királyságban.” 17

Egy a nők elleni erőszak gyakoriságáról Németországban készült tanulmány szerint a 16 és 85 év közötti nők 
25%-a élte át a partner által elkövetett testi és/vagy nemi erőszak egyik formáját. Ezeknek a nőknek az egyhar-
mada egyszer élte meg az erőszakot, egyharmada kettő-tíz alkalommal és egyharmada tíz-negyven alkalommal. 
64%-uk sérüléseket szenvedett, melyek a zúzódásoktól, a töréseken keresztül, fojtogatási nyomokig és fejsérü-
lésekig terjedtek. 18

Ausztriában és Magyarországon nem készítettek gyakorisági tanulmányt, de a számok itt is magukért beszél-
nek:

• Ausztriában a párkapcsolati erőszak esetében az elkövetők 92%-a férfi, az áldozatok 93%-a nő. 19 

• Becslések szerint Ausztriában minden ötödik nő érintett egy közeli férfi hozzátartozó által e követett 
erőszakos tettben.

• Ausztriában évente nők és gyermekek ezreinek kell nőmenhelyre menekülniük. 2007-ben ez 3190 nőt és 
gyermeket jelentett, akik menedéket és biztonságot kerestek a nőmenhelyeken a bántalmazóik elől. Ennek 
kb. a fele (1549) gyermek volt. 20 

• A rendőrség Ausztriában naponta kb. 20 alkalommal, tehát majdnem óránként vonul ki hely zínre családon 
belüli erőszakos tett miatt. 2007-ben az osztrák bíróságok 6.347 kitiltást mondtak ki erőszak elkövetői ellen. 
Az erőszak ellen védő törvény bevezetése óta ez a szám majdnem 46.000 kitiltást és belépési tilalmat tesz ki 
(45.932). 21

16 http://www.humanrights.ch/home/de/Themendossiers/Gleichstellung/International/idart_4755-content.html

17 http://www.coe.int/t/d/kommunikation_und_politische_forschung/presse_und_online_info/Presseinfos/2006/20061123-722-Kampagnenstart.asp

18 BMFSFJ (Hrsg., 2004): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen 
in Deutschland. Zusammenfassung zentraler Studienergebnisse. Berlin, 10. p. 
(Kapható: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de, Tel.: 080/5329329)

19 AÖF-Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (2008): Tätigkeitsbericht und Statistik der österreichischen Frauenhäuser 2007, Wien. Interventions-
stelle gegen Gewalt in Wien, Tätigkeitsbericht

20 ebd.

21 Bundesministerium für Inneres (BMI) - Bundeskriminalamt (2007, 2008): Polizeiliche Kriminalstatistik 2006, 2007 (Auszug)
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Egy 1998-ban Magyarországon 1010 18 év feletti nővel készített felmérés eredményét Dr. Tóth Olga foglalja 
össze az „Erőszak a családban” c. tanulmányában:

• A nők 18,1%-a válaszolta, hogy fél attól, hogy partnere megveri, 11,8% válaszolt nem tudommal és 69,1% 
nemmel.

• 22,3% válaszolta, hogy partnerük megfenyegette őket, 11,9% válaszolt nem tudommal és 65,4% nemmel.

• 13,4% válaszolta, hogy partnerük megverte, 14,2% válaszolt nem tudommal és 72,1%nemmel.

• 19,6% válaszolta, hogy az apa verte az anyát, 10,9% válaszolt nem tudommal és 68,3% nemmel.

• 7,6% válaszolta, hogy partnerük megerőszakolta őket, 12,3% válaszolt nem tudommal és 79,5% nemmel. 22

Az erőszak áldozatai férfiak is lehetnek. Barbara Kavemann a férfiak ellen elkövetett erőszakról szóló kuta-
tási eredményeit a következőképpen foglalja össze: 23

„Az erőszak a férfiak ellen” témában folytatott kutatás Németországban 24 az összes nemzetközi kutatáshoz ha-
sonlóan nemek szerinti egyenletes elosztást mutat, amikor a férfiakat a partnerük erőszakos tettével kapcso-
latban kérdezik. Ha csak az erőszakos cselekedetek következményeit és intenzitását vesszük figyelembe, akkor 
látszik, hogy a férfiaknak igaz ugyanolyan gyakran, de nem ugyanolyan mértékű erőszakot kell elszenvedniük a 
partnerüktől.

