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A „Bleeding Love” („Vérző szerelem”): Tudatosságnövelés a leszbikus 
és transz nőket érő párkapcsolati és randierőszak kapcsán az Euró-
pai Unióban című projektet az Európai Bizottság „Daphne 2007-2013” 
programja támogatja. A projekt a leszbikus, biszexuális és transzne-
mű (rövidítve: LBT) nőket érő partnerkapcsolati és randierőszak le-
küzdésére irányul. Több európai uniós tagállam (Olaszország, Bel-
gium, Bulgária, Egyesült Királyság, Horvátország, Magyarország, 
Litvánia és Portugália) részvételével feltárja a leszbikus, biszexuális 
és transz nők elleni párkapcsolati erőszak okait, az elkövetők jellem-
zőit, a bántalmazás előfordulási formáit, valamint egy tudatosságnö-
velő kampánnyal segít a leszbikus, biszexuális és transznemű nőknek 
a bántalmazás tudatosításában, felismerésében és megakadályozá-
sában. Bővebb információ a projektről: www.bleedinglove.eu.

Ez a kiadvány a „Bleeding Love” projekt részeként jött létre. Információt nyújt az elérhető 
jogérvényesítési lehetőségekről, valamint arról, hogy hogyan védheti meg magát a part-
nerkapcsolati és randierőszaktól; a kiadvány emellett áttekintést nyújt a magyar és euró-
pai jogi keretekről.

Az előítéletek, a sztereotípiák, a homofóbia és a 
transzfóbia miatt az EU területén sok nő embe-
ri méltósága és szabadsága nem érvényesülhet 
maradéktalanul. Bár az Európai Unió deklarált 

alapelvei fellépnek ez ellen, nem minden ország 
adott valódi tartalmat ezeknek a jogoknak. Nem 
minden tagállam tiltja például a szexuális irá-
nyultságon és a nemi identitáson alapuló hátrá-
nyos megkülönböztetést, ezért az számos társa-
dalmi intézményben megjelenik. A homofóbia és 
transzfóbia jelen van a nyilvános és a magánélet-
ben, a munkahelyeken, az iskolákban, a család-
ban, barátok között és más társadalmi csoportok-
ban, de tetten érhető a hatóságok eljárásaiban és 
a politikai diskurzusokban is.
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Ez a kiadvány arról tartalmaz információt, hogy mit 
jelent a párkapcsolati és randierőszak áldozatának 
vagy potenciális áldozatának lenni. A XXI. század 
Európájában az emberi jogok, a méltóság és az 
egyenlőség kiemelten fontos értékek; minden nő-
nek, szexuális irányultságától és nemi identitásától 
függetlenül, joga van az egyenlő bánásmódhoz, 
illetve az ezt biztosító összes nemzeti és európai 
jogi eszköz igénybevételéhez és az erőszak és 
bántalmazás elleni megfelelő védelemhez.

Ne feledjük: az erőszak áldozatai nincsenek 
egyedül. Számíthatnak mások segítségére: van-
nak ügyvédek, önkéntes segítők, állami és civil 
jogvédő szervezetek, akik/amelyek segítséget 
nyújtanak. Kétségtelen, hogy még sok a teen-
dőnk, de kölcsönös segítségnyújtás nélkül soha 
nem fogunk valódi változást tapasztalni. A jog 
önmagában nem segít, ha nem élünk vele. A jog 
és a jogérvényesítés lehetőségeinek megértése 
csak az első lépés, de ha elkötelezetten dolgo-
zunk, elérhetünk társadalmi változásokat.

Tegyünk ezért, és ne feledjük, hogy a törvények 
minden európai országban egyenlő bánásmó-
dot kell hogy biztosítsanak az összes állampolgár 
számára, egyéni különbségektől, nemi identitás-
tól és szexuális irányultságtól függetlenül! 

Università degli studi di Brescia
www.unibs.it

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete 
Lenford
www.retelenford.it

Zagreb Pride
www.zagreb-pride.net

Bilitis Resource Center Foundation
www.bilitis.org

Lithuanian Gay League 
www.lgl.lt

ILGA Portugal
www.ilga-portugal.pt

Háttér Társaság
www.hatter.hu

Broken Rainbow LGBT Domestic Vio-
lence Service 
www.brokenrainbow.org.uk

Cavaria
www.cavaria.beSTANDING UP FOR LGBT’S
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A családon belüli lelki vagy fizikai bántalmazást 
családon belüli vagy párkapcsolati erőszak-
nak, az erőszakos viselkedést vagy az azzal való 
fenyegetést egy kapcsolat ismerkedési szaka-
szában randierőszaknak nevezzük. A nők elleni 
erőszak egyik specifikus formája a szexiparban 
dolgozó nők ellen irányuló erőszak. Kutatások 
szerint a szexmunkások több mint fele szenve-
dett el szexuális bántalmazást több mint tíz alka-
lommal élete során, de az elkövetők szinte soha 
nem kerülnek vád alá.

A családon belüli erőszak a gyermekeket is érinti, 
ők is érzik a hatásait, még akkor is, ha nem köz-
vetlen tanúi. Az erőszak és a bántalmazás sokféle 
alakot ölthet, történhet folyamatosan és alkalom-
szerűen, de a célja mindig ugyanaz: az áldozat és 
élete felett kontrollt szerezni és azt megtartani. 

Ugyanakkor sok nő nem ismeri fel, hogy ami vele 
történik, az bántalmazás, mert nem látja magát 
lehetséges áldozatnak, vagy mert csak a fizikai 
erőszakot (az ütést, megverést) tartja erőszak-
nak, bántalmazásnak. Az erőszak pedig gyakran 
más formákat ölt: lehet lelki, érzelmi, gazdasági, 
társadalmi és szexuális bántalmazás is. Ezért is 
félrevezető azt gondolni, hogy a családon belü-
li erőszak csak bizonyos típusú kapcsolatokban 
fordul elő. Végül, de nem utolsósorban, noha a 
partnerkapcsolati és randierőszak leggyakrab-
ban nők ellen irányul, ez nem jelenti azt, hogy a 
bántalmazó mindig férfi lenne.

Nem mindig könnyű felismerni a családon belüli 
erőszakot mindjárt amikor elkezdődik. Van, ami-
kor kezdettől látni, hogy valaki bántalmaz, de van 
olyan is, hogy kevésbé nyilvánvalóan kezdődik, 
és fokozatosan válik durvábbá.

Törjük meg a párkapcsolati és randierőszakot övező 
csendet!
A családon belüli erőszak vagy párkapcsolati erőszak agresszív és bántalmazó viselkedést 
jelent egy párkapcsolatban, ahol az egyik fél uralni és kontrollálni próbálja a másikat. A 
partnerek lehetnek házasok vagy nem házasok, heteroszexuálisok, biszexuálisok vagy ho-
moszexuálisok, fiatalok vagy idősek, már külön élők vagy elváltak, olyanok, akik együtt 
élnek vagy csak együtt járnak. Minden etnikai csoporton, társadalmi rétegen és lakóhelyen 
belül hasonló arányban találkozunk bántalmazó kapcsolatokkal.
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A bántalmazás egy kapcsolat elején általában 
elszigetelt esetekben fordul elő, a bántalmazó 
partner pedig később sajnálkozik és megbánást 
tanúsít, megígéri, hogy többé nem fordul elő, 
vagy arra hivatkozik, hogy túl sok az életében a 
stressz, túl sokat ivott vagy drogot fogyasztott; 
néha pedig a másikat hibáztatja azért, amit tett. 
Ha bántalmaznak, ne mentegesd a partnered, ne 
nézd el neki, és ne tagadd le, hogy gond van: az 
erőszakos és bántalmazó kapcsolat jeleinek a 
tudatosítása az első lépés ahhoz, hogy véget 
vethess neki. 

