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1 | Áttekintés

Bevezetés

öltözködés vagy viselkedése nem a megfelelő nemi
szerephez illeszkedik. A kutatás jól dokumentálja,

A Háttér Társaság és az MTA Szociológiai Ku-

hogy a diszkrimináció jelentős hatással van a fiatalok

tatóintézete 2010-ben „Az LMBT emberek társadalmi

iskolához fűződő viszonyára, iskolai teljesítményére és

kirekesztettsége 2010” címmel folytatott kutatást

mentális egészségére is. A fiatalok kevés segítséget

leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT)

kapnak az iskolától vagy a tanároktól a zaklatással

emberek társadalmi helyzetéről és tapasztalatairól.

szemben, elvétve találunk csak erre példát. Mindez

A kutatásban 17 külön tematikus blokk foglalkozott

alapján érthető a kutatás másik fontos tanulsága, hogy

az LMBT emberek által tapasztalt diszkrimináció

a diszkriminációs eseteket nagyon kevesen is jelentik,

különböző színtereivel, köztük a válaszadók oktatási

tartanak ugyanis tőle, hogy helyzetük az eljárás ered-

intézményekben szerzett tapasztalataival, az ál-

ményeként tovább romlik.

talános iskolától a felsőoktatásig. A kutatás oktatással
foglalkozó blokkját 1991-en töltötték ki, közülük 221

Az LMBT diákok helyzetét az sem könnyíti, hogy a

20 év alatti személy, akinek friss iskolai tapasztalatai

tananyagban továbbra is szinte láthatatlanok marad-

voltak.

nak. Bár a tolerancia és az emberi jogok elvben az új
Nemzeti Alaptanterv kiemelt témái, mint ahogy arra az

Az első ilyen jellegű kutatás 2007-ben lezajlott, akkor

alapvető jogok biztosa 2013-ban nyilvánosságra hozott

1122 válaszadót sikerült a kutatásba bevonni. 2010-

jelentésében felhívja a figyelmet, a szexuális és nemi

re igény mutatkozott, hogy megvizsgáljuk az időbeli

kisebbségek ebben kontextusban nem jelennek meg

változásokat, valamint hogy részletesebb adatok

a tantervben. A korábbi kerettantervekkel szemben

gyűjtsünk a korábbi kérdőívben nem, vagy nem kellő

a hatályos, rendkívül részletes, többezer oldalas keret

részletességgel szereplő témák kapcsán. A 2007-es

tantervben még a homoszexualitás és transzneműség

kutatás alapján készült jelentés itt található:

fogalma sem jelenik meg, a családi életre nevelés

http://www.hatter.hu/kiadvanyaink/lmbtkutatas2007

tantervében pedig alig burkoltan homofób és transzfób
megjegyzések is szerepelnek. Nem meglepő, hogy az

Az eredmények azt mutatják, hogy a 2007-es kutatás

érintett válaszadók körében komoly igény mutatkozik

eredményeihez hasonlóan az LMBT fiatalokat továbbra

az LMBT téma fokozottabb iskolai megjelenítésére.

is sűrűn érik megalázó megjegyzések, kiközösítés vagy
akár fizikai bántalmazás is az iskolában. Az elkövetők

Pozitív változás, hogy az LMBT fiatalokban egyre

2007-hez hasonlóan főként diákok közül kerülnek

korábban tudatosul szexuális irányultságuk, nemi

ki, ám tanár általi bántalmazásra, és tananyagban

identitásuk és egyre nagyobb arányban is osztják ezt

megjelenő előítéletességre is számtalan példa akad.

meg környezetükkel. Fontos lenne ezért, hogy már

Továbbra is előfordul, hogy a diákokat akkor is érik

iskoláskorban megfelelő információkkal és elfogadó

homofób vagy transzfób inzultusok, ha környezetük

légkörrel találkozzanak az iskolában – hiszen soku-

nem tudja róla, hogy az LMBT emberek csoportjához

kat a családjuk sem támogatja. Hasonlóan alapvető

tartoznak: a bántó megjegyzések, beszólások ugyanis

jelentőségű, hogy az iskola minden diákja számára

akkor is negatívan hatnak rájuk, ha nem személyük el-

biztosítsa a biztonságos környezetet, a diákokat érő

len irányulnak, hanem az általános homofób, transzfób

zaklatás nem megengedhető, az ellen a tanároknak és

légkör részei. Fontos kiemelni, hogy a válaszadók arról

az iskola vezetésének erélyesen fel kell lépniük.

is beszámolnak, sokszor már az is elég, ha egy diák
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Főbb eredmények

Erőszak
• A közterek és tömegközlekedési eszközök után az

Előbújás

iskola az LMBT személyeket érő erőszak második leg

• Legtöbben az egyetemi évekig várnak, amíg isko-

gyakoribb színtere.

latársaiknak előbújnak, annak ellenére, hogy a túl

• Minden negyedik diszkriminációt ért diákot tett

nyomó többségben már 18 éves kora előtt tudatosul

legesen is bántalmazták diáktársai: megverték,

a többségtől eltérő szexuális irányultsága vagy

lökdösték, leköpték őket. Ezek az esetek gyakran az

nemi identitása.

iskolán kívül is folytatódtak.

• A fiatalabb generációkban ez egyre korábban tu-

• 17 válaszadó számolt be tanárok által elkövetett

datosul, és egyre nagyobb arányban is vállalják fel

fizikai erőszakról, 1 diák szexuális erőszakról.

környezetük, iskolatársaik felé, hogy LMBT személyek.

• Az LMBT diákok ellen elkövetett fizikai erőszak
növekvő problémát jelent: a 20 év alattiakat kétszer

Az iskolai diszkrimináció mértéke

olyan arányban sújtja, mint a 30-39 éves korosztályt.

• Az oktatási intézmények a harmadik leggyakoribb
területek és a szórakozóhelyek után.

Az iskola és a tanárok válaszai a diákokat érő
diszkriminációra

• Minden ötödik válaszadót ért már diszkrimináció ok-

• A diákok homofób vagy transzfób fellépése esetén

tatási intézményben.

a tanárok 59%-a semmit sem tett. 17%-uk kifejezetten

• A válaszadók többsége (83%) a középiskolában

a zaklató diákok pártját fogta.

tapasztalt diszkriminációt, de volt, akit ez végigkísért

• A tanárok sokszor nem tudták kezelni, ha az órán

az általános iskolától a felsőoktatási intézményekig.

felmerültek az LMBT témák, eszközeik és tudásuk is

helyszíne a válaszadókat érő diszkriminációnak, a köz-

hiányzott hozzá.

Az iskolai diszkrimináció formái és elkövetői

• A válaszadók 87%-a úgy érezte, hogy tanárai te-

• Az iskolai inzultusok többségét diákok követik el,

hettek volna többet azért, hogy az iskolát élhetőbbé

azonban az esetek közel harmadában maguk a tanárok

tegyék számukra.

léptek fel zaklató vagy megalázó módon, 5% pedig
tettleges bántalmazásnak is áldozata volt.

LMBT témák a tananyagban

• Az iskolai hátrányos megkülönböztetés leggyakoribb

• A válaszadók 65%-a szerint a homoszexualitás

formája a diákok általi pletykálkodás, a hazugságok

témája az iskolai tananyagban egyáltalán nem jelent

terjesztése (83%), illetve a zaklatás vagy

meg. Lassú javulás figyelhető meg, hiszen a fiatalabb

megalázás (68%).

generáció (20 év alattiak) 56%-a számolt be ilyen

• A diszkriminációt elszenvedett diákok majdnem

hiányról (30-39 évesek: 70%).

kétharmada (62%) homofób vagy transzfób iskolai

• A transzneműség témájával részletesen mindössze

légkörről számolt be.

az iskolák 2%-ában foglalkoztak.

• Az inzultusokhoz nem feltétel, hogy valaki felvállalja

• A válaszadók háromnegyedének szüksége lett volna

szexuális irányultságát vagy nemi identitását – az

fiatal korában több ismeretterjesztő kiadványra a

esetek többségében elég, ha valakiről csak azt gondol-

szexuális irányultság és nemi identitás témájában.

ják, hogy LMBT.