•	 A	300	megkérdezett	férfi	25%-a	legalább	egyszer	átélte	partnere	agresszív	megnyilvánulását.

•	 5%	a	partner	támadása	során	sérülést	szenvedett.

•	 5%	félt	a	sérüléstől.

Empirikus kutatás bizonyítja, hogy a nők és a férfiak sok erőszakot élnek át, de ezt eltérő kontextusban: pl. egy 
az USA-ban elvégzett 8.000 nő és 8.000 férfi körében végzett vizsgálat:

•	 A	nők	az	erőszakot	túlnyomóan	a	magánszférában	élik	meg	a	férfi	partnerük	által.

•	 A	nők	elleni	erőszak	gyakran	szexuális	erőszak.

•	 A	nők	esetében	megnő	a	sérülés	kockázata,	ha	az	erőszak	elkövetője	a	partner.

Más az erőszakminta, amit a férfiak élnek át:

•	 A	férfiak	az	erőszakot	túlnyomóan	nyilvános	helyen	élik	meg	más	férfiak	által.

•	 A	férfiak	elleni	erőszak	ritkán	nemi	erőszak.

•	 A	férfiak	esetében	csökken	a	sérülés	kockázata,	ha	az	erőszak	elkövetője	a	partner.”

22 Dr. Tóth Olga (1998): Erőszak a családban. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a396.pdf 
http://www.ihf-hr.org/viewbinary/viewdocument.php?doc_id=2060

23 http://www.paritaet-bw.de/lgst/projekte/kinder_gewalt/anlagen/201005_kavemann.pdf, 2 f. p.

24 Gewalt gegen Männer: http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberichte,did=20558.html
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A partnerkapcsolaton belüli erőszak elsősorban a partnerre irányul, de messzemenő következményei vannak a 
gyermekekre nézve is. 

A gyerekek úgymond a felnőttek közötti erőszak lővonalába kerülnek: hallják és látják, ahogyan az apa mega-
lázza, megveri, megerőszakolja, halállal fenyegeti és a legrosszabb esetben megöli az anyát. Gyakran őket is 
megverik és spicliként vagy szövetségesként bevonják az erőszak körforgásába. 

Ahogyan azt tanulmányok is mutatják, szoros összefüggés van az anyák elleni erőszak és a gyermekek elleni 
erőszak között: ha az anyát bántalmazzák, nagy a valószínűsége annak, hogy a gyermekeknek is el kell szenved-
niük erőszakot. 25 Ha a gyermekeket bántalmazzák, akkor az esetek több mint felénél abból lehet kiindulni, hogy 
az anyát is bántalmazzák. 26

25 Dr. Corinna Seith és Dr. Barbara Kavemann tanulmánya szerint 158 gyermekből, akik párkapcsolati erőszak miatt „A gyermekek mint a párkapcsolati 
erőszak szemtanúi és áldozatai” c. projekt keretében szociálpedagógiai és terápiás foglakozásokon vettek részt, a gyermekek 77%-a a támogatási ajánlat 
kezdete előtt átélt erőszakot, kb. a fele az apa által, egyötöde az anya által., ásd http://www.landesstiftungbw. de/publikationen/files/ap_svk_3_kinder_
haeusliche_gewalt.pdf 
Az asszonyok házában végzett vizsgálatok mutatják, hogy a gyerekek több mint a fele az apa által elkövetett közvetlen erőszak áldozata.  
(Kenning et.al. 1991, McCloskey et.al. 1995, zit. nach Jasinski/Williams. M.L.: Partner Violence. A Comprehensive Review of 20 Years Research, Thousand 
Oaks/London, New Delhi 1998).

26 Lásd: Hildegard Hellbernd/Petra Brzank: Häusliche Gewalt im Kontext von Schwangerschaft und Geburt. In: Barbara Kavemann, Ulrike Kreyssig (Hrsg.) 
Handbuch Kinder und häusliche Gewalt, Wiesbaden 2006, S. 88-103

A gyerekek látják:
Az apa veri az anyát, lökdösi, ököllel üti, a haját tépi.
Rugdossa a földön fekvő anyát.
Tárgyakkal üti, tárgyakat dobál.
Az anyát késsel vagy más fegyverrel fenyegeti.
Megerőszakolja az anyát.
Az anya összeesik.
Az anya nekimegy az apának, védekezik és küzd.
Az anya vérzik.