Bántalmazó kapcsolatban élsz, ha a partnered 
rendszeresen és a beleegyezésed nélkül ellenőr-
zi a telefonjaidat, az e-mailjeidet vagy a Facebook  

kommunikációdat; ha ellenőrzi vagy elveszi a fi-
zetésedet; lekicsinyel téged és amit teszel; meg-
akadályozza, hogy találkozz a barátaiddal, a csa-
ládoddal vagy hogy munkába járj; ha az a célja, 
hogy elbátortalanítson, letörjön vagy rossz érzést 
okozzon neked; ha ellenőrzi, hogy hová és milyen 
ruhában mész; ha féltékenykedik és birtokolni 
akar; ha gyakran rosszkedvű és kiszámíthatatlan, 
amikor együtt vagytok, és ezért téged okol; ha 
szexre kényszerít vagy bármilyen olyan szexuá-
lis cselekedetre vesz rá, amit te nem akarsz; ha 
alkohol vagy drogok hatására dühbe gurul; ha 
téged hibáztat az erőszakos viselkedéséért vagy 
azt mondja, hogy megérdemled; ha fájdalmat 
vagy kárt akar okozni neked; ha öngyilkossággal 
fenyeget, ha nem azt teszed, amit ő akar.
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Habár a bántalmazás forrása leggyakrabban a 
nemek közötti hatalmi különbség, ezzel gyakran 
a hatalom egyéb rétegei is átfedésben vannak. 
Emiatt a leszbikus, biszexuális és transznemű 
nők többszörösen hátrányos helyzetbe kerülnek, 
és különösen gyakran esnek erőszak áldozául. A 
bántalmazó fél (nemétől függetlenül) él hatalmi 
előnyével. Ezért azok a leszbikus, biszexuális és 
transznemű nők, akik szexmunkások, fogyatékkal 
élnek, szegények, színesbőrűek, más állampol-
gárságúak, gyermekeket nevelnek vagy bármi-
lyen más módon vannak hátrányos helyzetben, 
még védtelenebbek a párkapcsolataikban is.

Ha te is leszbikus, biszexuális vagy transznemű 
nő vagy, a családon belüli erőszak olyan specifi-
kus formáinak is áldozatául eshetsz, mint hogy 
azzal fenyegetnek, hogy szexuális irányultsá-
godat vagy nemi identitásodat felfedik a csalá-
dod, barátaid, kollégáid előtt; vagy ellenkezőleg, 
megtiltják, hogy előbújj. Női partnered talán arról 
győzköd, hogy a nők eleve nem lehetnek erő-
szakosak, vagy hogy megérdemled az erősza-
kot, mert nem vagy „igazi” leszbikus, biszexuális 
vagy transznemű nő. Esetleg arról is megpróbál-
hat meggyőzni, hogy ha bárkinek beszámolnál a 
bántalmazásról, azzal az LMBTQI közösségnek 
ártanál, mert azt üzenné, hogy az azonos neműek 
vagy a transznemű emberek párkapcsolatai nem 
„normálisak”, nem értékesek. 

Ha szexmunkás nő vagy, akkor is érhet erőszak, 
akár visszatérő szexuális erőszak, zaklatás, bán-
talmazás, kirekesztés; emellett a hátrányos hely-
zetből fakadó lakhatási, egészségügyi és anyagi 
problémákkal kellhet szembenézned.

Ne becsüljük alá a problémát! Kutatások bi-
zonyítják, hogy a partnerkapcsolati erőszak az 
azonos nemű párok 25-75%-ában előfordul; a 
leszbikus és transznemű nők 45%-a számolt be 
arról, hogy legalább egyszer fizikai bántalmazást 
szenvedett el a partnerétől; a biszexuális nőknek 
mintegy fele lesz párkapcsolati erőszak áldozata, 
és a szexuális erőszak leszbikus és heteroszexu-
ális társaiknál is nagyobb arányban sújtja őket. 
 
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) 
legutóbbi jelentései szerint a transznemű nők, 
különösen ha szexmunkások, partnereiktől és 
klienseiktől kétszer olyan gyakran szenvednek el 
erőszakot, mint leszbikus és biszexuális társaik. 
Ugyanakkor nagyon ritka, hogy emiatt feljelen-
tést tennének, aminek oka lehet, hogy az áldozat 
nem akarja fölfedni nemi identitását vagy szexuá-
lis irányultságát, nem bízik a rendőrségben, és fél 
a negatív megítéléstől. Becslések szerint az erő-
szakot elszenvedett transznemű nők kevesebb 
mint 4%-a fordult segítségért a rendőrséghez 
vagy valamilyen támogató intézményhez. 
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•	 beszélj egy barátoddal vagy roko-
noddal, akiben megbízol;

•	 fordulj valamilyen támogató szerve-
zethez, segélyvonalhoz segítségért;

•	 ne	rejtegesd	az	erőszak	nyomait,	
fordulj orvoshoz;

•	 kérd	nőgyógyásztól,	hogy	azonosít-
sa	és	dokumentálja	a	fizikai	erő-
szakra utaló nyomokat;

•	 hívd	a	rendőrséget,	ha	veszélyben	
érzed magad;

•	 jelentsd föl a bántalmazót, fordulj 
jogi védelemért az igazságszolgál-
tatáshoz.

És ne feledd: 
aki SZERET, az sose bánt!

•	 ne hagyd egyedül a bántalmazottat;
•	 szerezz neki egy biztonságos he-

lyet, ahol átmenetileg lakhat;
•	 biztasd, hogy tegyen feljelentést a 

rendőrségen;
•	 hallgasd meg, és ne hibáztasd az 

erőszakért;
•	 személyesen ne találkozz a bántal-

mazóval!

Egyedül nem tudod megállítani az erőszakot. A 
partnered továbbra is elbagatellizálja erőszakos 
viselkedését, és ígérgeti, hogy utoljára történt. Ne 
higgy neki, és emlékezz, hogy többféleképpen is 
kaphatsz segítséget és támogatást: 

Ha barátként vagy bántalmazás tanúja:
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Mind európai állampolgárok vagyunk!

Az európai állampolgárság fogalmát az Európai Unióról szóló, 1992-ben Maastrichtban 
aláírt szerződés vezette be és határozta meg. A Szerződés szerint az Európai Unió az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, 
valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tisztelet-
ben tartásának értékein alapul: ezek az értékek közösek a tagállamokban. Ennek eredmé-
nyeként az EU minden lakójának alapvető jogai egyetemesek, minden egyes ember esetében 
egyformán érvényesek, akkor is, ha valaki homoszexuálisként, biszexuálisként, transzszexu-
álisként vagy transzneműként határozza meg magát. Az Európai Unió célja, hogy megvédje 
ezeket a jogokat mind a saját 28 tagállamában, mind pedig az Európán kívüli országokban.

Az Európai Unió Bírósága gondoskodik arról, 
hogy az európai uniós jogszabályokat mindegyik 
tagállam azonos módon értelmezze és alkalmaz-
za, illetve hogy az uniós országok és intézmények 
betartsák az EU-jogszabályok rendelkezéseit. 
Döntései kötelezőek a tagállamokra és kormá-
nyaikra nézve. A Luxemburgi Bíróság, ahogyan 
székhelye után nevezik, az Európai Unió jogának 
alapelveként ismeri el az alapvető jogok védel-
mét, és kulcsszerepet játszik az emberi jogok vé-
delmét szolgáló politikák előmozdításában.