• Az LMBT témák iskolai megjelenése, különösen az

• A homofób, transzfób légkör miatt azok is

LMBT embereket érő kirekesztés és az előítéletek

áldozattá válnak, akiket személy szerint nem ér

kapcsán, megsokszorozza az előbújás valószínűségét

bántalmazás vagy megalázás, de tanúi lesznek

és csökkenti az öngyilkossági gondolatokat.

ilyen megnyilvánulásoknak.
• A zaklatás sokszor azért történik, mert
valaki viselkedésével vagy öltözködésével eltér
a neki szánt nemi szerepektől.
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Az iskolai zaklatás és ellenséges légkör
hatása a diákokra

szórakozóhelyek és egyéb LMBT rendezvények (például

• A diszkriminációt elszenvedettek több mint harmada

vonásával történt. Az adatfelvétel 2010. szeptember 15.

szándékosan hiányzott az iskolából, hogy ne kelljen

és november 30. között zajlott: elsősorban önkitöltős

több inzultust elszenvednie.

internetes kérdőív formájában, azonban Budapesten,

• Néhány áldozat kerülte a szociális tereket az

Debrecenben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden 158

iskolában, kilépett diákcsoportokból, vagy más

esetben személyes lekérdezésre is sor került.

a LIFT, Szimpozion Klub, Transvanilla találkozók) be

intézménybe ment tanulni.

A közösségi mintavétel sajátosságaiból adódóan

• A diszkrimináció megduplázza annak valószínűségét,

feltételezhető, hogy az LMBT közösségi színtereken

hogy valaki nem szeret iskolába járni, vagy az iskolát

kevésbé jelen lévő, illetve LMBT-mivoltukat fokozottabb

felesleges időtöltésnek tartja.

mértékben leplező embereket kisebb eséllyel sikerült

• A homofób, transzfób inzultusok sokaknál fel-

elérni a felmérés során.

erősítették az öngyilkossági gondolatokat, lelki traumát
okoztak, vagy mentális problémákhoz vezettek.
A kérdőívet több mint háromezren kezdték el kitölte-

A diszkriminációs esetek jelentése

ni, ám a kitöltést teljesen csak 1628-an fejezték be.

• A diákok többsége elmesélte másoknak, hogy milyen

Az adattisztítás – azaz a nem az LMBT célcsoporthoz

zaklatás érte, de mindössze 6%-uk tett hivatalosan

tartozó válaszadók és a nagyon hiányosan kitöltött

panaszt az őt ért atrocitások miatt.

kérdőívek kiszűrése – után 2755 válaszadóval számol-

• A legtöbben azért nem tettek panaszt, mert féltek,

hattunk, a válaszadók száma azonban a különböző

hogy tovább romlik a helyzetük, további zaklatásnak

tematikus blokkokban eltért egymástól, amely az

lesznek kitéve, vagy kitudódik, hogy LMBT személyek.

internetes kitöltés során jelentkező lemorzsolódásból

• Az esetek felében a panaszokkal vagy nem foglalkoz-

adódik. Az iskolai diszkriminációt vizsgáló tematikus

tak, vagy az elindított vizsgálatnak semmilyen ered-

blokkra 1991 válasz érkezett.

ménye nem lett. A panaszok majdnem fele (46%)
viszont az elkövető felelősségre vonásával zárult.

Demográfiai adatok

A kutatás módszertana

A válaszadók között egy országos reprezentatív
mintához viszonyítva többen voltak a férfiak, a fiata-

A kutatás klasszikus közösségi minta felhasználásával

lok, a budapestiek és a magasabban képzettek. Ezek

készült, amely magas elemszáma ellenére sem ren-

a jellegzetességek feltételezhetően összefüggésbe

delkezik egy statisztikailag reprezentatív minta

hozhatóak – például az internetes hozzáférést és

érvényesítő erejével. A válaszadók toborzása több csa-

a civilszervezetekkel való kapcsolattartást bizonyos

tornán keresztül, többek között LMBT civilszervezetek,

mértékig adottnak tekintő – mintavételi eljárással.

LMBT embereket megcélzó internetes oldalak (hír-

Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy e jellemzők az

portálok, ismerkedős oldalak), LMBT sajtótermékek,

LMBT populáció sajátosságait tükrözik.

Transz státusz

6%

Szexuális irányultság

3% 3%

2% 1%

22%
Biszexuális

Transzszexuális

Bizonytalan

Egyéb transznemű

6%

Gender kritikus

Heteroszexuális

Nem transznemű
88%

8

Leszbikus / meleg

69%

Egyéb

Nem

Életkor

3%

7%

4%

12%

33%

20 alatt

Férfi

20-29

Nő

30-39

27%

Egyéb

40-49
64%

50%

Legmagasabb iskolai végzettség
Befejezett általános iskola
2%

Általános iskola
Szakmunkásképző, szakiskola

39%

Lakóhely

0%
5%

0%
9%

8%

Középiskola

25%

Budapest elővárosa
Nagyváros
Város

25%

Falu vagy község

Felsőfokú szakképzés

Tanya

Főiskola / egyetem
Tudományos (doktori) fokozat

Budapest

3%

20%

Szakközépiskola, technikum

50 vagy fölötte

9%

12%

17%

5%

Egyéb

A válaszadók 12%-a nem azonosult születéskori nemével. Ennek a csoportnak a fele, az összes válasz
adó 6%-a transz/transznemű. További 6%-a a gender kritikus kategóriába lett besorolva: náluk nem volt
eltérés a születéskor meghatározott nem és a nemi identitás közt, mégsem azonosultak születéskori
nemükkel. Ők kimaradtak a transz-specifikus elemzésből. A transz válaszadók fele transzszexuális, vagyis
nemi identitása nem egyezik születéskor meghatározott nemével, illetve férfi vagy női kategóriába
sorolja be magát. A transz válaszadók másik fele „egyéb transznemű”: ők egyik nemhez sem vagy mindkét nemhez tartozóként, vagy „egyéb nemű-ként” határozták meg magukat.
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2 | Előbújás

A fiatalabb generációban egyre korábban tudatosult
többségtől eltérő szexuális irányultsága vagy nemi
identitása. Az LMB válaszadók közt a legtöbben 10-18
éves koruk közt érezték először, hogy vonzódnak azonos neműekhez. Hamarabb történt meg ez az „észlelés” a fiatalabb válaszadók közt (átlag: 12 év), mint az
idősebb generáció tagjai közt (átlag: 18 év). A fiúk
(12 év) és az egyéb nemi identitással rendelkezők (13
év) korábban észlelték szexuális irányultságukat,
mint a lányok (14).

Hány évesen érezte először, hogy Ön vonzódik
az azonos nemű személyekhez?

12%

3% 5%
9%

36%

Átlag életkor

20 alatt

12,1

20-29

13,4

30-39

13,9

6 alatt

40-49

14,8

6-10

50 fölött

17,9

10-14

35%

Kor szerint

Nem szerint

14-18

Férfi

18-25

Nő

14,5

25 felett

Egyéb

12,2

Együtt

13,7

13,3

A transznemű válaszadóknál is hasonló trend figyelhető meg. Legtöbben 10-14 évesen (34%), valamint 6-10 és 14-18 évesen (20-20%) érezték először,

Hány évesen éreze, hogy eltér a születéskori
nemével kapcsolatos elvárásoktól?

hogy nemi identitásuk nem egyezik a születéskor
meghatározott nemükkel.

9%

3%

6-10

Az észlelés azonban nem feltétlenül jár együtt azonnali
előbújással. A válaszadók közel fele egyáltalán nem

0%
25%

temi iskolatársaik előtt bújnak elő, és akkor is inkább
csak iskolatársaik, mint tanáraik előtt.
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10-14
14-18

vállalta az iskolatársai előtt szexuális irányultságát
és/vagy nemi identitását. A legtöbben csak az egye-

6 év alatt

20%

18-25
43%

25 felett

Mennyire nyíltan vállalja szexuális irányultságát
és/vagy nemi identitását az alábbi emberek felé?