A gyerekek hallják:
Az apa kiabál, üvölt.
Fenyegeti az anyát, halálosan megfenyegeti.
Megalázza és szidja az anyát, szexuálisan is.
Lealacsonyítja, megalázza mint embert, mint nőt és 
mint anyát.
Az anya kiabál, sír..
Az anya kiabál az apával, szidja és védekezik.

A gyerekek érzik:
Az apa mérgét, a romboló dühének hevességét.
Az anya félelmét, a tehetetlenségét és alávetettségét.
A testvérek félelmét, főleg a kisebbekét.
Az erőszakos tettek fenyegető, bizonytalan légkörét.

A vitás és konfliktusos helyzetek fokozódását.
A saját félelmet és tehetetlenséget.

A gyerekek gondolják:
Apa meg fogja ölni anyát.
Segítenem kell anyának.
A kicsiket ki kell hagyni ebből.
Be kell avatkoznom, de félek beleavatkozni.
Apa meg fog verni engem.
Mindannyiunkat megöl.
Anya az oka, miért ellenkezik mindig.
Anya olyan gyenge, lenézem őt.
Sajnálom anyát, szeretem apát.
Nem akarom, hogy apa elmenjen.
Nekik kell rendbe hozniuk, nincs közöm hozzá.
Szeretnék láthatatlan lenni.
Nem számítok, senki sem foglalkozik velem és a félel-
memmel.
Anya sosem lesz képes megvédeni.

Barbara Kavemann: Kinder und häusliche Gewalt – 
Kinder misshandelter Mütter: www.ms.niedersachsen.
de/master/c731854_n746063_L20_D0_1674.html

2.5 Gyerekek és a párkapcsolati erőszak
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A szülők közötti erőszak a gyermekeknél súlyos lojalitási konfliktust okoz: a gyerekek félnek az apa dühétől és 
erőszakos kitörésétől. Gyűlölik őt ezért és ezzel egyidejűleg vágynak az elismerésére és szeretetére. Gyakran érzik 
bűnösnek magukat az erőszakossága miatt és felelősnek az anya és a testvérek védelméért. Ebben a védelmező 
szerepben menthetetlenül túlterheltek. Az anyát egyrészt védtelennek és gyengének látják, de elhanyagolónak 
és/vagy erőszakosnak is a gyermekekkel szemben.

A szülők párkapcsolatában fennálló erőszak a gyermeket hatalmas stressznek teszi ki és károsan hat fizikai, lelki és 
társas fejlődésére. Poszttraumás zavarok, testi problémák, tanulási és teljesítményzavarok, problematikus sze-
repképek és az erőszak körforgásának folytatása a következő generációban előre látható következmények, ha 
a gyermekeket ezekkel a traumatizáló tapasztalatokkal magukra hagyják. a párkapcsolati erőszakot ebből kifo-
lyólag a gyermek jólétének veszélyeztetését jelentő indikátorként komolyan kell venni. 27

2.6 A gyerekek lehetőségei és korlátai a segítséghez vezető úton

Az erőszak körforgásának a lehető legkorábbi megszakításához elengedhetetlen, hogy az érintett gyermekek és 
fiatalok hozzáférjenek kompetens kapcsolattartó személyekhez. Ennek a feltétele az, hogy a gyerekek érintett-
ségét a párkapcsolati erőszak esetében mind az érintett személy a saját környezetében, mind pedig az illetékes 
intézmények érzékeljék és komolyan vegyék. A párkapcsolati erőszak áldozatai speciális tanácsadási és támo-
gatási lehetőségeket igényelnek. Ezeket a lehetőségeket kifejleszteni és készenlétben tartani elsődlegesen a 
gyermek és ifjúságvédelem feladata. 