Az Európai Uniótól független másik nemzetközi 
intézmény, az 1949. május 5-én létrehozott Eu-
rópa Tanács, amelynek ma 49 tagországa van, 
szintén fontos szerepet játszik a demokrácia és 
az emberi jogok megerősítésében és Európa 
kulturális identitásának alakításában. Az Európa 
Tanács érdeme, hogy az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének aláírása után (ami 1950. novem-
ber 4-én történt, Rómában) létrehozta az Emberi 
Jogok Európai Bíróságát.

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és 
a	Kiegészítő	Jegyzőkönyvek	elismerik

•	 az élethez való jogot;
•	 a magán- és családi élet tisztelet-

ben tartásához való jogot;
•	 a véleménynyilvánítás szabadságát;
•	 a gondolat-, lelkiismeret- és val-

lásszabadságot;
•	 a szabadsághoz és biztonsághoz 

való jogot;
•	 a megkülönböztetés tilalmát;
•	 a kínzás vagy embertelen, me-

galázó bánásmód tilalmát.
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A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai 
Bírósága számos nők elleni erőszakkal érintett 
esettel foglalkozott már. Többek között a követke-
ző témákban hozott döntéseket: fogvatartott sze-
mélyekkel való rossz bánásmód, rendőrök által el-
követett erőszak, magánemberek által elkövetett 
erőszak, szexuális erőszak, női nemiszerv-csonkí-
tás, ún. becsületbűncselekmények, emberkeres-
kedelem, kirekesztés, családon belüli erőszak. A 
tagállamoknak kötelessége mindenkit megvédeni 
a kínzástól és az embertelen bánásmódtól. A Bíró-
ság azt is kimondta, hogy a nők elleni erőszaknak 
különösen súlyos és ennek megfelelően bünte-
tendő esete, ha hivatalos személy követi el.

A Bíróság álláspontja szerint a családon belüli 
erőszak a nők elleni nemi alapú diszkrimináció 
egyik formája. Megerősítette továbbá, hogy a 
tagállamok az ilyen bántalmazásokat nem te-
kinthetik „magánügynek” vagy „családi problé-
mának”, ami nem igényel jogi beavatkozást. Ezért 
az országoknak kötelessége, hogy megfelelő 
jogszabályokat és közpolitikákat dolgozzanak ki 
annak érdekében, hogy megelőzzék a családon 
belüli erőszakot és megvédjék annak áldozatait 
és potenciális áldozatait. 
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Tényleg működik a bíróság?

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítélkezési gyakorlata hozzájárul az Emberi Jogok 
Európai Egyezményében lefektetett jogok gyakorlati érvényesítéséhez. Az alábbiakban 
összefoglaljuk a Bíróság legfontosabb, a nők elleni erőszakkal kapcsolatos döntéseit.

Az M.C. kontra Bulgária (2003) esetben a panaszos 

egy 14 éves lány volt, akit két férfi megerőszakolt. A 

bolgár hatóságok nem emeltek vádat az elkövetők el-

len, mert az áldozaton nem voltak láthatók az erőszak 

nyilvánvaló nyomai, és csak ezeket tartották volna el-

fogadható bizonyítéknak arra, hogy nem egyezett bele 

a szexuális aktusba. Az EJEB megállapította, hogy Bul-

gária megsértette az Egyezmény 3. cikkelyét (a kínzás 

tilalma), valamint a 8. cikkelyét is (a magán- és családi 

élethez való jog), és hangsúlyozta, hogy a nemi erő-

szak bűncselekményének bizonyításához elegendő a 

beleegyezés hiánya, abban az esetben is, ha az áldozat 

nem mutat fizikai ellenállást. 

A Bevacqua és S. kontra Bulgária (2008) esetben a 

Bíróság megállapította, hogy ha egy állam „magánügy-

nek” tekinti a családon belüli erőszakot, azzal megszegi 

a magán- és családi élet védelmére vonatkozó kötele-

zettségét. A panaszos elhagyta a férjét, miután az sú-

lyosan bántalmazta, ám nem tudott vele minden kap-

csolatot megszakítani, amíg el nem váltak és meg nem 

kapta a fiuk feletti felügyeleti jogot. Így a bántalmazás 

és erőszak tovább folyt, ugyanakkor a helyi hatóságok 

nem foglalkoztak a nő panaszaival, vagy elutasíttották 

azokat arra hivatkozva, hogy ez a férje és az ő „magá-

nügye”. Az EJEB elutasította ezt az érvelést. 

Az Opuz kontra Törökország (2009) esetben a pana-

szossal szemben a férje ismételten erőszakos bűncse-

lekményeket követett el. A férj a panaszos édesanyját is 

bántalmazta és megölte. A török hatóságok a panaszos 

minden feljelentését elutasították vagy félretették. Az 

EJEB döntése szerint ezzel megsértették az Egyez-

mény 2. cikkelyét (az élethez való jog), 3. cikkelyét (a 

kínzás tilalma) és 14. cikkelyét (a hátrányos megkülön-

böztetés tilalma), mivel nem tettek lépéseket annak ér-

dekében, hogy megvédjék a panaszost és édesanyját. 

A Bíróság először mondta ki, hogy az ilyen erőszakos 

cselekményeket nők elleni erőszaknak kell tekinteni.

Az A. kontra Horvátország (2010) esetben a panaszos 

sok évnyi bántalmazás és erőszak után elmenekült a 

férjétől, és lányával együtt egy biztonságos helyen ka-

pott menedéket. Azzal a kéréssel fordult a bírósághoz, 

hogy rendeljenek el távoltartást a férje ellen. A horvát 

bíróság ezt megtagadta, arra hivatkozva, hogy a pana-

szos és lánya nincs közvetlen életveszélyben. Ám az 

EJEB úgy találta, hogy ezzel Horvátország megsértette 

az Egyezmény 8. cikkelyét (a magán- és családi élethez 

való jog), mert nem tett meg mindent, ami a nők védel-

me érdekében szükséges lett volna. 

Az N. kontra Svédország (2010) esetben a panaszos, egy 

afgán nő, aki korábban házas volt, majd Svédországban 

együtt élt valakivel, fellebbezett a svéd hatóságok ren-

delkezése ellen, mert el akarták utasítani a menedékké-

relmét, és Afganisztánba deportálni. Azzal érvelt, hogy 

ha Afganisztánba deportálnák, az sértené az Egyezmény 
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3. cikkelyét (a kínzás tilalma), mert az Afganisztánba való 

visszatéréssel azt kockáztatná, hogy börtönbe zárják, 

vagy egyenesen halálra ítélik. Az EJEB döntése szerint a 

panaszos kitoloncolása Afganisztánba sértette volna az 

Egyezmény 3. cikkelyét (a kínzás tilalma), mert a pana-

szosnak nagy valószínűséggel megalázó és embertelen 

bánásmódban lett volna része.

A Yazgul Yilmaz kontra Törökország (2011) esetben a 

panaszos, egy 16 éves lány amiatt emelt panaszt, hogy 

szexuális zaklatás érte a rendőrségen, amíg fogvatartott 

volt: nőgyógyászati vizsgálatnak vetették alá, hogy elle-

nőrizzék a szűzhártyája állapotát. Miután felmentették 

és szabadon engedték, poszt-traumás stressztől szen-

vedett és depressziós lett, míg az erőszak elkövetőivel 

szemben a hatóságok nem tettek semmit. Az EJEB 

döntése szerint a török hatóságok megsértették az 

Egyezmény 3. cikkelyét (a kínzás tilalma). A BÍróság rá-

mutatott, hogy a hatályos törvény az orvosi vizsgálatok 

tekintetében nem biztosította a szükséges védelmet a 

női fogvatartottak számára, és hogy külön garanciákat 

szükséges kidolgozni a nőgyógyászati vizsgálatok te-

kintetében, különösen kiskorúak esetében.