Teljesen vállalom

Részben vállalom

Nem vállalom

Általános iskolai iskolatárs(ak)

10%

Középiskolai iskolatárs(ak)

16%

38%

46%

Egyetemi iskolatárs(ak)

18%

39%

42%

Tanár(ok)

10%

25%

64%

19%

71%

Bíztató, hogy a 20 év alattiak már sokkal nagyobb

leginkább ők bújnak elő, de itt már sokkal kisebb

valószínűséggel bújtak elő mint idősebb társaik.

léptékű a változás. Még a 20 év alattiaknak is több

A legfiatalabb generáció tagjai több mint háromszor

mint kétharmada egyáltalán nem vállalja tanárai

valószínűbb, hogy vállalják identitásukat a középis-

előtt, hogy LMBT.

kolában, mint az 50 felettiek. A tanárok előtt is

Középiskolai iskolatárs(ak)

Tanár(ok)

Életkor

Teljesen
vállalom

Részben
vállalom

Nem vállalom

Teljesen
vállalom

Részben
vállalom

Nem vállalom

20 alatt

22,3%

40,8%

37,0%

10,3%

21,5%

68,2%

20-29

16,4%

43,7%

40,0%

8,8%

19,4%

71,8%

30-39

15,8%

35,4%

48,9%

12,6%

21,7%

65,8%

40-49

12,1%

19,8%

68,1%

11,2%

16,3%

72,4%

50 fölött

11,3%

7,5%

81,1%

12,2%

8,2%

79,6%

A többség bujkálása az iskolai évek alatt a gyakori

az ember.” ( 2 6

é ves budapesti meleg f é rfi )

diszkriminációs és erőszakos esetek tükrében korántsem meglepő.

Néhány diáktól elfordultak barátai, vagy akár tanárai,
amikor előbújt nekik, vagy máshogy kiderült szexuális

„Ha rákérdeztek az identitásomra, mindig azt mond-

irányultságuk vagy nemi identitásuk.

tam, hogy heteroszexuális vagyok.”
( 2 0 é ves falun é l ő f é rfi )

„Az osztálytárasaim, már akik tudják, azóta nem
beszélnek velem, holott azelőtt barátok voltunk.

„Szinte mindenütt hallunk diszkriminatív megjegyzéseket, ha más[kor] nem, „meleg, buzi, stb.” szó hallatán.

Legalábbis azt hittem.” ( 1 5

é ves vid é ki vár o sban

é l ő les z bikus lán y )

Ennek következtében persze, hogy nem vállalja magát
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„A középiskolában, akik tudták rólam, sokszor a hátam

„Középiskolában az osztálytársaim azon élcelődtek,

mögött neveztek el, beszéltek ki, míg szemtől-szemben

hogy biztosan meleg vagyok, nem voltam nekik szim-

jópofiztak. A pletyka eljutott a tanárokig is, akik

patikus. Aztán, amikor kiderült, hogy valóban meleg

ugyanúgy kibeszéltek és már nem voltam kedvenc,

vagyok, ők néztek a legnagyobbat.” ( 2 2

pedig jó tanuló voltam.” ( 2 5

vár o sban é l ő meleg f é rfi )

é ves budapesti

é ves vid é ki

les z bikus n ő )

„Miután azonban 12.-ben felvállaltam magam, a zakEnnek ellenkezőjére is akadt példa. Szerencsére több

latás szinte teljes mértékben megszűnt, mindössze

olyan válaszadó volt, akinek segített az előbújás az

néha ért pár gúnyos megjegyzés. Az osztály nagy

iskolai közegben és a későbbiekben sokkal kevesebb

része viszont teljesen elfogadott, és valamilyen szinten

zaklatás érte.

becsülték bennem azt, hogy fel merem vállalni
magam.” ( falun

12

é l ő 2 2 é ves meleg f é rfi )

3 | Az iskolai diszkrimináció
és zaklatás (bullying) mértéke

Az LMBT fiatalok számára az iskola az egyik legfonto

LMBT diákok mennyire teljesítenek jól, és így később

sabb szocializációs közeg. A családhoz hasonlóan, az

milyen életesélyekkel indulnak.

iskolai közeg alapvetően befolyásolja, hogy az LMBT
fiatalok hogyan élik meg szexuális irányultságukat

Az iskola a harmadik leggyakoribb helyszíne az LMBT

vagy nemi identitásukat. Az iskola kiváló terepet nyújt

emberek által elszenvedett megkülönböztetésnek,

a tanárok számára, hogy ki tudjanak alakítani egy

a közterek, tömegközlekedési eszközök és szórakozó

elfogadó, a sokszínűségre nyitott hozzáállást a diákok

helyek után. Minden ötödik válaszadót (19%) ért már

között. Az iskolában tapasztalt támogatás, vagy

diszkrimináció oktatási intézményben.

annak hiánya alapvetően meghatározhatja, hogy az

Tapasztalt Ön szexuális irányultsága vagy nemi identitása
miatt diszkriminációt vagy zaklatás az alábbi helyszíneken?
37%
29%

8% 8% 9%
6% 6%
4% 4% 5%

13% 14%

19%
17% 18%

A diszkriminációs esetek túlnyomó többsége a középiskolában történt:

Az iskolai diszkrimináció helyszíne

Felsőoktatás
Általános iskola
Középiskola

33%
49%
83%
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Az általános iskolához képest a középiskolában azért

intézményben végeztek, ugyanolyan arányban érte az

találkozhatnak több diszkriminációval az LMBT diákok,

általános iskolában (46%) és a középiskolában is (84%)

mert a szexuális irányultság és nemi identitás tudato-

diszkrimináció.

sodásának szintje ekkor már magasabb, sokkal többen
bújnak elő a középiskolai évek alatt.

Volt, akit a zaklatás az általános iskolától végigkísért
egészen az egyetemi évekig, de ott már enyhébb

A felsőoktatásban kevesebb ilyen eset történik, hiszen

formát öltött, vagy könnyebbé vált elviselni.

az egyetemek és főiskolák kevésbé zárt intézmények.
Itt már nem kell ugyanazokkal az iskolatársakkal foly-

„A kirekesztettség érzése végig kísért a tanulmányaim

ton együtt lenni, és az órák utáni szabadidő eltöltése

során általános és középiskolás koromban és részben

is kevésbé van kötve az intézményhez. Az alacsonyabb

a főiskolán is. Akkorra már talán jobban megtanultam

arányban az is közrejátszik, hogy nem minden válasza-

feldolgozni és elfogadni a dolgot, hogy ez a környeze-

dó jutott el felsőoktatási intézménybe, így eleve

temben téma és elő jön, de igyekeztem nem meghal-

kizárt, hogy bármilyen erre vonatkozó tapasztalatuk

lani, észrevenni.” ( 3 1

legyen. Hozzátesszük, hogy azokat, akik felsőoktatási

14

é ves budapesti meleg f é rfi )

4 | Az iskolai diszkrimináció
leggyakoribb formái és elkövetői

Az iskolai diszkrimináció leggyakoribb formái a

„Az egyetem büféjéből kifelé menet utánam szóltak,

pletykálkodás, a hazugságok terjesztése (83%) és

hogy „buznyák”.” ( 2 4

a diákok általi zaklatás vagy megalázás (68%).

é l ő bis z e x uális f é rfi )

„A gimnázium első évében egy lány elterjesztette

„Pletykákat, hazugságokat terjesztettek rólam, hogy

rólam, hogy leszbikus vagyok, és meg akartam erősza-

leszbikus vagyok. Ami igaz, de én ezt akkor nem vál-

kolni. Ez korántsem volt igaz […]. Emiatt a pletyka miatt

lalhattam fel, és így megalázó volt.”

a legtöbb diáktársam kiközösített, és nem volt hajlandó

nag y vár o sban é l ő les z bikus n ő )

é ves vid é ki nag y vár o sban

( 2 2 é ves vid é ki

velem szóba állni. A tanáraim is felfigyeltek a „problémára”, és kényszerítettek, hogy menjek el pszicholó-

„Csináltak rólam egy gyalázkodó honlapot, melyben

gushoz.” ( 1 7

homoszexualitásomat firtatták megalázó és gyalázko-

é ves vid é ki vár o sban é l ő

bis z e x uális lán y )

dó szavakkal.” ( 2 0

„Én voltam az, akin az osztály büntetlenül levezethette

„A diáktársak nem akartak beengedni a női WC-be.

a feszültséget.” ( 2 5

A középiskolában nem foglalkoztam fiúkkal, és azt

é ves budapesti

é ves budapesti meleg f é rfi )

pletykálták, hogy biztos leszbikus vagyok.” ( 2 7

trans z nem ű válas z ad ó )

é ves

budapesti bis z e x uális n ő )

Milyen formában érte hátrány?