Ahhoz, hogy a gyerekek a segítséghez és támogatáshoz vezető utat meg tudják találni, a megfelelő beavatko-
zási és támogatási lehetőségek mellett szükség van megelőzésre is, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a párkap-
csolati erőszak témáját ne kezeljék tabuként. Mint ahogyan Corinna Seith a Svájci Nemzeti Alap tanulmányában 
rámutatott, a gyerekek félelemből, szégyenből és a szülőkkel szembeni lojalitás miatt ritkán fordulnak kizárólag 
a párkapcsolati erőszak családi titkával a külvilág felé. Az 1400 9 és 17 év közötti zürichi iskolás gyermek körében 
végzett vizsgálat alapján 10 gyermekből csak négy gondolja úgy, hogy azoknak a gyermekeknek, akik szüleik 
kapcsolatában tapasztalnak erőszakot, valakihez fordulniuk kellene. A párkapcsolati erőszakról folytatott be-
szélgetések legnagyobb akadálya, hogy „kételkednek az információ bizalmas kezelésében, aggódnak a család 
imázsa miatt, valamint az az elképzelés, hogy a párkapcsolati erőszak esetében magánügyről van szó”. A fiúk kö-
vetkezetesen gyakrabban félnek a család „jó hírének” elvesztésétől, míg a lányok esetében a harmadik személy 
reakciójának kiszámíthatatlansága kerül előtérbe. A legrosszabb következményektől való rettegés miatt, mint 
pl. intézetbe kerülés és a szülők elvesztése, a gyerekek ritkán fordulnának a tanárhoz vagy a gyermekvédelem 
munkatársához. Leginkább testvérhez, baráthoz vagy barátnőhöz fordulnának vagy anonim kérnének tanácsot 
gyermek-segélytelefonon. 28

A kortársak fontos bizalmi személyek és gyakran az első személy, akihez fordulnak nehéz élethelyzetekben.
Ebből kifolyólag a párkapcsolati erőszak elleni megelőző munka fontos kiindulópontja, hogy a kortársak
támogató potenciálját az erőszak által érintett gyerekek stabilizálására és támogatására kell fordítani és
fejleszteni. Ebben központi szerepet kap az iskola, mivel ott a kortársak és az érintett gyermekek/fiatalok
egyaránt elérhetőek.

27 Lásd ehhez: Heinz Kindler: Partnergewalt und Beeinträchtigungen kindlicher Entwicklung: Ein Forschungsüberblick. In: Barbara Kavemann,  
Ulrike Kreyssig (Hrsg.) Handbuch Kinder und häusliche Gewalt. Wiesbaden 2006, 36-53. p.

28 C. Seith: Häusliche Gewalt aus Sicht von Kindern und Jugendlichen, http://www.nfp52.ch/d_dieprojekte.cfm?Projects.Command=details&get=20

2 |  Tartalmi bevezető
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3 |  Javaslatok a megerősítő foglakozások kivitelezésére gyerekekkel és fiatalokkal

3.1 Empowerment – a kontextus 29

Az empowerment koncepció célja az önmeghatározás és az emberek társadalmi részesedése, amely során aze-
gyén erősségeire és nem a hiányosságaira épít.

Kiindulva azokból a strukturális és anyagi erőforrásokból, amelyek élhető egzisztenciát tesznek lehetővé és ezzel 
személyes fejlődést és szociális integrációt biztosítanak, szükséges a személyes és szociális erőforrások erősítése 
és fejlesztése.

• Személyi erőforrásokat az önmeghatározás, az értékes meggyőződések, az emocionális feldolgozás 
stílusának és a cselekvési kompetenciának az erőforrásai jelentik, amelyeket az egyes ember a kritikus élethe-
lyzetekben alkalmazni tud és amelyek a védelmet jelentik számára a fenyegető sérülésekkel szemben Ilyenek 
pl.

 - emberi kapcsolatra való képesség a többi emberrel szembeni empátia és érzékenység értelmében

 - önelfogadás és meggyőződés önmaga értékéről

 - bizalom a saját megoldó és alakító képességben

 - a problémák aktív kezelése és a problémamegoldás célirányos keresése

 - krízishelyzetekben segítség és támogatás kérésének képessége.