A Kalucza kontra Magyarország (2012) esetben a pa-

naszosnak osztoznia kellett a lakáshasználat jogán a 

volt élettársával, annak ellenére, hogy számos ellene 

irányuló erőszakos bűncselekmény miatt feljelentette. 

A panaszos távoltartási végzést kért az élettársára, de 

ezt elutasították. Az EJEB döntése szerint Magyarország 

megsértette az Egyezmény 8. cikkelyét (a magán- és 

családi élethez való jog), mert a magyar hatóságok nem 

tették meg a szükséges lépéseket, hogy visszatartsák a 

bántalmazót és megvédjék az áldozatot az erőszaktól. 

A B. S. kontra Spanyolország (2012) esetben a pana-

szos egy szexmunkásként dolgozó nigériai nő volt, akit 

a rendőrök ellenőrzés közben rendszeresen bántalmaz-

tak szóban és fizikailag is. Panaszait ugyanakkor nem 

vették figyelembe. A Bíróság szerint a spanyol állam 

nem folytatott le megfelelő és hatékony vizsgálatot a 

panaszos állításaival kapcsolatban. Az, ahogyan a pa-

naszossal bántak két alkalommal, amikor megállították 

és kikérdezték az utcán, sértette az Egyezmény 3. cik-

kelyét (az embertelen és megalázó bánásmód tilalma). 

A Bíróság emellett megállapította azt is, hogy a spanyol 

bíróságok nem vették figyelembe a panaszos különle-

ges sérülékenységét, ami abból adódott, hogy afrikai és 

szexmunkásként dolgozik, és így nem tettek eleget azon 

kötelezettségüknek, hogy minden lehetséges eszközzel 

megpróbálják megvizsgálni, hogy az eseményekben 

szerepet játszott-e a hátrányos megkülönöztetést tá-

mogató attitűd, megsértve ezzel az Egyezmény 14. cik-

kelyét (a hátrányos megkülönböztetés tilalma) együtt az 

Egyezmény 3. cikkelyével (a kínzás tilalma).

Az E.M. kontra Románia (2012) esetben a panaszos egy 

a férje által bántalmazott nő volt. Állítása szerint a román 

hatóságok nem folytattak megfelelő vizsgálatot, amikor 

a családon belüli erőszak miatt feljelentést tett. A Bíró-

ság megállapította, hogy Románia eljárásával megsér-

tette az Egyezmény 3. cikkelyét (a kínzás tilalma).

A Valiulienë kontra Litvánia (2013) esetben egy nő, aki 

családon belüli erőszak áldozata volt, élt panasszal ami-

att, hogy a litván hatóságok nem nyomoztak megfelelő-

en, amikor feljelentést tett, és nem emeltek vádat a férje 

ellen. A Bíróság döntése szerint Litvánia megsértette az 

Egyezmény 3. cikkelyét (a kínzás tilalma), és megjegyez-

te, hogy a litván jogszabályok és a hatósági intézkedé-

sek nem nyújtottak kellő védelmet az áldozat számára.
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Nemzetközi védelem az erőszak ellen

Az Európa Tanács támogatta az Emberi Jogok Európai Egyezményét kiegészítő Egyezmény 
a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról című, közismert 
nevén  Isztambuli Egyezmény kidolgozását és elfogadását, amelyet 2011-ben Isztambul-
ban nyitottak meg aláírásra. 

Az Egyezmény Harmadik cikkelye a nők elle-
ni erőszakot az emberi jogok megsértéseként, a 
nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés 
egy formájaként határozza meg, amely alatt ér-

Az Egyezmény célja:

•	 megvédeni	a	nőket	az	erőszak	minden	formájától,	megelőzni,	büntetni	és	felszá-
molni	a	nők	elleni	erőszakot	és	a	családon	belüli	erőszakot;

•	 hozzájárulni	a	nők	elleni	hátrányos	megkülönböztetés	minden	formájának	meg-
szüntetéséhez,	elősegíteni	a	nők	és	a	férfiak	tényleges	egyenlőségét,	és	megerősí-
teni	a	nőket;

•	 átfogó	keretet,	megfelelő	jogszabályokat	kidolgozni	a	nők	elleni	erőszak	és	a	csa-
ládon	belüli	erőszak	minden	áldozatának	védelmére	és	megsegítésére;

•	 nemzetközi	összefogást	sürgetni	a	nők	elleni	erőszak	és	a	családon	belüli	erőszak	
leküzdése érdekében;

•	 támogatást és segítséget nyújtani a civil szervezetek és a törvényvégrehajtás intéz-
ményeinek	hatékony	együttműködéséhez,	hogy	integrált	megközelítéssel	dolgoz-
zanak	a	nők	elleni	erőszak	és	a	családon	belüli	erőszak	felszámolása	érdekében.

tendő minden nemi alapú erőszakos aktus, ami 
a nőknek fizikai, szexuális, lelki vagy gazdasági 
sérelmet okoz vagy nagy valószínűséggel okoz-
hat, ideértve az ilyen tettekkel való fenyegetést, 
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a kényszerítést és az önkényes fogvatartást is, 
történjen az a nyilvános vagy a magánéletben. 
Az Egyezmény meghatározása szerint családon 
belüli erőszak a fizikai, szexuális, lelki vagy gazda-
sági erőszak minden formája, amely a családon 
vagy háztartáson belül, illetve jelenlegi vagy volt 
házastársak vagy élettársak között valósul meg, 
tekintet nélkül arra, hogy az elkövető egy helyen 
lakik-e vagy lakott-e az áldozattal.
 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy 
megfelelő jogszabályokkal és intézkedésekkel 
üldözzék és büntessék a zaklatást, a szexuális 
erőszakot, a lelki erőszakot, a fizikai erőszakot, a 
kényszerházasságot, a női nemi szervek meg-
csonkítását, a kényszerabortuszt és kényszerste-
rilizálást, valamint a szexuális zaklatást. Gondos-
kodniuk kell továbbá a megfelelő pszichológiai 
és gyakorlati segítségnyújtásról az erőszak áldo-
zataivá vált nők és az erőszak tanúivá vált gyer-
mekek számára. 

Végül a Negyedik cikkely kimondja, hogy a fe-
leknek anélkül kell megvalósítaniuk az Egyez-
mény előírásait, hogy bármilyen fajta hátrányos 
megkülönböztetéssel élnének az érintettek bio-
lógiai vagy társadalmi neme, etnikuma, bőrszíne, 
nyelve, politikai vagy más jellegű véleménye, 
állampolgársága vagy társadalmi származása, 
nemzeti kisebbséghez való tartozása, tulajdona, 
születési státusza, szexuális irányultsága, nemi 
identitása, életkora, egészségi állapota, fogyaté-
kossága, családi állapota, bevándorló vagy me-
nekültstátusza vagy egyéb állapota alapján. 
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Bántalmazás: A fizikai, szóbeli és lelki rossz bánás-

mód összefoglaló neve. 

Bántalmazás, családon belüli (lásd Erőszak, csa-

ládon belüli) 

Bántalmazás, fizikai: Olyan testi érintkezés, amely-

lyel valaki fájdalmat, sérülést vagy egyéb testi szenve-

dést vagy megaláztatást akar okozni másnak. 