Pletykákat, hazugságokat terjesztettek rólam

83%

Diák zalkatott, megalázott

68%
62%

Homofób/transzfób volt az iskolai légkör
41%

Homofób/transzfób volt a tananyag
29%

Tanár zaklatott, megalázott

23%

Diák tettlegesen bántalmazott
Kirúgtak

5%

Tanár tettlegesen bántalmazott

5%

Egyéb

5%

Nem vettek fel

3%

Fegyelmit kaptam

3%
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Sokan úgy nyilatkoztak ezekről az esetekről, mintha

„Nem barátkoztak velem, csúfolódtak, szidalmaztak,

az élet természetes velejárója lenne, hogy így bánnak

mellőztek.”

( 2 6 é ves budapesti meleg f é rfi )

velük, legalábbis Magyarországon.
„Szintén a kollégiumban történt, hogy szobatársaim
„Semmi súlyos, csak a tipikus magyar valóság:

nem bírták elviselni a másságom, és elintézték, hogy

homofób poénok, beszólogatások.”

kitegyenek a szobából. Ezután órákat kellett utaznom

( 2 9 é ves budapesti meleg f é rfi )

reggelente, hogy beérjek az iskolába.” ( 2 5

é ves vid é ki

vár o sban é l ő trans z s z e x uális f é rfi )

„Csak a szokásos: megalázás, kínos helyzetbe hozás,
rosszhír keltése, sztereotipizálás.” ( 2 3

é ves budapesti

Az esetek többségében akkor is éri a diákokat szóbeli
vagy fizikai bántalmazás, ha csak feltételezik róluk,

meleg f é rfi )

hogy LMBT identitásúak.
„Az iskolában rendszeres egymás „buzizása”. Bár akkor
még nem tudtam, most már tudom, hogy ez ebben

„Az osztálytársaim egy része rendszeresen zaklatott

az életkorban természetes.” ( 2 5

vélt homoszexualitásom miatt.” ( 2 5

é ves budapesti

é ves budapesti

meleg f é rfi )

meleg f é rfi )

Néhányan utaltak arra, hogy az elkövetők elsősorban

„Megvertek középiskolában, mert melegnek tituláltak.

a szélsőjobboldali nézeteket valló diáktársak közül

Felsőoktatási intézményben találgattak, hogy meleg

kerültek ki:

vagyok-e.” ( 3 2

„Állandóan jellemzőek voltak a piszkálgatások az

Sokszor az is elég volt, hogy viselkedésük

általános iskolában, a gimnáziumban már csak a

vagy öltözködésük eltérjen a hozzájuk társított

szélsőségesen gondolkodóak zaklattak.”

nemi szerepektől:

( 1 9 é ves

é ves budapesti meleg f é rfi )

budapesti trans z nem ű válas z ad ó )

„Sugdostak, csúfoltak a lányos viselkedésem miatt”
„Osztálytársaim sejtették, […] megjegyzéseket tettek.

( 2 0 é ves , vid é ki nag y vár o sban é l ő

Gyakran nyilvános helyen is, pl. parkban, menzán vagy

trans z s z e x uális n ő )

tanár előtt. Ez a politikához kötődött - nem vállalok
szerepet benne, de az osztálytársaim, főleg fiúk szélső-

„Az egyetemen […] az egyetemi docens asszony

jobboldali eszméket nyíltan vallanak, részt vesznek

többször utalt rá, hogy a hosszú hajú, kívülről nőies

ilyen eseményeken, beszédeken. Nem tetszett nekik

nők, ha pl. kockás ingben vannak, vagy nyakkendőt

a „hallgatásom”, illetve úgy érezték, a köztünk lévő

hordanak, tehát férfias jegyeket mutatnak, akkor ott

ellentét egyértelmű, felnagyítható.” ( 1 9

már baj van az értékrendszerrel, tovább lehet gondol-

é ves vid é ki

vár o sban é l ő trans z nem ű válas z ad ó )

ni, hogy milyen ideológiát képviselhet egy ilyen megjelenésű nő.” ( 3 2

é ves budapesti les z bikus n ő )

„Megvertek, megaláztak, általában szélsőjobbos diákok
voltak. 1995-97 között volt. Engem és még pár srácot

„Csúfoltak, meg kislánynak hívtak az idősebb általános

egzecíroztattak.” ( 3 1

iskolások, és egy két középiskolás is.”

é ves k ü lf ö ld ö n é l ő

bis z e x uális f é rfi )

( 3 1 é ves budapesti bis z e x uális f é rfi )

Sokan beszámoltak arról, hogy iskolai éveik alatt

„A tanárom megjegyzést tett, hogy túl fiúsan öltöz-

kirekesztve érezték magukat, magányosak voltak.

ködöm.” ( 2 7

é ves budapesti bis z e x uális n ő )

Társaik nem hívták őket sehova, vagy elintézték, hogy
ne kelljen együtt tölteniük az időt. Mások szándékosan

„Általános iskolás osztályfőnökömnek nem tetszett,

is visszahúzódtak, hogy ne tegyék ki magukat több

hogy a többi fiúval nincs jó kapcsolatom, szerinte a

inzultusnak.

viselkedésem „kisasszonyos”.” ( 2 1
k ö rn y é ki meleg f é rfi )
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é ves B udapest

Komoly problémát jelent az iskolákban általában

„Egyik főiskolai tanárom az egész csoport előtt nyil-

jelen levő homofób, transzfób légkör. Az előítéletes,

vánosan megalázott, arra utalva, hogy én valójában

leértékelő megjegyzések akkor is hatnak az LMBT

lány vagyok, bár ezt eddig is tudták.” ( 3 2

diákokra, ha ezeket személyesen nem nekik célozzák:

pesti meleg f é rfi )

„Azt hallgattam folyamatosan, hogy a buzik így, a buzik

„Voltam olyan szerencsétlen, hogy végig tanított, így

úgy.” ( 3 3

minden zárthelyi, minden vizsga és szigorlat kínszen-

é ves budapesti f é rfi )

é ves buda -

vedés volt vele miután meglátott egyszer kézen fogva a
„A tanár többször nyíltan hangot adott a homoszex-

barátnőmmel. Szerencsére csak egy ilyen volt és bár a

uálisok iránti megvetésének, ami egy identitását kereső

tárgyait 2-3 alkalommal is fel kellett vennem, valahogy

fiatalember életében nem segít.” ( 3 3

megbirkóztam vele végül”. ( 2 5

é ves budapesti

é ves budapesti les z -

meleg f é rfi )

bikus n ő )

„Mindennaposak voltak a buzizások és a melegség

Sokan érezték úgy, hogy LMBT identitásuk kihatott

kifigurázása, főleg a fiúk között. Az egyetemen is futok

az iskolai teljesítményük megítélésére, és egy-egy

bele olyanba viszonylag gyakran, hogy a „vonulgató

homofób vagy transzfób tanár szándékosan rontotta

buzikat” szidják.” ( 2 6

le a jegyeiket.