• A társas erőforrásokat a támogató, társas kapcsolathálózatok (pl. rokonság, baráti és ismeretségi kör) jelentik. 
Az ebbe a hálózatba való tartozás az egyén számára a következőket kínálja:

- Érzelmi támogatás: a tehetetlenség, függőség és elszigeteltség érzésének csökkentése; önmagunk  
megtapaslásának erősítése a önbecsülésen, az én mások által történő elismerésén keresztül;

- Anyagi és tárgyi támogatás: az anyagi segítség, a konkrét cselekvési technikák és kézzelfogható  
gyakorlati segítség biztosítása a mindennapokra, amivel kezelni tudja a kritikus eseményeket; a terheket 
csökkentő segítség közvetítése és az érintett támogatása egy másfajta életorientáció keresésében;

- Kognitív (információs) támogatás: felvilágosítás és információ adása a jogokkal és a rendelkezésre  
álló szolgáltatásokkal kapcsolatban, további segítséget nyújtó személyek ajánlása; orientációs segítség új 
információk közvetítésével és új információforrások megnyitásával;

- A társas identitás fenntartása: az önértékelés és a társas identitás erősítése az értékelésről, elismerésről  
és odafigyelésről folytatott beszélgetésen keresztül a szubjektív megterhelés időszakában;

- Új társas kapcsolatok közvetítése: a hasonló élethelyzetben levő emberekkel való kapcsolatba kerülés;  
a zérintettség érzésének erősítése. 30

29 lásd: http://www.empowerment.de/

30 http://www.empowerment.de/grundlagentext.html
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3.2 Foglalkozás– célok és tartalmak

A párkapcsolati erőszak elleni foglalkozások és projektnapok célkitűzése, hogy a lányokat és a fiúkat mint poten-
ciális érintetteket, mint kortárs bizalmi személyt és mint jövőbeli kapcsolatban élő partnereket erősítse.

A workshop feladata:

• hozzájárulni a párkapcsolati erőszak témájának tabuk nélküli kezeléséhez,

• az erőszak eme formájával szemben érzett jogtalanságtudatnak az erősítése,

• a kortársak támogatási potenciáljának láthatóvá tétele és fejlesztése,

• a segítséghez és támogatáshoz vezető út megkönnyítése,

• a jövőbeli erőszak-körforgás kialakulásának megelőzése

A lányoknak és a fiúknak tartott iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokon a következő dolgok megvitatásán, meg-
tapasztalásán keresztül tanulnak a fiatalok:

• minden embernek joga van a fizikai és lelki épséghez, és minden gyermeknek joga van a védelemhez, gon-
doskodáshoz, fejlődéshez és az erőszakmentes neveléshez,

• mit jelent a párkapcsolati erőszak, ill. az erőszak a párkapcsolatban,

• a párkapcsolati erőszak nem egyedi eset,

• a párkapcsolaton belüli erőszak elfogadhatatlan és a párkapcsolati erőszak nem magányügy,

• a másik nemmel tisztelettel kell bánni,

• melyek az erőszakmentes konfliktusmegoldó stratégiák,

• a saját érzéseit a párkapcsolati erőszak témájával kapcsolatban,

• mit éreznek a bántalmazott vagy bántalmazó szülők gyermekei,

• a gyermekek soha sem hibásak a szülők közötti erőszak kialakulásában,

• a gyermekek és a fiatalok ilyen vészhelyzetben valakihez fordulhatnak és segítséget kereshetnek,

• kihez fordulhatnak, ha a párkapcsolati erőszakban érintettek vagy érintett vonta őket a bizalmukba,

• melyek a kortárs-támogatás lehetséges határai

3.3  Foglalkozás – módszerek és keretfeltételek

Módszerek és az eszközök sokfélesége

A gyermekek és fiatalok foglalkozásokon való aktív részvételének motiválásához fontos, hogy életkoruknak 
megfelelő és sokoldalú eszközöket és módszereket alkalmazzunk. Az információk-központú módszerek 
(előadás, olvasmány, megbeszélés, filmek, dalok, hangjátékok és képregények alkalmazása) mellett mindenek 
előtt kreatív-játékos módszereket (szerepjáték, mozgás, testgyakorlat, szociometriai gyakorlat, képzeletgyakor-
latok, festés, tervezőjátékok, stb.) is kell alkalmazni, amelyek támogatják az érzelmi és társas tanulást, valamint 
megtapasztalhatóvá teszik a tartalmakat és tevékenységeket.