Bántalmazás, gazdasági: A bántalmazás azon for-

mája, amikor a partner a másik anyagi forrásokhoz való 

hozzáférését korlátozza, amivel csökkenti partnere ön-

ellátó-képességét, és anyagi függőségbe kényszeríti. 

Bántalmazás, lelki: Olyan bántalmazás, amelyben 

az egyik partner a másikat lelki traumát, szorongást, 

depressziót vagy poszt-traumás stressz zavart oko-

zó viselkedésnek teszi ki vagy veti alá, például annak 

megakadályozásával, hogy tarthassa a kapcsolatot a 

családjával illetve a barátaival.

Bántalmazás, szexuális („molesztálás”): A másik 

fél által nem vágyott szexuális viselkedésnek a part-

nerre kényszerítése (amennyiben a kényszer még nem 

minősül szexuális erőszaknak). 

Bántalmazás, szóbeli (verbális erőszak): Szavakkal 

(írásban vagy szóban) történő bántalmazás.

Bifóbia: A biszexualitásra vagy a biszexuális szemé-

lyekre irányuló gyűlölet, félelem vagy undor. 

Biszexuális: Aki érzelmileg és/vagy szexuálisan 

bárkihez tud vonzódni annak nemétől vagy nemi iden-

titásától függetlenül.

Előbújás (coming out): Az a folyamat, amelynek 

során valaki felfedi mások előtt szexuális irányultságát 

és/vagy nemi identitását.

Szószedet

Erőszak, családon belüli: Bántalmazó viselkedés 

olyanok között, akik egymással családi vagy intim pár-

kapcsolati viszonyban állnak vagy álltak, pl. házastársak 

vagy volt házastársak, élettársak vagy volt élettársak, 

bejegyzett élettársak vagy volt bejegyzett élettársak, 

randiznak/randiztak, barátok vagy azok voltak, vagy 

szülő-gyerek vagy egyéb rokoni viszonyban állnak. Sok 

formát ölthet: lehet érzelmi, fizikai (testi agresszió vagy 

támadás, a másik megütése, megrúgása, megharapá-

sa, meglökése, lefogása, megpofozása, tárgyak dobá-

lása, ütlegelés vagy mindezekkel való fenyegetőzés), 

lelki (a másik kontrollálása, megfélemlítése, zaklatása), 

gazdasági (anyagi megrövidítés), valamint szexuális 

(szexuális bántalmazás és zaklatás). 

Erőszak, gazdasági: Olyan egyének vagy csopor-

tok követik el, akik kihasználják a hozzájuk képest hát-

rányos helyzetben levőket, pl. az áldozat pénzét költik a 

beleegyezése nélkül, hitelbe döntik, tartalékait felélik, 

hozzáférhető forrásait korlátozzák.

Erőszak, nemi alapú (Nők elleni erőszak): Az egyén 

ellen a (női) neme alapján irányuló erőszak, amely a tár-

sadalomban fennálló strukturális nemi egyenlőtlensé-

geket fenntartja, mert a férfidominanciájú társadalom-

ban a nőket alacsonyabbrendűnek tartják. Ide tartozik 

a nemi erőszak, a szexuális zaklatás, a családon belüli 

erőszak és az emberkereskedelem is. 

Erőszak, randi-: Az ismerkedés időszakában, ran-

dikapcsolatban elkövetett bántalmazó viselkedés 

vagy erőszak. 

FTM (Female to Male, szó szerint: „nőből férfi”): Olyan 

transznemű személy, akit születésekor nőneműként ha-
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tároztak meg, és férfiként él vagy átmenetben van.

Gender (dzsender, „társadalmi nem”): A társadalom-

tudományokból eredő szó, amely a nemnek, a férfiasság-

nak és nőiességnek a társadalmi-kulturális meghatáro-

zottságát emeli ki (a nő / férfi mint „biológiai nem” mellett). 

Heteronormativitás: Az a norma, elvárás, amely 

magától értetődőnek veszi, hogy mindenki heterosze-

xuális, és/vagy hogy a heteroszexualitás az egyetlen 

„normális” életmód. (Ahogyan azt is, hogy két elkülönült 

biológiai nem van, és mindenki valamelyikbe születik.) 

Heteroszexuális: Aki tőle eltérő nemű emberekhez 

vonzódik érzelmileg és/vagy szexuálisan. 

Homofóbia: A homoszexualitástól és/vagy a homo-

szexuálisoktól való félelem. A homoszexuálisnak tartott 

egyének, csoportok és gyakorlatok elken irányuló hát-

rányos megkülönböztetés, kizárás, erőszak minden 

megnyilvánulása, akár tudatos, akár nem. 

Homoszexuális: Aki vele azonos nemű emberekhez 

vonzódik érzelmileg és/vagy szexuálisan. 

Intim partner elleni erőszak (IPV): A családon belü-

li vagy partnerkapcsolati erőszakra használt kifejezés; 

olyan bántalmazásra használják, amely intim párkap-

csolatban történik (házasságban, élettársak között, de 

akár külön élők között is). 

Kínzás: Komoly testi vagy lelki fájdalom szándékos 

okozása. 

Leszbikus: Olyan nő, aki nőkhöz vonzódik érzelmi-

leg és/vagy szexuálisan. 

LMBT: Leszbikus, meleg, biszexuális és transzne-

mű. A rövidítéshez hozzátett I és Q az interszexuális és 

queer csoportokat jelöli. 

Meleg: Köznyelvi szó azokra a férfiakra (ritkábban 

nőkre is), akik kizárólag (vagy főként) azonos neműek 

iránt éreznek nemi vágyat. 

MTF (Male to Female, szó szerint: „férfiből nő”): 

Olyan transznemű személy, akit születésekor férfiként 

határoztak meg, és nőként él vagy átmenetben van.

Nemi diszfória: Pszichiátriai kifejezés azokra a ne-

gatív érzelmekre, amelyeket az egyén számára a nemi 

identitása és a születésekor kijelölt neme közötti elté-

rés okozhat. 

Nemi identitás: Minden ember mélyen és egyedi 

módon megélt társadalmi neme, amely megegyez-

het a személynek születéskor tulajdonított biológiai 

nemmel vagy eltérhet attól, és amelybe beletartozik 

az egyén személyes testérzete és a társadalmi nem 

egyéb kifejezési eszközei („nemi önkifejezés”), mint pél-

dául az öltözködés, a beszédstílus vagy a gesztusok. 

Nemi identitászavar: Idejétmúlt pszichiátriai kategó-

ria az Amerikai Pszichiátriai Társaság által kiadott Diag-

nostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

c. kézikönyv korábbi változatából a születéskor kijelölt 

nemmel nem egyező nemi identitásra, amelyet az ellen-

kező nemmel való erős és állandó azonosulás és a bioló-

giai nemhez kapcsolódó negatív, az egyént mindennapi 

életvitelében gátló érzés jellemez (lásd Nemi diszfória). 

Nemi önkifejezés: Az egyén választása, hogy milyen 

módon akarja kifejezésre juttatni nemi identitását (ru-

hákkal, viselkedéssel, a külsőjével, beszéddel). Mások 

számára is látható jelek, amelyeket az adott (női, férfi, 

vagy az egyén által meghatározott) nemekkel kap-

csolunk össze. Ez eltérhet attól, hogy hogyan érez az 

egyén a nemi identitásával kapcsolatban.

Nemi helyreállító beavatkozások: Orvosi eljárások 

a nemi jellegzetességeknek az egyén nemi identitásá-

nak megfelelővé alakítására. 

Nemi szerep: A viselkedésre, személyiségvonások-

ra, gondolkodásra és ruhaviseletre vonatkozó kulturá-
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lis elvárások, amelyeket egy adott személy nemének 

(vagy észlelt nemének) megfelelőnek tartanak. 