é ves budapesti queer n ő )

„Sose felejtem el, mikor a kémiatanárnőnk és pár diák

„Az egyetemen az előadó tanár nyíltan megfogalmazta

a transzszexuális emberekről viccelődtek.”

sztereotip véleményét, miszerint a leszbikusok „rövidre

( budapesti

vágott hajuk mellett általában fiúsan öltözködnek és

trans z nem ű f é rfi )

viselkednek, és ez károsan hat a gyermekekre.” Én ezzel
„Általános buzizás, ami általános iskolában még

akkor ott vitába szálltam, mire a vizsgán megtorlás

személyem ellen is irányult. Később „csak úgy álta

következett.” ( budapesti

lánosságban” volt a légkör homofób.” ( 3 3

les z bikus n ő )

é ves buda -

Néhányan fegyelmi büntetéssel való fenyegetésről

pesti meleg f é rfi )

is beszámoltak.
Sokak iskolai tapasztalatait alapjában határozta meg
a tanáraik kifejezetten homofób, transzfób megszólalá-

„A szalagavatón hagyományosan a lányoknak szok-

sai, zaklatása, esetenként az általuk elkövetett erőszak.

nyát kellett viselniük, amire én ugye nem voltam haj

Minden harmadik diszkriminációs esetben

landó. Mivel máshogy nem kerülhettem el ezt a kínos

a homofób vagy transzfób megalázást, zaklatást

helyzetet, elmentem orvoshoz és kiírattam magam

tanár követte el.

pár napra. Mikor visszatértem az iskolába, az osztályfőnököm tombolt, hisz jól tudta, hogy miért hiányoz-

Az LMBT emberekre általánosságban vonatkozó

tam. Azzal fenyegetett, hogy kirúgat.” ( 2 5

negatív megjegyzések mellett sokan számoltak be

vár o sban é l ő trans z s z e x uális f é rfi )

é ves vid é ki

arról, hogy egy-egy tanáruk nyilvánosan megalázta
őket a tanórán, vagy vizsgán.

„A középiskolában a barátnőmmel megöleltük egymást
a dohányzóban. S terjesztették, hogy mi kint csókolóz-

„A tanár megvetően vélekedett a melegekről, és

tunk. Ezt a tanárok is megtudták, és nem mehettünk

ekkor mélyen fölém hajolt.” ( 2 5

egymás közelébe, mert fegyelmivel fenyegettek min-

é ves budapesti

meleg f é rfi )

ket.” ( budapesti

„Gimnáziumi tanárom a táblához hívott egy feladat

Egy-egy vallásos iskolából megszokottnak

megoldása miatt, és arról kezdett faggatni, hogy

számított elbocsátani diákokat, ha kiderült, hogy

megvan-e az esküvői ruhám, és hogy mit szól az

LMBT személyek.

les z bikus n ő )

osztály a melegházasságról. Az egész osztály előtt
megalázott.” ( 2 1

é ves budapesti meleg f é rfi )
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„Előbújásom előtt vallásos főiskolára jártam, ahol a

Transznemű válaszadóknál az is előfordult, hogy

homoszexualitás isten ellen való bűnnek számított. Ha

a tanárok megkérdőjelezték a nemi identitásukat

valakiről kiderült meleg vagy leszbikus volta, fegyelmi

vagy nem engedték őket vizsgázni.

és kirúgás volt az eredmény. A legtöbb diák és tanár
homofób volt, bár voltak köztük rendkívül elfogadóak

„Személyigazolványomban álló nevemet és nememet

is, ezt azonban titkolniuk kellett. A diákok és tanárok

kérdőjelezték meg és vizsgázni nem akartak engedni.”

közt is előfordult, hogy meleg vagy leszbikus volta

( 2 3 é ves budapesti trans z s z e x uális f é rfi )

miatt jelentettek valakit a vezetőségnek. Nekem sikerült
átiratkoznom egy másik főiskolára, mielőtt kirúgtak

„Néha előfordult, hogy [a tanárok] gúnyolódva kérdez-

volna, de - egy „jószándékú” tanár jóvoltából - fegyel-

ték, hogy én most fiú vagyok-e, vagy lány. Akkor csak

mit kaptam és valószínűleg ki is rúgtak volna, ha nem

idegesített, mivel nagyon fiatalon elaltattam magam-

távozom önszántamból.”

ban a gondolatot, hogy fiú lehetek, hiszen azt hittem,

( 3 2 é ves k ü lf ö ld ö n é l ő les z bikus n ő )

az lehetetlen, vagy ha lehetne is, úgysem lenne rá
soha pénzem.”

„Csak akkor lehettem volna lelkész, ha „szublimálom”,

( 2 5 é ves vid é ki nag y vár o sban é l ő

bis z e x uális trans z s z e x uális f é rfi )

elfojtom az irányultságom, vagy próbálom megváltoztatni.”

( 2 8 é ves budapesti meleg f é rfi )

A homofób, transzfób megszólalások néha együtt
jártak más csoportokra vonatkozó előítéletekkel:

Akadt olyan egyetem, ahol a tanárok LMBT körök
létrejöttét próbálták megakadályozni.

„Középiskolában az osztályfőnök rendszeresen
elítélendőnek nevezte és negatív jelzőkkel illette a más

„Az [egyetem] nem engedélyezte az LMBT kör létre-

nemi identitású és etnikumú embereket.” ( 2 6

jöttét. Különböző, mondvacsinált indokokkal akadály-

budapesti trans z nem ű válas z ad ó )

ozták a kör bejegyzését, illetve személyesen is meg
üzenték, hogy nem támogatják ilyen kör működését.”
( 3 2 é ves budapesti meleg f é rfi )
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é ves

5 | Erőszak

A közterek és tömegközlekedési eszközök után, az LMBT személyeket érő erőszak második leggyakoribb
színtere az iskola.

Hol történt a támadás?

33%

Köztéren (utcán), tömegközlekedési eszközön
Iskolában

16%

Melegfelvonulás alatt

13%

LMBT szórakozóhely környékén

8%

Ismerkedőhelyen (park, mellékhelység, stb.)

8%

Az otthonom közelében

6%
5%

Otthon
Egyéb

4%

Munkahelyen

4%

Egyéb

2%

Rendőrségen

2%

Az iskolai diszkriminációt elszenvedők közül minden

„Általános iskolában egy osztálytársam kezdett el

ötödik áldozatot tettlegesen is bántalmaztak diáktár-

pletykálni nemi identitásomról, aminek hatására több

sai. Sokaknál a fizikai bántalmazás éveken keresztül

szóbeli és egyszer tettleges bántalmazás ért.”

tartott. Egyeseket az iskolában vertek meg, de többen

( 2 0 é ves budapesti les z bikus n ő )

arról számoltak be, hogy a bántalmazás folytatódott az
utcán, ahol volt, hogy leköpték, vagy kővel, hógolyóval

„Kővel dobálás, hógolyóval dobált egy egész osztály,

megdobálták őket.

hangosan röhögve és kiabálva, hogy ott rohan a kis
buzi. Megkövezve éreztem magam. Tornaöltözőben

„Megvertek az iskolatársaim, és megaláztak.”

hatalmas vihogás volt, mert azt kiabálták, a buzival egy

( 1 9 é ves budapesti meleg f é rfi )

öltözőbe nem megyünk.”
( 2 5 é ves budapesti meleg f é rfi )

„A középiskolában egy fiú osztálytársam rendszeresen beszólogatott, megalázóan viselkedett velem.

„Verbális bántalmazással szembesülök minden nap,

Volt, hogy megütött, meglökött. A baráti társasága ezt

míg fizikailag csak ritkábban. Káromkodás kísér

jóízű röhögéssel, vagy cinkossággal támogatta, de az

reggelente, leköpnek, megvető tekinteteket szórnak.”

osztály többi tagja sem tett ellene semmit, nagyon ritka

( 1 6 é ves vid é ki vár o sban é l ő meleg fi ú )

eset volt, hogy rászóltak, hagyja abba, mert zavarta
őket. Ez 9-11. osztályig folyt.”
( 2 2 é ves vid é ki vár o sban é l ő meleg f é rfi )
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A fenyegetések is gyakoriak voltak.

Az LMBT diákok ellen elkövetett fizikai erőszak az
elmúlt időszakban növekvő problémát jelent. A 20 év

„Kitudódott az irányultságom. Innentől kezdve rosszin-

alattiaknál kétszer olyan gyakori volt a tettleges bán-

dulatú pletykákat terjesztettek rólam. Majd később egy

talmazás, mint a most harmincas éveikben járók közt.

osztálytársam először szóban majd később tettlegesen

Az atrocitások megnövekedett száma mögött részben

is bántalmazott. Egy ízben meg is fenyegetett, hogy

a szexuális irányultság jóval nagyobb arányú felvállalá-

megölet.” ( 2 0

sa áll, hiszen a 20 alattiak sokkal nagyobb arányban

é ves budapesti les z bikus n ő )

nyilvánítják ki szexuális irányultságukat vagy transz
„Általános iskolába fiúk köptek le, mert szerintük

státuszukat, részben pedig a szélsőséges politikai

szemét „b**i” voltam. Nem egyszer megfenyegettek,

nézeteket valló fiatalok egyre agresszívebb fellépése.

