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A CSEND A LEGHANGOSABB SIKOLY
HALLD MEG!
A családon belüli erőszaknak számos
megjelenési formája lehet. Nincs olyan
társadalmi csoport, réteg melyet ne érintene. Az
erőszakot elszenvedők az esetek többségében
nem mernek segítséget kérni, félnek a
bántalmazó bosszújától vagy nem érzik magukat
elég erősnek a bántalmazó nélküli, önálló
élethez. Az események tanúi, barátok,
szomszédok, ismerősök legtöbbször nem
avatkoznak közbe, úgy gondolják, hogy az, ami
a családokkal a zárt ajtókon belül történik, csak
rájuk tartozik.
A családon belüli erőszak azonban nem magánügy!
Családon belüli erőszak áldozata bárki lehet, aki a bántalmazóval valamilyen függőségi
viszonyban áll (partner, szülő, gyermek, testvér, idős, fogyatékkal élő,..).
Az erőszak megnyilvánulásának formái:

•
•
•

• Szóbeli erőszak: A bántalmazó
veréssel, gyilkossággal fenyegetőzik,
sértegeti partnerét, gúnyolódik vele,
nevetség tárgyává teszi (pl. külseje
alapján).
• Lelki erőszak: Az áldozat
önbizalmának lerombolása, a
bántalmazó elszigeteli, megszabja mit
csinálhat, mit nem, folyamatosan
ellenőrzi, nem engedi, hogy másokkal (pl. családjával, barátaival) beszéljen,
találkozzon. Félelmet keltően viselkedik, végletekig féltékeny, tör-zúz, DE nem
alkalmaz testi erőszakot.
Testi erőszak: A bántalmazó az áldozatát lökdösi, megüti, megpofozza, ököllel veri,
belerúg, fojtogatja, megharapja, rázza, megégeti, fegyverrel (pl. kés, nehéz tárgy, stb.)
bántalmazza. Éhezteti vagy szomjaztatja, bezárja, elhanyagolja.
Szexuális erőszak: A partner kényszerítése, megerőszakolása, fájdalom okozása, a
fogamzásgátló használatának tiltása.
Gazdasági erőszak: A minél kiszolgáltatottabb helyzet érdekében az áldozat nem járhat
dolgozni, nem kap pénzt, nem lehet saját pénze, értéke.

A bántalmazás sok esetben akár évekig, évtizedekig is folytatódhat és végzetes tragédiához is
vezethet.
Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata vagy környezetében ilyet tapasztal, az alábbi
szervezetektől kérhet segítséget:


A helyi önkormányzatok által működtetett család- és gyermekjóléti
szolgálatok vagy központok



Jogi segítségnyújtást és áldozatsegítést ellátó szervezeti egységek - Járási
Hivatalok, Hatósági vagy Gyámügyi Osztályai



OKIT - Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat,
06 80 20 55 20, minden nap 24 órán keresztül hívható. Hívja az OKIT
vonalat, ha: menekülnie kell otthonról, krízisszállást keres.



NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület )- hétköznap este
18 és 22 óra között (szerda szünnap): 06 80 50 51 01



Rendőrség: 112

A rendőrség a családon belüli erőszak miatt érkezett segélyhívásokra azonnal intézkedik és
vizsgálja az ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozat meghozatalának szükségességét
is.
Az ideiglenes megelőző távoltartás átmenetileg, 72 óra időtartamra korlátozza a
bántalmazó tartózkodási szabadságát, a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát,
szülői felügyeleti jogát, valamint a gyermekével való kapcsolattartási jogát.
A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésével egyidejűleg az illetékes helyi
bíróságnál kezdeményezi a megelőző távoltartás elrendelését, melyet a bíróság legfeljebb 60
napra rendelhet el.
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