“Outolás”: Valakinek a homoszexuális, biszexuá-

lis vagy transznemű voltát nyilvánosan, beleegyezése 

nélkül felfedni. (lásd Coming out (előbújás)). 

Szexuális irányultság: Az egyén azon képessége, 

hogy azonos nemű (homoszexuális, leszbikus, meleg) 

vagy más nemű (heteroszexuális) vagy bármely nemű 

(biszexuális) személyek iránt képes mély érzelmi és 

szexuális vonzalmat érezni, illetve velük intim és szexu-

ális kapcsolatot kialakítani.

Szexuális irányultság és nemi identitás kifejezé-

se (SOGIE, Sexual Orientation and Gender Identity 

Expression): A Yogyakarta alapelvek elfogadásával az 

LMBT kifejezés lehetséges helyettesítője. 

Szexuális erőszak: Minden nemkívánt szexuális 

cselekmény, amelyre valakit akarata ellenére, kénysze-

rítéssel vagy fizikai erőszakkal vesznek rá, beleértve a 

nem beleegyezésen alapuló szexuális érintést is. 

Szivárványcsalád: Azon családok, amelyeknek ré-

sze egy azonos nemű pár; LMBTQI szülők és gyerme-

keik vagy más családtagok.

Transz: Azokra alkalmazott rövidítés, akiknek a 

neme, nemi identitása és/vagy nemi önkifejezése eltér 

a születéskor kijelölt nemétől. Több alkategória átfogó 

neve (lásd Transznemű). 

Transzfóbia: A transzszexualitásra és/vagy a transz-

szexuális, transznemű és a nemi normáktól eltérő (gen-

dervariáns) emberekre vonatkozó félelem és gyűlölet. 

Transznemű: Összefoglaló kifejezés mindenkire, 

akinek a nemi identitása eltér a születésekor kijelölt 

nemétől (lásd Transz).

Transzszexuális: Olyan személy, akinek nemi identi-

tása nem illeszkedik a születéskor meghatározott nemé-

hez, ezért szükségét érzi hivatalosan nyilvántartott neme 

megváltoztatásának, és testi megjelenésének nemi hely-

reállító beavatkozások révén történő átalakításának.

Tranzíció (átmenet): Az a folyamat, amelynek során 

egy transz ember megváltoztatja az életét, hogy az job-

ban illeszkedjen a születésekor meghatározott biológiai 

nemével nem egyező nemi identitásához. Az átmenet 

nem mindig, de gyakran magában foglalja az egyén ne-

mének és nevének jogi elismertetését, valamint a hor-

monkezelést és szükség szerint a műtéteket is. 

Zaklatás: Valamely személy méltóságát sértő és 

megfélemlítő, ellenséges, lekicsinylő, megalázó vagy 

sértő környezetet teremtő nemkívánatos magatartás. 

Az EU antidiszkriminációs irányelve szerint hátrányos 

megkülönböztetésnek minősül.

Zaklatás, Szexuális: Szexuális természetű bántás, 

kényszerítés, nem kívánt erőszakos szexuális közele-

dés, valamint szexuális szolgáltatás követelése, illetve 

azért ellenszolgáltatás nem kívánt felajánlása, ígérése 

és egyéb szóbeli vagy fizikai szexuális bántalmazás. 

Az EU antidiszkriminációs irányelve szerint hátrányos 

megkülönböztetésnek minősül.
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Magyarország
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Egyesületünk 1995-ben alakult. Célunk a szakmai 
és politikai közvélemény, valamint a tágabb társa-
dalom figyelmének felhívása az LMBTQI emberek 
problémáira; az őket segítő szolgáltatások működ-
tetése; az LMBTQI emberek társadalmi helyzetének, 
szükségleteinek megismerése és ezen szempon-
tok érvényesítése a közszolgáltatásokban; jogaik 
védelme, a hátrányos megkülönböztetésük elleni 
fellépés; jólétük, egészségtudatosságuk növelése; 
az LMBTQI közösségek önszerveződésének támo-
gatása, kultúrájuk ápolása, megismertetése.

Anonim Információs és Lelkisegély Szolgála-
tunk önkéntesei 1996 óta minden nap (hétvégén 
és ünnepnapokon is) 18-tól 23 óráig fogadják a 
hívásokat és chat-megkereséseket elsősorban 
LMBTQI témájú kérdésekben.
 
Bárki fordulhat hozzánk, ha
• szexuális irányultsággal vagy nemi identi-

tással kapcsolatos életvezetési nehézségei 
vannak (önelfogadás, identitásválság, prob-
lémák a környezete elfogadókészségével);

• családjában, környezetében bántalmazás, 
hátrányos megkülönböztetés éri; 

• szexuális irányultsággal vagy nemi identi-

Háttér Társaság

Tevékenységünk középpontjában a hazai leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer 
és interszexuális (LMBTQI) embereket segítő szolgáltatások működtetése áll: az Informá-
ciós és Lelkisegély Szolgálat, a Személyes Segítő Szolgálat, a HIV/AIDS program, az Ar-
chívum, valamint a Jogsegélyszolgálat. Foglalkozunk közösségi események szervezésével, 
érdekérvényesítéssel, kutatásokkal és képzésekkel is.

tással kapcsolatos jogi kérdései/problémái 
vannak;

• információt szeretne kapni kulturális esemé-
nyekről, ismerkedési lehetőségekről, más 
egyesületek, csoportok elérhetőségéről, 
leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű 
fórumokról;

• párkapcsolatában küzd gondokkal, akár bán-
talmazással vagy erőszakkal;

• kérdései vannak a HIV-fertőzésről, az AIDS-ről 
és egyéb nemi úton terjedő betegségekről;

• családtagként/hozzátartozóként érintett ha-
sonló kérdésekben;

• bármilyen más témában fordulna hozzánk, 
vagy csak névtelenségét megőrizve beszél-
getni szeretne.

Egyesületünk 2000 nyara óta működteti a Jogse-
gélyszolgálatot, amely elsősorban a szexuális irá-
nyultság vagy nemi identitás miatti hátrányos meg-
különböztetés, zaklatás vagy bántalmazás áldozatai 
számára nyújt ingyenes jogi segítséget (beadvány-
szerkesztést, jogi képviseletet). A jogsegélyszol-
gálat emellett tájékoztatást ad minden olyan ügy-
ben,  ahol a kérelmező szexuális  irányultságának 
vagy nemi identitásának jelentősége lehet. 
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Jogsegélyszolgálatunkat leggyakrabban az aláb-
bi problémák kapcsán keresik meg: 
• homofób és transzfób erőszakos támadások;
• munkahelyi hátrányos megkülönböztetés, 

zaklatás;
• szolgáltatók általi diszkrimináció;
• bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, jog-

következményei;
• gyermekvállalási lehetőségek;
• külföldi partner beutazása, tartózkodása;
• nem jogi elismeréséhez kapcsolódó kérdések.

A jogsegélyszolgálat az LMBTQI embereket érin-
tő jogsértések dokumentálásával  is foglalkozik, 
ezért abban az esetben is várjuk  jelentkezését, 
ha nem Ön az áldozat, de valamilyen jogsértésről 
értesült vagy ilyen esetnek tanúja volt.
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A nők elleni erőszak és az LMBTQI emberek hátrányos 
megkülönböztetése
A párkapcsolati erőszak kezelésére a hatóságok kevéssé felkészültek, és jellemző az 
előítéletek, az áldozathibáztatás érvényesülése, ami gyakran a barátok, családtagok 
részéről is tapasztalható. Az LMBTQI emberek ráadásul a mindennapi élet igen sok területén 
találkoznak hátrányos megkülönböztetéssel – így számukra, ha erőszakos kapcsolatban 
élnek, különösen nehéz támogatókra találni. 