és egyszer meg is vertek.”
( 3 3 é ves budapesti les z bikus n ő )

17 ember számolt be tanárok által elkövetett fizikai
bántalmazásról. Egy esetben egy tanár szexuális
erőszakot követett el diákján.
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6 | Az iskola és a tanárok válaszai
a diákokat érő diszkriminációra

A tanárok felelőssége kiemelkedő az iskolai légkör

transzfób támadások értek. Sokakkal az is megesett,

alakításában. A tanári zaklatás gyakori előfordulása

hogy a tanár ellenük fordult, miután kiderült LMBT

mellett az is különösen problematikus, hogy a diákok

identitásuk, vagy bizalmasan kértek tanácsot tőle.

homofób vagy transzfób fellépése esetén a tanárok
59%-a semmit sem tett, sőt, 17%-uk kifejezetten

„Senkitől sem lehetett segítséget kérni.”

a zaklató diákok pártját fogta.

( 2 3 é ves budapesti meleg f é rfi )

„Az egyetemi levelezőlistán gyakran jelennek meg

„Tanárom megtudta, hogy meleg vagyok, és el akar-

homofób üzenetek. Ezeket az iskola vezetősége nem

ta mondani a szüleimnek, akiknek én szerettem volna

kezeli, ezért diákok közti vitákba fulladnak.”

később, emiatt hónapokig rettegésben éltem, mert

( 2 5 é ves budapesti n ő )

mindenképpen csak az egyetemi évek alatt terveztem
elmondani.” ( 2 2

Hogyan reagáltak a tanár(ok) a diák(ok)
homofób iskolai megnyilvánulásaira?
6%

é ves budapesti meleg f é rfi )

„Az osztályfőnökkel volt lehetőségem bizalmasan
beszélgetni, neki elmondtam az érzéseimet a barátommal kapcsolatban […] Nem segítséget kaptam, hanem

18%

[ő] is ellenem fordult, mert megelégelte, hogy „prob-

17%

Rászóltak a diák(ok)ra

lémás” vagyok, meg hogy sokszor nem járok be. Ezért

Helyeselték a diák(ok) megnyilvánulását

egy idő után intézkedett, hogy felfüggesszenek, s ne

Nem tettek semmit

fejezhessem be abban az évben a tanévet.” ( 2 7

Egyéb
59%

é ves

budapesti bis z e x uális f é rfi )

Bíztató, hogy néhány válaszadó támogató reakciókról is beszámolt. Egyes esetekben a tanárokat
A tanárok passzivitásának az is oka lehet, hogy nem

felelősségre vonta az iskola.

rendelkeznek sem kellő tudással, sem a megfelelő
eszközökkel, hogy ezeket a helyzeteket kezelni tudják:

„Aztán átkerültem [egy másik gimnáziumba], ahol
minden támogatást megkaptam, tanároktól, diákoktól

„Középiskolában volt tanárom, aki felhozta a homo-

egyaránt.” ( B udapest

k ö rn y é k é n é l ő meleg f é rfi )

szexualitást mint megbeszélendő témát az órán […].
Azonban amikor az egyik gyerek azt mondta, hogy ez

„Egy darab rasszista és homofób tanárral sikerült

egy betegség, hiszen nem lehet gyereke a partner-

összefutnom középiskolában, azonban az iskola

eknek, pedig a biológiailag egészséges embereknek

vezetése rendet tett. Eltávolította helyéről.”

lehet a partnerüktől gyerekük, akkor a tanár nem tudott

( 2 5 é ves budapesti meleg f é rfi )

mit mondani, és meghalt a beszélgetés.”
( 2 6 é ves budapesti queer n ő )

„Egy tanár burkoltan sértegetett az osztály előtt, ami
miatt fegyelmit kapott.” ( 1 7

Általános élmény volt, hogy a tanároktól nem iga

é ves vid é ki vár o sban

é l ő meleg fi ú )

zán lehet segítséget kérni, ha valakit homofób vagy
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7 | LMBT témák a tananyagban

Az LMBT fiatalokra nem csak az őket közvetlenül érő

Néhányan beszámoltak arról is, hogy kifejezetten

zaklatás és hátrányos megkülönböztetés van negatív

előítéletes megnyilvánulásokkal találkoztak a

hatással, hanem az is, hogy az iskolai tananyag

tankönyveikben vagy órán, amit a vizsgákon is számon

mennyire van tekintettel sajátos igényeikre, ill. hogy

kértek tőlük.

az iskola mennyire vállalja fel a többségi diákokban
„A szociológia professzor nyíltan homofób nézeteket

az elfogadó attitűd kialakítását.

vallott, és gyakran témaként vagy példaként hozta
A válaszadók 65%-a esetében a homoszexualitás

fel a „buzikat” mint viccet vagy elítélendő életformát.

témája az iskolai tananyagban egyáltalán nem jelent

Megítélése szerint […] a melegek csupán narcisztikus

meg. Az iskolák mindössze 7%-ában foglalkoztak

alkatok, akik a saját magukhoz hasonlóak társaságát

részletesen a témával.

keresik kifejezetten hiúsági kérdésből. Ezt még vizsgán
is számon kérte.” ( 3 5

é ves budapesti les z bikus n ő )

Az iskolai tanórák, osztályfőnöki órák keretében
volt-e szó az alábbi témákról?

Emberi jogok

22%

48%

30%

Előítéletek, társadalmi kirekesztés

20%

42%

37%

Családformák sokszínűsége

16%

Homo-, illetve biszexualitás

7%

27%

58%

27%

65%

Transzszexualitás

2% 12%

86%

Homoszexualitás okai

4% 15%

81%

1% 9%

89%

LMBT történelmi személyek
LMBT írók, művészek

4% 20%

77%

LMBT témájú irodalmi művek, műalkotások

3% 18%

79%

LMBT embereket érő előítéletek, kirekesztés

3% 12%

85%

2% 7%

91%

LMBT emberek jogai
Részletesen

Említés szintjén

Nem

Általánosságban azonban lassú elmozdulás figyelhető

Az LMBT emberekkel szembeni előítéletek, illetve az

meg ezen a téren. Míg a harmincas éveikben járók

LMBT emberek jogai még kevesebb válaszadónál

70%-a számolt be a téma hiányáról, a 20 alattiak

(részletesen vagy említés szintjén mindössze 15%,

esetében ez már csak 56%.

ill. 9%-nál) jelentek meg. A külső előadók, civil szervezetek által tartott, az emberi jogokkal vagy

A homoszexualitás témájánál is kevesebb szó esik

kisebbségekkel foglalkozó iskolai foglalkozások nagy

az iskolában a transzneműségről. Az iskolák csupán

része sem tartalmazott LMBT témákat.

2%-ában foglalkoztak részletesen a transzneműség
témájával említés szintjén 12%.
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Voltak-e az iskolában meghívott vendégek foglalkozást,
órát tartani az emberi jogok és/vagy (társadalmi) kisebbségek témájában?

2%

11%
Igen, LMBT témában is
Igen, de csak más témában
Nem

87%

A válaszadók szinte kivétel nélkül (94%) egyetértettek

több ismeretterjesztő kiadványra a szexuális

abban, hogy az iskolai tananyagban nem esett elég

irányultság és nemi identitás témájában. A tanároknak

szó az LMBT embereket érintő kérdésekről. 78% azzal

tulajdonított felelősség is egyértelmű, 87% gondolta

is egyetértett, fiatalabb korában szüksége lett volna

úgy, hogy a tanárai sokat javíthattak volna helyzetén.

Voltak-e az iskolában meghívott vendégek foglalkozást,
órát tartani az emberi jogok és/vagy (társadalmi) kisebbségek témájában?