3 |  Javaslatok a megerősítő foglakozások kivitelezésére gyerekekkel és fiatalokkal
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A foglalkozások nemeket tudatosan figyelembe vevő tervezése

A párkapcsolati erőszak elleni megelőző tevékenység esetében figyelembe kell venni a nemek közötti különbsé-
geket az érintettség, a kezelés és a következmények tekintetében. A nemekre tekintetében tudatos képzési és 
megelőző tevékenység reflektál a társadalmi nemi szerepekre és nemi viszonyokra vonatkozó társadalmi normá-
kra, és tudatosan bevonja a pedagógus nemi identitását a munkába. Ajánlott a koedukált foglalkozások mellett 
nemek szerint differenciált egységeket is beilleszteni a kínálatba. A fiatalok számára könnyebb a nemi identitást, 
a saját érzelmeket, személyes véleményeket, valamint a szerelemhez és partnerkapcsolathoz való viszonyulásu-
kat a nemek tekintetében homogén csoportban megvitatni.

Iskolai együttműködés – iskolán kívüli szakmai kapcsolatok

Lehetőség van arra, hogy a párkapcsolati erőszak témájában szervezett iskolai projektnapokat az erőszak 
megelőzésben vagy az erőszak elleni védelemben dolgozó megfelelő szakmai szervezetekkel együttműködve 
valósítsák meg. A külső szakemberek, akik a napi szakmai gyakorlatuk során foglalkoznak a témával felkeltik a 
diákok érdeklődését is kíváncsiságát. A beavatkozás és a segítségnyújtás lehetősége arcot kap és ezáltal konk-
rétabbá és kézzelfoghatóbbá válik. A diákok számára gyakran könnyebb a személyes tapasztalataikat érzéseiket 
és véleményüket kifejezésre juttatni, ha olyan szakemberek vezetik a foglalkozásokat, akikhez nem fűzi őket 
teljesítmény- és értékelési viszony.

A foglalkozás hatása azonban nem csak az iskolán kívüli foglakozások vezetőjének pedagógiai és szakmai 
kompetenciájától függ. A foglalkozás sikerességének és tartósságának szempontjából döntő tényező az iskola 
részéről mutatott készség, tehát hogy az iskolavezetés, a tantestület és az iskolai szociális munka,

• nyitottnak mutatkozik a párkapcsolati erőszak témájának megvitatására a diákokkal,
• befogadja a nevelés és oktatás hétköznapjaiba az erőszakkal szembeni – a párkapcsolati erőszakkal szem-

ben is - következetes magatartást · az érintett gyerm
• az érintett gyermek és a szülő számára biztosítja annak lehetőségét, hogy problémájával valakihez fordul-

hasson és hidat képez a segítőrendszerben.

Az illetékes osztályfőnök, az iskolai szociális munkás és az iskolán kívüli foglalkozásvezetők között a párkapcso-
lati erőszak elleni iskolai megelőző tevékenység kivitelezésében a tartalmakat, feladatokat, szerepeket és funk-
ciókat kötelező érvénnyel és egyetértésben kell meghatározni. Az, hogy a tanárok részvétele a foglalkozásokon 
ajánlott-e – legyen az aktív közreműködő vagy passzív megfigyelő – döntően a közös előkészítő szakasztól függ. 
A projektnapok kezdete előtt ajánlott minden tanár számára egy iskolán belüli továbbképzést szervezni. Itt a 
tanároknak lehetőségük nyílik arra, hogy a párkapcsolati erőszak problematikáját, a segítő rendszert és annak 
mint potenciális kapcsolattartó szerepét a diákok és szüleik számára megismerhessék.

Foglalkozás-vezetés és a foglalkozások időtartama

Mivel a párkapcsolati erőszak egy nagyon nehéz és érzékeny téma, nagyon fontos, hogy a foglalkozást két  
ember vezesse.

Ajánlott a foglalkozásokat két négyórás egységre felosztani, lehetőleg egymást követő két napon.

3 |  Javaslatok a megerősítő foglakozások kivitelezésére gyerekekkel és fiatalokkal
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4 |  Javaslatok foglalkozás-vezetőknek párkapcsolati erőszak feltételezése esestén

Érintett gyermekek kezelése a foglalkzás alatt

A foglalkzásoknak nem célja az erőszak feltárása,, mégis abból kell kiindulni, hogy minden iskolai osztályban 
van több olyan gyermek/fiatal, aki érintett a párkapcsolati erőszakban. A gyermekek/fiatalok az érintettségüket 
eltérő módon fejezik ki: néhányan „kifakadnak” a foglalkozás alatt vagy a foglalkozás végén segítséget keresve 
fordulnak a vezetőhöz, az iskolai szociális munkáshoz vagy a tanárhoz. Mások a személyes érintettségüket heves 
verbális vagy testi agresszióval, sírással, feszültséggel, közérzeti zavarokkal, testi tünetekkel (pl. hasfájás), vissza-
vonulással és tagadással fejezik ki, vagy megpróbálják a témát nevetségessé tenni.