A partnerbántalmazás nem egyszerűen a párkap-
csolatban élő felek közötti viszály, hanem részét 
képezi a nők hátrányos társadalmi helyzete és a 
nők elleni erőszak szélesebb jelenségköreinek. 
Elszenvedőjük az esetek túlnyomó többségében 
nő – akkor is, ha a bántalmazó is az. A partner-
kapcsolati erőszak olyan rendszeresen visszaté-
rő cselekvéssor, amelynek során valaki partnere 
testi és lelki épségét veszélyezteti, károsítja, ön-
rendelkezésében, szexuális önrendelkezésében 
korlátozza. Az erőszakos viselkedés célja a másik 
feletti kontroll megszerzése, a hatalom gyakor-
lása és megtartása. Hatásaként a partner elma-
gányosodik, függőségi helyzetbe kerül, és önér-
tékelése nagymértékben csökken. 

A hozzátartozók közötti erőszakot a magyar Bün-
tető Törvénykönyv (Btk.) az ismeretlen személyek 
által elkövetett erőszakhoz hasonlóan szigorúan 
bünteti. Szexuális kényszerítésnek, illetve sze-
xuális erőszaknak minősül, ha valakit nem kívánt 
szexuális tevékenységre kényszeríti partnere, füg-
getlenül attól, hogy a felek között esetleg partner-
kapcsolat vagy bejegyzett élettársi kapcsolat áll 
fenn. Testi sértésnek minősül, ha a partner általi 
bántalmazás az áldozat testi épségét vagy egész-
ségét sérti. Személyi szabadság megsértésének 
minősül, ha valaki partnerét bezárja, vagy moz-
gásában más módon akadályozza. Zaklatásnak 
minősül, ha valaki partnerét vagy volt partnerét 
rendszeresen vagy tartósan háborgatja (pl. ál-
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landóan telefonál neki, üzeneteket írogat), vagy 
erőszakos büntetendő cselekmény elkövetésével 
megfenyegeti. A (volt) partner terhére rendsze-
resen elkövetett testi sértést, kényszerítést vagy 
személyi szabadság megsértését a Btk. kapcso-
lati erőszak néven súlyosabban bünteti. Kapcso-
lati erőszaknak minősül az is, ha a (volt) partner 
rendszeresen emberi méltóságot súlyosan sértő, 
megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, vagy 
a közös vagyonba tartozó javak elvonása révén a 
sértettet súlyos nélkülözésnek teszi ki.

A nők elleni partnerkapcsolati erőszak hatósági ke-
zelését (a rendőrségtől a bíróságokig) azonban több-
nyire az elhallgatás, a bagatellizálás és igen gyakran 
az áldozathibáztatás jellemzi. A szakemberek kép-
zése hiányos: ezért sokuknak hiányosak az ismeretei 
a párkapcsolati erőszakról, az elkövetők és az áldo-
zatok felismeréséről, a résztvevőkkel való foglalko-
zás helyes és hatékony módszereiről; ráadásul rég-
óta hat az a téves doktrína, hogy a „magánszférába” 
erőszak esetében is „jobb nem beavatkozni”. 

Az LMBTQI emberek Magyarországon a minden-
napi élet számos területén találkoznak hátrányos 
megkülönböztetéssel, ezért még kevésbé tud-
nak vagy mernek a hatóságokhoz, segítő szolgá-
latokhoz fordulni. Az LMBTQI embereket érő hát-
rányos megkülönböztetés néhány területe: 
• munkahelyi, foglalkoztatási diszkrimináció;
• zaklatás (munkahelyen vagy a lakókörnye-

zetben);
• hátrányos megkülönböztetés az egészség-

ügyi intézményekben;
• családjuk részéről elutasítás, családi kapcso-

lataik meggyengülése;

• a transznemű nőket fokozottan érintő társa-
dalmi elutasítás, munkahelyi diszkrimináció, 
a család, barátok elutasítása, zaklatás; 

• az azonos nemű párok nem folyamodhatnak 
együtt mesterséges megtermékenyítésért 
és nem fogadhatnak együtt örökbe gyer-
meket, közösen nevelt gyermekeiknek csak 
egyikük lesz a törvényes szülője (így mind-
két fél sérülékeny: a vérszerinti vagy örökbe-
fogadó szülő függhet a másik szülő anyagi 
támogatásától, míg a nem vérszerinti vagy 
örökbefogadó szülő a gyerekekkel való kap-
csolattartás terén van sebezhető pozícióban).

 
Mindezek miatt a leszbikus, biszexuális illetve 
transznemű nők, ha erőszakos kapcsolatban él-
nek, gyakran nehezebben fordulnak segítségért 
mind a családjukhoz, mind a segítő szolgálatok-
hoz, mind a hatóságokhoz: a homofób és transz-
fób társadalmi közeg különösen nehézzé teszi 
számukra, hogy külső segítséget kapjanak, ha 
erőszakos párkapcsolatban élnek, vagy randierő-
szak éri őket.
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Leszbikus, biszexuális és transznemű nők elleni pár-
kapcsolati erőszak
Számos felmérés szerint a párkapcsolati erőszak nagyjából ugyanakkora arányban jel-
lemzi az azonos nemű, mint a heteroszexuális párkapcsolatokat. A leszbikus, biszexuális és 
transznemű (LBT) nők elleni párkapcsolati és randierőszak azonban mindezidáig csaknem 
láthatatlan maradt a magyar LMBTQI szervezetek kutatásaiban és tevékenységében. 

A családon belüli illetve partnerkapcsolati erő-
szakra a nőmozgalom hívta fel a figyelmet: en-
nek aktivistái viszont sokáig kizárólag a nők elle-
ni férfierőszakot elemezték. Az elmúlt évtizedek 
kutatásai szerint azonban a párkapcsolati erő-
szak nagyjából ugyanakkora arányban jellemzi 
az azonos nemű, mint a heteroszexuális párkap-
csolatokat; a transznemű nők pedig különösen 
sérülékenyek és kiszolgáltatottak lehetnek a pár-
kapcsolataikban.

A Háttér Társaság vezette magyarországi kutatás 
eredményei azt mutatják, hogy a bántalmazás 
alábbi formái voltak jelen a kérdőíveinket kitöltők 
és interjúalanyaink kapcsolataiban: 
• féltékenység, ezzel kapcsolatos vádaskodás 

(ez gyakran előzi meg az erőszakos kitörést);
• állandó ellenőrzés (telefonon, sms-ben);
• fizikai erőszak: meglökés, megütés;
• elszigetelés (barátoktól, szülőktől);
• zsarolás (pl. munkahely elveszítésével);
• zaklatás (a párkapcsolat idején vagy szakítás 

után);
• szexuális erőszak (esetenként a másik leita-

tása után);
• randierőszak (erőszakos viselkedés vagy az-

zal való fenyegetés egy kapcsolat ismerke-

dési szakaszában; különösen gyakori transz-
nemű nők esetében);

• ragaszkodás ahhoz, hogy a másik változzon 
meg, változtasson a külsején;

• nem vérszerinti anya zsarolása azzal, hogy 
nem tarthat kapcsolatot a korábban közösen 
nevelt gyermekekkel; 

• dühkitörések, tárgyak csapkodása, eltörése.