Fiatalabb koromban szükségem lett volna
több ismeretterjesztő kiadványra a szexuális
irányultság és nemi identitás témájában.

47%

A tanáraim többet tehettek
volna azért, hogy az iskolát élhetőbbé
tegyék egy LMBT fiatal számára.

63%

Az iskolai tananyagban nem esett elég szó
az LMBT-embereket érintő kérdésekről.

78%

Teljesen egyetértek

Inkább egyetértek

31%

14%

24%

9% 4%

16%

Inkább nem értek egyet

7%

4% 2%

Egyáltalán nem értek egyet

Az LMBT témakör elfogadást segítő iskolai meg-

• kisebb arányban voltak öngyilkossági gondolataik;

jelenése kifejezetten pozitívan hatott a diákokra:

• nagyobb arányban vállalták fel középiskolai társaik

• nagyobb arányban érezték úgy, hogy az iskola

felé teljesen szexuális irányultságukat vagy nemi

segített benne, hogy magabiztosabban hozzanak

identitásukat.

döntéseket;
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Nyíltan vállalja szexuális irányultságát
és/vagy nemi identitását középiskolai
társai előtt

16%
35%

Nem volt szó az LMBT embereket érő előítéletekről, kirekesztésről

Részletesen volt róla szó

Az LMBT embereket érő kirekesztés és előítéletek részletes tematizálásának pozitív hatása még egyértelműbb:
több mint kétszer olyan valószínű, hogy ezekben az iskolákban az LMBT diákok teljesen felvállalják identitásukat.
A 36%-kal szemben csupán 15% vállalja fel magát olyan iskolai környezetben, ahol ezek a témák egyáltalán nem
kerülnek elő.

Az iskola segített benne, hogy
magabiztosabban hozzon döntéseket
49%
64%
Öngyilkossági gondolatai voltak
43%
37%
Nem zavarja, hogy LMBT
92%
96%
Diszkrimináció áldozatává vált
19%
19%
Nem szeret(ett) iskolába járni
35%
31%

Nem volt szó homoszexualításról

Részletesen volt róla szó

Ha az iskolákban tartottak is szexuális felvilágosítást, az általában szintén nem tartalmazott utalást LMBT embereket érintő kérdésekre. Az is megesett, hogy a felvilágosítás kifejezetten előítéletes volt.
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Részt vett-e Ön iskolai keretek között
szervezett szexuális oktatásban?

8%
31%
Igen, és kiterjedt az LMBT emberekre
Igen, de nem volt szó LMBT emberekről
Nem
61%

„Nem kaptam felvilágosítást, információt a különböző

„Homofób tananyag, homofób tanárok és diákok,

szexuális irányultságokról. Nem támaszkodhattam

homofób előadás iskolai védőnő részéről szexuális

semmire, ami azt igazolta volna vissza, hogy nem

felvilágosítás címszó alatt.”

vagyok torz, hibás, beteg.” ( 2 7

( 2 3 é ves vid é ki nag y vár o sban é l ő meleg f é rfi )

é ves budapesti

bis z e x uális f é rfi )
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8 | Az iskolai zaklatás és ellenséges
légkör hatása a diákokra

Az iskolai zaklatás és homofób légkör alapvető befolyással van a diákok iskolai élményeire, teljesítményére
és egészségére is. A diszkrimináció elszenvedése jelentősen megnöveli annak az esélyét, hogy valakinek
öngyilkossági gondolatai legyenek, negatív véleménye legyen az iskoláról, vagy akár kerülje azt.
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Az elszenvedett zaklatás néhány fiatalnál

hogy nem szeret iskolába járni (a többieknek ke-

felerősítette a szorongásukat és depressziót okozott.

vesebb, mint harmada). Kétszer olyan valószínű, hogy

Másoknál általánosabb lelki válsághoz vezetett.

valaki felesleges időtöltésnek tartja az iskolát, ha
érte ott diszkrimináció (12% és 6%).

„Az érzelmi válságom később általánossá vált, amelyben ez a történet is benne volt, meg más tényezők is.

„Egyetemi éveim alatt egy nyelvészettanár keserítette

Korábban is hajlamos voltam szorongásosságra, de

meg elég rendesen a mindennapjaim. […] Minden [is-

ekkor egy idő után minden korábbinál erősebb lett és

kolában] csak 1-2 ilyen ember volt az életember, ami

depresszióval is társult.”

pont elég volt, hogy ne sok kedvem legyen iskolába

( 2 7 é ves budapesti bis z e x uális f é rfi )

járni.” ( 2 5

„Általános iskolában kiderült rólam és lelkileg tönkre

A diszkriminációt elszenvedettek 39%-a számolt be

tettek, mert folyamatosan megaláztak és testileg is

róla, hogy az iskolai zaklatások olyan szintet értek el,

bántalmaztak.” ( 2 4

hogy előfordult vele, hogy azért hiányzott az iskolából,

é ves budapesti meleg f é rfi )

é ves budapesti les z bikus n ő )

hogy egy időre megszabaduljon a zaklatástól,
„Negatív megnyilvánulások, pusmogások, rosszindu-

homofób, transzfób légkörtől.

latú pletykákat, amik előtt mindig értetlenül álltam.
A kollégiumi évek szinte elviselhetetlen lelki terhet

„Kollégiumban kis híján éhen haltam, mert nem mer-

jelentettek szakközépiskolában.” ( 3 1

tem lemenni a menzára, hisz mindig csak gúnyolódtak

é ves budapesti

rajtam.” ( 2 7

meleg f é rfi )

é ves vid é ki vár o sban é l ő

trans z s z e x uális f é rfi )

„Buzizás, alázás, lelki terror.” ( 2 1

é ves vid é ki

vár o sban é l ő meleg f é rfi )

„Egy hallgatói körből távoztam.”
( 2 4 é ves budapesti meleg f é rfi )

A lelki trauma több esetben olyan súlyú volt,
hogy még a kutatás keretében sem számoltak be róla

„Az egyik előadó nyíltan homofób volt. Én ezt szóvá

szívesen az érintettek:

tettem és otthagytam az egyetemet. Azóta nem
Magyarországon tanulok.” ( budapesti

meleg f é rfi )

„Inkább erre nem szeretnék emlékezni... Ha lehet...”
( 2 3 é ves falun é l ő meleg f é rfi )

Az éveken át tartó inzultusnak hosszú távú negatív
hatása is lehet:

„Ezt nem szeretném megosztani másokkal.”
( 2 2 é ves falun é l ő les z bikus n ő )

„A mai napig nehezen oldódom nagyobb társaságban,
fiúkkal, férfiakkal nehezen találom a közös hangot és

Az atrocitások alapvetően befolyásolták a diákok

ez a munkahelyen is nehezíti a beilleszkedést.”

iskolához fűződő viszonyát. Az elmúlt 12 hónapban

( 3 1 é ves budapesti f é rfi )

diszkriminációt megtapasztalók fele mondta azt,
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9 | A diszkriminációs esetek jelentése

A diákok többsége a vele történt eseteket megosztotta
másokkal: barátokkal, családtagokkal, párjával, esetenElmesélte valakinek, hogy mi történt Önnel?

ként tanárjával vagy pszichológussal.

Igen

Nem

A hivatalos panasztételig viszont ehhez képest
nagyon kevesen jutottak el. A diákok mindössze 6%-a
38%

tett hivatalosan panaszt az őt ért atrocitások miatt.
Az áldozatok jellemzően az intézményen belül
kerestek segítséget: 17-en tanárukhoz, 10-en az

62%

intézményvezetőhöz fordultak. Külső panasztételre
(ombudsman, más állami szerv) csak 1-1 esetben
került sor.
A panaszokkal hét esetben egyáltalán nem is

A rendkívül alacsony panasztételi aránynak számos

foglalkoztak, 5 esetben ugyan vizsgálat indult, de nem

oka van. A többség félelemből nem lépett: félt attól,

történt semmi. Az esetek majdnem felében (46%)

hogy rosszabb helyzetbe kerül, kiderül, hogy LMBT

viszont felelősségre is vonták a bántalmazót.

személy, vagy megalázzák, bántják.

Tett-e hivatalosan panaszt
ezen jelenségek kapcsán?

Ha tett panaszt: mi lett
az eredménye?
4%

6%

29%
Igen

Nem foglalkoztak vele
Vizsgálat indult, de nem történt semmi

46%

Nem

Az elkövetőt felelősségre vonták
Egyéb
21%

94%

Ha nem tett panaszt: miért nem?

45%

Féltem, hogy csak rosszabb helyzetbe fogok kerülni
35%

Féltem, hogy kiderül a szexuális irányultságom

33%

Féltem, hogy megaláznak, bántanak

32%

Nem tudtam, hogy kihez kell fordulni

30%

Szégyelltem elmondani

26%

Nem bíztam a hatóságok munkájában
Nem tudtam, hogy ez büntethető
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19%

10 | Ajánlások

I. A kormányzat részére

8. Biztosítsanak erkölcsi és anyagi támogatást az
LMBT civil szervezetek által végzett iskolai tudatos

1. Egészítsék ki a Nemzeti Alaptantervet és a keret

ságnövelő programoknak, és ösztönözzék az iskola

tanterveket, hogy azok kifejezetten térjenek ki a

fenntartókat, hogy meghívják ezeket a programokat

szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozó

iskoláikba.

képességekre, készségekre, ismeretekre, attitűdökre.
2. Biztosítsák, hogy a közoktatásban használt vala-

II. Oktatási intézmények és
fenntartóik részére

mennyi tankönyv és oktatási anyag olyan módon
tárgyalja a szexuális irányultság és nemi identitás

1. Pedagógiai programjukban és helyi tantervükben

kérdéseit, amely tiszteletben tartja az LMBT ember-

térjenek ki a szexuális irányultságra és nemi identitás-

ek emberi méltóságát és elősegíti a velük szembeni

ra vonatkozó kérdésekre, elősegítendő az LMBT sze-

elfogadás és tisztelet kialakítását.

mélyekkel szembeni elfogadás és tisztelet kialakítását.

3. Fogadjanak el az oktatási intézmények számára

2. Az iskola vezetősége és pedagógusai álljanak ki

a hátrányos megkülönböztetés és zaklatás (bullying)

nyíltan az LMBT diákok, szülők és tanárkollégák elfoga-

elleni fellépésre vonatkozó irányelv mintát, amely

dása mellett és megkülönböztetése ellen.

kifejezetten kitér a szexuális irányultságra és nemi
identitásra.

3. Bátorítsák az egymástól tanulás, belső továbbképzés, közös fejlődés lehetőségét a pedagógusoknak

4. Integrálják a homofób és transzfób zaklatás

a szexuális irányultság és nemi identitás kérdésében.

(bullying) problémáját az iskolai agresszió elleni, illetve
biztonságos iskolát megcélzó állami programokba.

4. Támogassák, hogy LMBT és más emberi jogi
szervezetek előadásokat, foglalkozásokat tarthassanak

5. A tanári felkészítés követelményei között jelenjenek

a diákoknak a szexuális irányultság és nemi identitás

meg a kisebbségi csoportok társadalmi helyzetére és

témájában.

a kisebbségi csoportokhoz tartozó fiatalok, ide értve
az LMBT fiatalok speciális problémáira, szükségleteire

5. Helyezzenek fokozott hangsúlyt az iskolai szexuális

és megfelelő támogatására vonatkozó ismeretek és

nevelésre és ennek keretében térjenek ki az LMBT em-

kompetenciák.

berek szexuális, mentális és fizikai egészségét érintő
sajátos kérdésekre.

6. Vezessenek be érzékenyítő programokat és
akkreditált továbbképzéseket a pedagógusoknak,

6. Támogassák pedagógusaik, iskolapszichológusuk,

a pedagógiai szakszolgálatok munkatársainak, az

iskolaorvosuk és védőnőjük részvételét érzekényítő

iskolapszichológusoknak, az iskolaorvosoknak és

programokon vagy olyan akkredidált továbbképzésen,

a védőnőknek a szexuális irányultságról és nemi

amelyek tartalmazzák az LMBT emberek társadalmi

identitásról.

helyzetére és az LMBT fiatalok speciális problémáira és
szükségleteire vonatkozó információkat.

7. Dolgozzanak ki útmutatót az iskolai szexuális
neveléshez, amely kitér az LMBT emberek

7. Integrálják a homofób és transzfób zaklatás

szexuális, mentális, és fizikai egészségét érintő

(bullying) problémáját az iskolai agresszió elleni, illetve

sajátos kérdésekre is.

biztonságos iskolát megcélzó programjaikba.
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8. Fogadjanak el az iskolában történő hátrányos

4. Tegyék lehetővé a férfi/női öltözők és mellékhelyi

megkülönböztetés és zaklatás (bullying) elleni fellépés-

ségek mellett vagy akár helyett, a nemsemleges helyi

re vonatkozó szabályzatot, amely kifejezetten kitér a

ségek bevezetését és biztosítsák, hogy a transznemű

szexuális irányultságra és nemi identitásra, és/vagy

lakók és dolgozók a saját nemi identitásuknak megfe-

integrálják e szempontokat az intézmény házirendjébe.

lelően használhassák őket.

9. Hívják a diákok figyelmét arra, hogy az LMBT
más támogató személyhez fordulhatnak.

IV. Pedagógusképző
intézmények részére

10. Tegyék lehetővé, hogy a transznemű diákok a saját

1. Vizsgálják felül tantervüket: a szexuális irányult

nemi identitásuknak megfelelően fejezhessék ki magu-

ságra és nemi identitásra vonatkozó képességekre,

kat és vehessenek részt az iskola életében, ide értve a

készségekre, ismeretekre, attitűdökre térjenek ki a

választott név használatát és az öltözetre vonatkozó

kötelező tanegységek keretei között, és biztosítsák

előírások rugalmas alkalmazását.

mélyebb ismereket szerzését az LMBT fiatalokkal

diákok problémáikkal az iskolapszichológushoz vagy

foglalkozó választható kurzusok bevezetésével.
11. Tegyék lehetővé a férfi/női öltözők és mellékhelyiségek mellett vagy akár helyett, a nemsemleges

2. A képzés során kapjanak kiemelt hangsúlyt a külön-

helyiségek bevezetését és biztosítsák, hogy

böző kisebbségi csoportok csoportokhoz tartozó

a transznemű diákok és dolgozók a saját nemi

fiatalok, ide értve az LMBT fiatalok speciális problé

identitásuknak megfelelően használhassák őket.

máira, szükségleteire, és megfelelő támogatására
vonatkozó ismeretek és kompetenciák.

12. Támogassák az LMBT hallgatók és szövetségeseik
csoportjainak létrejöttét.

3. Biztosítsák, hogy a leendő pedagógusok elsajátítsák
az emberi jogi oktatás korszerű eszközeit.

III. Kollégiumok és diákszállók részére

4. Fogadjanak el a hátrányos megkülönböztetés és
zaklatás (bullying) elleni fellépésre vonatkozó szabály-

1. Fogadjanak el a kollégiumi környezetben zajló

zatot, amely kifejezetten kitér a szexuális irányultságra

hátrányos megkülönböztetés és zaklatás (bullying)

és nemi identitásra, vagy integrálják e szempontokat

elleni fellépésre vonatkozó szabályzatot, amely

az intézmény házirendjébe.

kifejezetten kitér a szexuális irányultságra és nemi
identitásra, vagy integrálják e szempontokat az

5. Támogassák, hogy LMBT és más emberi jogi

intézmény házirendjébe.

szervezetek előadásokat, foglalkozásokat tarthassanak a hallgatóknak a szexuális irányultság és nemi

2. Tegyék lehetővé, hogy az azonos nemű párok

identitás témájában.

a különnemű párokkal azonos feltételek mellett
vehessék igénybe a párok számára biztosított

6. Támogassák az LMBT hallgatók és szövetségeseik

elhelyezési lehetőségeket.

csoportjainak létrejöttét.

3. Tegyék lehetővé, hogy a transznemű lakók a saját
nemi identitásuknak megfelelően kapjanak elhelyezést
és használhassák a mosdót és zuhanyzót.

30

Jegyzetek

www.hatter.hu