Ha a gyermek/fiatal a foglalkozás alatt jelzi, hogy nem akar vagy nem tud a témával dolgozni, fontos, hogy 
legyen a lehetőségük arra, hogy visszavonuljanak. Lehetősége kell legyen mindenkinek arra, hogy egy-egy fel-
adatban ne vegyen részt aktívan, vagy hogy a helyzetből kilépve egy másik teremben tartózkodhasson tanári 
felügyelet mellett, vagy hogy felkeressenek egy iskolai segítőt (gyermekvédelmi felelős, szociális munkás, stb.), 
akivel egyéni beszélgetést folytathatnak

Ha a gyermek/fiatal a foglalkozás alatt kifakad, fontos, hogy a megnyilvánulásait érzékeljük és közvetíteni kell 
felé, hogy az, amit átél, nemcsak az ő családjában fordul elő és hogy jó, hogy ha olyan személlyel tud beszélni 
róla, akiben megbízik. Fel kell ajánlani, hogy a foglalkozás vezetője, az iskolai szociális munkás, az iskolai gyer-
mekvédelmi felelős vagy a tanár a szünetben vagy a foglalkozás után a gyermekek/fiatalok rendelkezésére áll, 
hogy hozzá fordulhassanak problémájukkal.

A tanár/iskolai segítő beszélgetése a gyermekkel/fiatallal párkapcsolati erőszak feltételezése esetén 31

A gyermekek és fiatalok feltűnő viselkedésének hátterében sokféle ok húzódhat meg. A feltűnő viselkedés egyik 
lehetséges oka a párkapcsolati erőszak megélése. A feltűnő viselkedés konkrét okainak feltárásához fontos a 
rendszeres megfigyelés, a saját megfigyelések kronológiai dokumentálása és kiértékelése. Ebből lehet azután a 
tantestületben/szervezeti teamben a viselkedés okait feltárni és a vezetőséggel közösen a további lépéseket a 
ténylegesen érintett gyermek számára megtervezni.

Ha megkísérlik a beszélgetést az érintett gyermekkel/fiatallal, akkor első helyen a megfigyelt és dokumentált 
feltűnő viselkedési formákat kell tematizálni. A feltűnő viselkedés okaként feltételezett párkapcsolati erőszak 
esetében a beszélgetésben a következő pontok nyújthatnak segítséget:

• Bátorítsa a fiút/lányt, hogy beszéljen az otthoni helyzetről. Az olyan „mellékes dolgok”, amelyek a szabályokról 
és az ellenőrzésről árulnak el valamit, segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy benyomást szerezhessen egy olyan 
élethelyzetről, amelyet az erőszak és a folyamatos félelem árnyékol be.

• Óvatosan kérdezzen, ne kényszerítse döntéshozatalra. Ha a lány/fiú nem akar beszélni, ajánlja fel, hogy egy 
későbbi időpontban is szívesen rendelkezésére áll, ha beszélni szeretne.

• Higgyen a gyermek (fiatal) beszámolójának, általában amúgy is nagyon bizonytalan, és mondja neki, hogy 
nagyon sokat segít, ha beszél róla.

• Tegye világossá, hogy az (anya elleni) erőszak nincs rendjén és hogy vannak emberek, akik gondoskodni  
tudnak arról, hogy véget érjen az erőszak.

• Tájékoztassa arról, hogy van védelem és tanácsadás az ő és az anya számára, valamint tanácsadási lehetőség 
van az apa számára.

• Beszélje meg e további lépéseket a gyermekkel/fiatallal.

• A párkapcsolati erőszaknak messzemenő következményei lehetnek a lányokra és fiúkra nézve egészen  
atraumatizáló tapasztalatokig. Ebben az esetben fontos, hogy a tisztázásához külső szakembert vonjon be.

31 A következő ajánlások a berlini nevelők és tanárok számára készült útmutatóból származnak: Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Was ist zu tun? 
Hrsg. von Berliner Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (BIG e.V.) , S. 17-20 welche sich wiederum beziehen auf den Praxisleitfaden zur Prävention 
häuslicher Gewalt in Kindertagesstätten des Projekt PräGT, hrsg. vom AWO Bundesverband e.V., Bonn 2004
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Beszélgetés a szülőkkel

Amennyiben feltételezett párkapcsolati erőszak esetében elhatározzák, hogy beszélnek a szülőkkel, tanácsos 
felvenni a kapcsolatot egy szaktanácsadó hellyel.

Nehéz, akár lehetetlen is lehet felvenni a kapcsolatot a szülőkkel ahhoz, hogy a gyermek problémájának megol-
dására módot keressenek.

Az erőszakban érintett anyák gyakran felelősnek érzik magukat a családban kialakult rossz körülmények miatt, 
és félnek, hogy még rosszabb lesz a helyzet, a férfi még erőszakosabb lesz, ha megbíznak egy harmadik szemé-
lyben. Ezért sohasem mondják ki, hogy a párkapcsolati erőszak a lehetséges oka gyermekei feltűnő viselkedé-
sének. A negatív következményektől (felügyeleti jog megvonása) való félelmében az érintett anyák nem készek 
arra, hogy az gyermekjóléti szolgálathoz vagy más gyermekvédelmi intézményekhez forduljanak segítségért. 
„Alacsony az önbizalmuk, mialatt a bántalmazók gyakran megtévesztők.”

A párkapcsolati erőszakra utaló jelek esetében az erőszakban érintett szülővel négyszemközt kell beszélni és 
biztosítani kell a titoktartásról. 

A beszélgetésben tematizálni kell a gyermek/fiatal megfigyelt és dokumentált feltűnő viselkedését még mielőtt 
a lehetséges okokról és a támogatási lehetőségekről beszélnének. 

Ne szembesítse túl gyorsan az anyát a gyanújával és feltételezésével, és ne tegyen neki szemrehányást az őt érő 
erőszak miatt! 

Kezdje egy általánosítással: „Sok anyának, akikkel gyermekük magatartási problémái miatt beszéltem, problémái 
vannak otthon. Van esetleg valaki a családban, aki gyakran nyomást gyakorol Önre?

Ne kérdezze: „Veri Önt a férje?” vagy „párkapcsolati erőszak áldozata?” (hanem inkább): „Tesz Önnel a partnere 
olyan dolgokat, amelyek Önt megfélemlítik?” „Nyomást gyakorol Önre a partnere?”

Ha az anya igennel válaszol, akkor lehet kérdezni: „Hogyan tudok segíteni Önnek?”

Fontos, hogy mindig utalni kell a segítségnyújtás lehetőségére, lehetőleg annak különböző formáira és annak a 
személynek a telefonszámának megadása, akihez fordulhat problémájával.

Ha az anya tagadja, hogy bántalmazná partnere, akkor jelezze, hogy sok nő életében van jelen a párkapcsolati 
erőszak, és kérje meg, hogy tegye el a legközelebbi tanácsadó intézmény telefonszámát vigye magával arra az 
esetre, ha őneki nem is, de más nőnek az ismeretségi körében szüksége lehet rá.

A szülőkkel való együttműködést mint nevelésben közreműködő partnerekkel nagyon kifinomultan kell 
kezdeni azért, hogy ezzel a hosszútávú együttműködést biztosítani lehessen. Ha az anya/apa nem kész arra, 
hogy a problémákat feldolgozza és a segítséget elfogadja, akkor a szülő/fiatal beleegyezése nélkül csak ak-
kor lehetséges az együttműködés egy másik intézménnyel, ha a gyermek jóléte veszélyben van, egyébként 
(…) az iskolának garantálni kell az adatvédelmet. A lehetőség azonban fennáll arra, hogy telefonon vagy sze-
mélyesen különböző segélyszervezetektől tanácsot kérjen, anélkül, hogy az érintett család adatait megadná.  
Amennyiben a gyermek jóléte veszélyben van, tájékoztatni kell a gyermekjóléti szolgálatot; a gyermek jóléte 
előbbre való az adatvédelemnél. A gyermek lehetséges veszélyeztetésének tisztázáshoz is van mód arra, hogy 
először az érintett család anonimitásának megőrzése mellett az ifjúságvédelmi hivatalhoz forduljon, hogy dön-
thessen a további lépésekről, mint pl. hogy az ifjúságvédelmi hivatalt hivatalosan is bevonja.”
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