A megkérdezett nők sokféle módon próbálták 
racionalizálni partnerük erőszakos viselkedését: 
leggyakrabban az alkohol hatását említették, 
vagy azt, hogy maga is bántalmazó családban 
nőtt fel. Nem szabad azonban elfejtenünk, hogy 
a bántalmazás egyrészt tanult, másrészt vá-
lasztott viselkedés: a felelősség érte a bántal-
mazót magát terheli.

Az LBT nőket érő párkapcsolati erőszak ese-
tében is a bántalmazó erőszakos és kényszerítő 
magatartásával kontrollálni akarja partnere vi-
selkedését, vagy megbüntetni, ha az ellenáll a 
kontrollálási törekvéseknek. A bántalmazók sa-
ját szükségleteik és vágyaik kielégítésére törek-
szenek, tanulják az erőszakot, és akkor és úgy 
követik el, ameddig annak ára, a büntetés nem 
túlságosan nagy. A társadalom homofóbiája és 
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transzfóbiája ebben az esetben elősegíti a bán-
talmazás következmények nélküli fenntartását, 
mert elszigeteli a bántalmazás áldozatait, és 
megnehezíti számukra, hogy segítségért fordul-
janak a családjukhoz, segítő szolgálatokhoz és a 
büntető igazságszolgáltatás hatóságaihoz – így 
még nehezebben juthatnak támogatáshoz.

A társadalomban jelenlevő hátrányos megkülön-
böztetés miatt a leszbikus, biszexuális és külö-
nösen a transznemű nők baráti köre, közössége 
gyakran meglehetősen kicsi. Sok esetben a pár 
két tagjának közösek a legközelebbi barátai, a 
bántalmazást elszenvedő fél pedig nem akarja 
szégyenbe hozni a bántalmazót, vagy attól fél, 
hogy közös barátaik a bántalmazó pártját fogják. 
Ez erősíti a bántalmazottak elszigeteltségét.

A nemzetközi kutatások eredményei szerint a 
barátoknak és a családnak nagy szerepe van a 
bántalmazás áldozatainak megvédésében. Az 
azonos nemű kapcsolataikban bántalmazott nők 
elsősorban a barátaikhoz fordulnak segítségért.
Legfontosabb igényük, hogy meghallgassák 
őket, hagyják, hogy elmondják, ami velük törté-
nik vagy történt, és biztosítsák őket arról, hogy az 
erőszak nem az ő hibájuk. Az erőszakot pedig ne-
vezzék annak, ami: bántalmazásnak. A kutatások 
eredményei szerint minél nagyobb segítséget 
jelentettek a bántalmazottak számára a baráta-
ik vagy családtagjaik, annál hamarabb ki tudtak 
lépni a bántalmazó kapcsolatból. 

Annak elismerése, hogy a nők közötti párkapcso-
latokban is előfordul az erőszak, kellemetlen, sőt, 
fájdalmas a leszbikus, biszexuális és transznemű 

nők közösségében. A transzneműek az LMBTQI 
közösségből is gyakran kiszorulnak. A leszbikus 
közösségben pedig egyrészt tartja magát a hit, 
hogy a partnerkapcsolati erőszak a heteroszexu-
ális férfiak dominálta társadalomra jellemző prob-
léma, másrészt valószínűleg attól tartanak, hogy a 
probléma elismerése tápot ad a homofób sztereo-
típiáknak és gátolja a társadalmi elfogadást. 

De amíg erről nem beszélünk, nem foglalkozunk 
az erőszak áldozatainak szükségleteivel, addig 
ez a közösség nem lesz biztonságos, az egyen-
lőség alapjain nyugvó tér. Mindannyiunk érdeke, 
hogy olyan közösségben éljünk, amelyben lehet 
beszélni a párkapcsolati erőszakról, amely az 
egyenlőségre épül, amelyet áthat a törekvés az 
erőszak megszüntetésére, és amelyben mindent 
megteszünk azért, hogy megvédjük és támogas-
suk a bántalmazás elszenvedőit, és felelősségre 
vonjuk a bántalmazókat.



Hová fordulhatok segítségért?

KEZDETI LÉPÉSEK

• gondold át, mi történik veled, mit érzel; 
• gondold át, mit szeretnél tenni és hogyan va-

lósíthatod meg; 
• keress egy olyan barátot vagy családtagot, ro-

kont, akivel bizalmi kapcsolatban vagytok, és 
meg tudod vele osztani, ami történik veled; 

• fordulj valamilyen segítő szervezethez, szol-
gálathoz!

HASZNOS INTERNETES OLDALAK

NANE: www.nane.hu
PATENT Egyesület: www.patent.org.hu
Nők joga honlap: www.nokjoga.hu
Újrakezdés oldal a Facebookon
Rendőrség: a rendőrségnek a távoltartással kap-
csolatos oldala: http://www.police.hu/tavoltartas

SEGÍTŐ SZERVEZETEK, SZOLGÁLATOK

NANE – bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala:
06-80-505-101 (este 6 és 10 között)

A KERET Koalíció és a NANE Egyesület szexuális 
erőszak segélyvonala:
06-40-630006 (hétfő és péntek 10-14, szerda 14-18)

Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálat:
Telefon: (1) 329 3380 (alapdíjas szám), (80) 505 
605 (vezetékes telefonról ingyenesen hívható)
Viber: (20) 398 4786
SKYPE: “segelyvonal”
Mindennap 18-23 óráig.
Chat: http://chat.hatter.hu, hétfőn és szerdán 18-
23 óráig
Email: lelkisegely@hatter.hu
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Aki szeret, nem bánt – Információs kiadvány a leszbikus, biszexuális és transznemű nők elleni partnerkapcsolati és randierőszakról
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Háttér Jogsegélyszolgálat:
A jogsegélyszolgálat elérhető a Háttér Informá-
ciós és Lelkisegély Szolgálaton keresztül, vala-
mint hétköznap 8:00 és 20:00 között a  (1) 6 333 
454 számon; a jogsegely@hatter.hu e-mailcímen; 
a www.jelentsd-a-homofobiat.hu oldalon találha-
tó online űrlapokon keresztül.

A PATENT Egyesület Jogsegélyszolgálata:
A jogsegély elérhetõ szerdánként 16 és 18 óra kö-
zött a 06-70-252-5254 és csütörtökönként 10 és 12 
óra között  a  06-70-277-6522 mobilszámon, illetve 
a jog@patent.org.hu e-mailcímen folyamatosan.

TransVanilla Transznemű Egyesület ProTrans 
projektje: 
erőszak bejelentése:
Telefon: 06-30-4066633 (visszahívnak) 
E-mail: szervezet@transvanilla.hu

OKIT (Országos Kríziskezelő és Információs Te-
lefonszolgálat): www.bantalmazas.hu. A Tele-
fonszolgálat Magyarországról a nap 24 órájában 
ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as tele-
fonszámon.

További információk és olvasmányok a bántal-
mazásról a Nők joga honlapon:
http://nokjoga.hu/erintetteknek/hova-fordul-
hatnak-az-aldozatok-0



Università degli studi di Brescia (Olaszország) 
www.unibs.it

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (Olaszország)
www.retelenford.it

Zagreb Pride (Horvátország)
www.zagreb-pride.net

Bilitis Resource Center Foundation (Bulgária)
www.bilitis.org

Lithuanian Gay League (Litvánia)
www.lgl.lt

ILGA Portugal (Portugália) 
www.ilga-portugal.pt

Háttér Társaság (Magyarország)
www.hatter.hu

Broken Rainbow LGBT Domestic Violence Service (Egyesült Királyság)
www.brokenrainbow.org.uk

Cavaria (Belgium)
www.cavaria.beSTANDING UP FOR LGBT’S

Partnerek:


