KERET Konferencia
2012. december 10.
Európai Ifjúsági Központ
A segélyvonal: tények és következtetések
(a segélyvonal munkatársai)

Az adatokról
A számok nem reprezentatívak, és nem is
teljesek (nem mindenről tud/akar beszélni az
áldozat, ahol a számok nem konzekvensek, ott
az áldozat nem mondta meg pl. hogy az
elkövetővel milyen rokoni kapcsolata volt)
Nagyon konkrét, ezért azonosításra alkalmas
adatokat megváltoztattunk (pl. szakmáknál)
2011 február-november: két napon, novembertől
3 napon tartott 4 órás ügyeletek, kék szám

A hívások statisztikái (30 hívás
alapján)
- Budapesti, és vidéki hívások aránya egyenlő (+ 1 külföld)
- 13 hívót a közelmúltban ért erőszak, 10 hívót régebben (+
előfordult mindkettő is)
- Két ♂ áldozat
- Egy hívás szólt egyszerre több áldozatról (tanár elkövető)
- 14 gyerekkorú áldozat (2.5 évestől 12-14-17-18 évesig)
(mindkét férfi áldozat ebben a csoportban van: az egyik
egy óvodás kisfiú, a másik pedig az elkövetés idején 18
éves volt)
- Egy esetben gyermek született az erőszakből,
minden esetben jellemző következmény volt:
elhúzódó komplex PTSD

A segítő (telefonáló) az áldozat...


nagyapja,



tanára,



anyja,



barátja, barátnője



unokatestvére,



partnere,



ismerőse

Az elkövető az áldozatnak ...


tanára (2)



apja, nevelőapja (8)



nagyapja (1)



férje, éllettársa (5)



kollégája, főnöke (2)



két esetben idegen, vagy futó ismerős
(“klasszikus” bulierőszak, kábítással).

Az elkövetők között van...


magas beosztású, többdiplomás



vállalkozó, cégvezető



“tipikus középosztálybeli mintacsaládbeli” apa



mérnök



tanár



újságíró

Az áldozatok érzései
- Mardosó bűntudat (szinte bármiért lehet: hogy nem akadályozta meg, mert nem szólt róla
senkinek gyerekkorában, hogy fizikai örömérzése volt gyerekkorában a fizikai érintéstől,
hogy elítéli/nem ítéli el – az apa – elkövetőt, stb.)

- Ha beszélne róla, akkor elveszítené a családját, mert fenn kell tartani az „ideális család” képet.
De az élete olyan, „mintha aknamezőn járna”.
- Nem akar ezzel foglalkozni, csak úgy csinálni, “mintha nem is lenne”. (De nem megy, mert
PTSD tünetei vannak.)
- Azonos nemű párkapcsolatban: “készeres a szégyen”.
- Értelmet szeretne találni benne, és szeretné, hogy legyen elismerve.

- Igazságtalanság (hogy nem vonták felelősségre az elkövetőt, hogy az áldozatnak kell
dolgoznia, hogy jól legyen).
- Még a segélyvonalon sem tud róla beszélni, inkább csak információt kér.
- Félelem.

- Düh (a túlélő és a partnere, vagy egyéb segítője)

Áldozathibáztatás, káros segítés,
áltudományos elméletek
- Pszichológus (egyszer volt hajlandó a férj elmenni vele): a hívó szerint
„nagyon jó” volt, mert „lefordította a női nyelvet férfi nyelvre, és a
férfinyelvet nőire, így megértették egymást”.
- Pop-pszichológia: “Sok jó könyvet olvasott, sokat tanult az utóbbi években,
önismerete sokat fejlődött, pl. tudja most már, hogy a férje nem
gonoszságból csinálja, hanem mert gyerekkori védekező mechanizmusai
működnek. Mikor nem veszi komolyan, hogy ő nemet mond a szexre,
akkor is csak azért, mert viccnek veszi. Lehetne változtatni, ha a férje
menne vele ezen az úton, akkor együtt szeretettel tudnának haladni.”
- “Mindenki a gyerekre haragudott.” (2.5-7 éves
koráig szexuálisan bántalmazza a nagyapja)

Az elkövető büntetlensége
3 esetben valószínűsíthető, hogy egyszeri elkövetés (de pl. a buli
erőszakoknál nem derült ki, hogy hány elkövető volt)
13 esetben egyértelműen rendszeres volt az erőszak (apa esetén
mindannyiszor)

Összesen 1 feljelentés történt (+ 1 a külföldi hívó esetében külföldön)
Az erőszak gyakori színtere a láthatás (legalább egy esetben a bíró
megtagadta az ideiglenes intézkedést a láthatás korlátozására)
1 hívó a munkahelyén, 1 pedig a felekezetén belül próbálta meg
feljelenteni az elkövetőt (1 munkatárs, 1 férj. eredmény: nehéz
helyzetbe került a munkahelyen ő is és az a kollégája is, aki hisz
neki; illetve a felekezet a férjet védte, az áldozatot kiközösítette.)
Az elkövetők évekig, évtizedekig

szabadon garázdálkodnak
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Köszönjük a figyelmet!

http://keretkoalicio.blogspot.hu/

SEGÉLYVONAL A SZEXUÁLIS ERŐSZAK
ÁLDOZATAI RÉSZÉRE
Telefonszám: 06-40-630-006 (Kék szám)

Hívható hétfőnként 10–14, szerdánként 14–18,
péntekenként 10–14 óráig.

