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Előszó

Bár szerencsére egyre több segédlet és útmutató létezik a fiatalokat az interneten 
fenyegető veszélyekről és az ellenük való védekezésről, magyarul még nem jelent 
meg olyan kiadvány, ami kiemelten foglalkozik az LMBTQI (leszbikus, meleg, bi-
szexuális, transznemű, queer és interszex) fiatalok speciális helyzetével és prob-
lémáival is. Ezzel a füzettel ezt a hiányt szeretnénk pótolni. 

2020 februárjában az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága felszólította a kormányt, hogy 
szerezzen érvényt azoknak a törvényeknek, amelyek tiltják a gyermekek diszkrimi-
nációját, és alkosson stratégiát a gyermekekkel szembeni erőszak megelőzésére. A 
Bizottság kiemelte, hogy különös figyelmet kell fordítani a sérülékeny csoportokra, 
köztük az LMBTQI gyermekekre, és biztosítani kell, hogy a gyermekek tisztában le-
gyenek azzal, hogy hogyan tudják jelenteni az erőszakos cselekményeket. Azt már 
régóta tudjuk, hogy erőszak nemcsak fizikailag, illetve személyesen érheti a fiata-
lokat, hanem az interneten keresztül is. Erőszak érkezhet zaklatás vagy fenyege-
tés formájában, érkezhet megszégyenítés formájában, amit például egy engedély 
nélkül terjesztett fotó jelent, de érkezhet diszkriminatív vagy gyűlöletkeltő álhírek 
formájában is. 

Az LMBTQI fiatalokra esetenként speciális veszélyek leselkednek, melyeket igyek-
szünk felvázolni a kiadványban, hazai kutatási eredményeket is felhasználva. Pél-
dául: egyesek környezetük elől titkolni kényszerülnek irányultságukat vagy iden-
titásukat, és ha egy rossz szándékú személy az interneten visszaél a bizalmukkal, 
akaratuk ellenére leleplezheti őket. Homofób vagy transzfób zaklatás is érheti őket, 
vagy online gyűlöletbeszéddel találkozhatnak – ezek a tapasztalatok kihatnak a 
testi, lelki jóllétükre is.

Mindez nem jelenti azt, hogy az itt leírtak nagy részét ne olvashatná haszonnal 
bárki, aki a munkája során fiatalokkal találkozik. Ajánljuk minden felnőttnek – 
leginkább iskolai dolgozóknak, de szülőknek is –, aki gyerekekkel és fiatalokkal 
foglalkozik, szívén viseli jóllétüket, és szeretné felkészültebben támogatni őket 
az online világban is.
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Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy nem abban látjuk a megoldást, ha démonizáljuk 
az internetet, hiszen hasznos és fontos terepe a tájékozódásnak, a szórakozásnak, a 
kapcsolatteremtésnek, vagy akár az alkotásnak, önkifejezésnek. A kulcs az, hogy meg-
ismerjük és az általa nyújtott előnyök mellett a veszélyeit is, és igyekszünk felkészülni 
ezek megelőzésére és kezelésére. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani ezzel a kiad-
vánnyal. Kívánjuk, hogy böngészése tanulságos, hasznos és gondolatébresztő legyen! 
(A kiadvány a Stonewall brit LMBTQ-szervezet Staying Safe Online – Practical stra-
tegies to best support all children and young people online, including those who 
identify as LGBT című útmutatója alapján készült.)

Az LMBTQI mozaikszó egy sokszínű csoportot jelöl, amelyet gyakran együtt kezel-
nek, és a felsoroltakon kívül más szexuális és nemi kisebbségek is hozzátartoznak.
Leszbikus: Olyan nő, aki nők iránt vonzódik érzelmileg és/vagy szexuálisan.
Meleg: Olyan férfi, aki férfiak iránt vonzódik érzelmileg és/vagy szexuálisan. Sok 
nőkhöz vonzódó nő is használja magára a meleg szót.
Biszexuális: Olyan ember, aki mind férfiakhoz, mind nőkhöz vonzódik vagy von-
zódhat. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy férfiakkal és nőkkel is létesít szexuális 
vagy érzelmi kapcsolatot, vagy hogy ezt párhuzamosan tenné.
Transz, transznemű: Gyűjtőfogalom azokra, akiknek a nemi identitása és/vagy 
nemi önkifejezése eltér a születésükkor számukra kijelölt nemtől. A transznemű 
emberek szexuális irányultsága is lehet sokféle, hasonlóan a nem transz embe-
rekéhez.
A queer kifejezés olyan embereket jelöl, akik számára a szexuális irányultság és a 
nemi identitás képlékeny, nem csupán kétpólusúként képzelhető el (heteroszexu-
ális vagy meleg / leszbikus; férfi vagy nő). Másik jelentése szerint gyűjtőszó olyan 
emberekre, akik nem heteroszexuálisok és/vagy ciszneműek.
Interszex: Az interszex emberekről testi tulajdonságaik alapján nem lehet egyér-
telműen megállapítani, hogy férfiak vagy nők-e. Vagyis olyan nemi jellegekkel (pél-
dául olyan kromoszómákkal, nemi szervekkel és/vagy hormonokkal) rendelkeznek, 
amelyek miatt nem sorolhatók be egyértelműen a női és férfi kategóriákba, vagy 
mindkettőbe egyaránt besorolhatók. Az állapot leggyakrabban már születéskor 
nyilvánvaló, de előfordul az is, hogy később derül ki. Az interszex emberek több-
sége férfi vagy női nemi identitással rendelkezik.

Mit tapasztalnak  
az LMBTQI fiatalok a neten?
1. 1. Hogyan befolyásolja az online tapasztalatokat  
az LMBTQI identitás?

A legtöbb fiatal számára az internet a mindennapi élet része. Felnőttként ugyan el 
szoktuk különíteni az „online életet” és az „offline életet”, ám a gyerekek és kama-
szok számára ezek szétválaszthatatlanul egybeforrnak. A közösségi oldalaktól a 
játékokon keresztül a videókig és a mobilapplikációkig az internet végeláthatatlan 
lehetőségek tárháza az alkotásra, a megosztásra, a kommunikációra és mindenféle 
egyéb tevékenységre.

A fiatalok ráadásul az online világ fejlődésének, változásainak mozgatórugói: divat-
ba hoznak, népszerűvé tesznek új trendeket, alkalmazásokat és szolgáltatásokat, a 
kommunikáció és a tartalommegosztás újfajta módjait találják ki. Ezért is különö-
sen nagy kihívás a gyerekekkel dolgozó felnőttek számára, hogy képben legyenek a 
legújabb fejleményekkel. Ám a rengeteg és gyors változás ellenére a kutatások azt 
mutatják, hogy az, amit a fiatalok szeretnek, és az, amit nem szeretnek az online 
világban tapasztalt jelenségek közül, lényegében nem változik.

Mit szeretnek a fiatalok az online világban  
általánosságban?

• Barátokkal beszélgetni
• A közösség érzését
• Játszani
• Megosztani fotókat vagy más tartalmakat
• Zenét hallgatni
• Segítséget kapni és adni
• Szórakozni
• Filmeket, sorozatokat, TV-műsorokat nézni
• Barátkozni és ismerkedni
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Mi az, ami káros, felkavaró és zavaró a fiatalok számára az 
online világban?

• A bullying és a zaklatás
• A pornográfia
• Sértő kommentek és nyelvezet
• Erőszakos vagy undorító videók
• Állatkínzás
• Gyűlöletbeszéd
• Önbántalmazással és öngyilkossággal kapcsolatos tartalmak
• Szexuális visszaélések (pl. meztelen fotókat kérnek és terjesztenek róluk)

Fontos leszögezni, hogy a fiatalok által online megélt tapasztalatok nagyon kü-
lönbözőek lehetnek, hiszen rengeteg körülmény formálja azokat. Ilyen fontos kö-
rülmény lehet a nemi identitás, a szexuális irányultság, az etnikum, a vallás, az 
anyanyelv, a fogyatékosság, a gyermekvédelmi gondozás, vagy számtalan más tulaj-
donság, élethelyzet. Fiatalokkal foglalkozó szakemberként fontos, hogy tekintettel 
legyünk ezekre a személyes tényezőkre, és eltérő szükségleteiket figyelembe véve 
támogassuk diákjainkat. Ezért fontos megismerni, milyen általános tapasztalatokat 
szereznek az interneten az LMBTQI fiatalok, természetesen azzal a kitétellel, hogy 
lehetséges, hogy vannak kivételek, akik ezeket egyáltalán nem, vagy csak részben 
élik meg.

„A net és a közösségi oldalak segítettek, hogy elfogadjam a szexualitásomat.”
AMELIA, 16  (WALES)1

1  Az idézetek a Stonewall Staying Safe Online – Practical strategies to best support all 
children and young people online, including those who identify as LGBT című kiadványból 
származnak, ami 2017-es nagy-britanniai, kutatásokból idézte őket.
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„Az interneten önmagam lehettem végre, nem úgy, mint a valóságban. A suliban min-
dig úgy éreztem magam, hogy ez nem is én vagyok, de a neten egy csomó barátom 
lett, akik mind támogatóak.”
COURTNEY, 15 (SKÓCIA)

„Szinte egyáltalán nem tanultunk semmi hasznosat LMBTQI témában, csak a szexuális 
felvilágosításnál került szóba röviden. Az iskolában nem beszél senki erről a témáról 

– én és a barátaim csak a netről vagy más LMBTQI emberektől tudunk informálódni.”
LEWIS, 16 (ANGLIA)

Általánosságban elmondhatjuk, hogy az LMBTQI fiatalok nagyjából ugyanazokból 
az okokból neteznek, mint nem LMBTQI társaik. Ám legtöbbjük számára az internet 
ennél jóval több: olyan információk és támogatási formák nélkülözhetetlen forrása, 
amiket nem kapnak meg az iskolában vagy otthon; egy menedék, ahol önmaguk-
ként lehetnek jelen; egy hely, ahol hozzájuk hasonlókkal ismerkedhetnek, és egy 
világszintű közösség tagjai lehetnek.

Az internet számtalan lehetőséget nyújt arra, hogy képviselve érezhessük magunkat, 
és megtapasztalhassuk, nem vagyunk egyedül. Látni egy olyan embert, aki büszkén 
vállalja önmagát úgy ahogy van, felszabadító, és segít normalizálni az LMBTQI témákat 

– főleg azoknak az LMBTQI diákoknak az esetében, akik konzervatívabb közösségben 
vagy kultúrában élnek, ahol tabuként kezelik a szexuális irányultság és nemi identitás té-
máit. Mindez olyan magabiztosságot és megbékélést nyújthat, amit a valóságban nem 
tapasztalt korábban az érintett, és erőt adhat számára a mindennapi, offline életében.

Sajnos azonban az online világ nem mindig biztonságos hely a gyerekek és fiatalok 
számára, és az LMBTQI fiatalok számtalan kockázatnak vannak kitéve pusztán a 
nemi identitásuk és szexuális irányultságuk miatt is. Például: nagy mennyiségű 
homofób, bifób és transzfób tartalom is jelen van a neten, illetve érheti őket ilyen 
jellegű zaklatás is. Ezenkívül az LMBTQI fiatalokkal is megeshet, hogy olyasvala-
kivel találkoznak online, aki ráveszi őket arra, hogy meztelen vagy félmeztelen 
képet osszanak meg magukról, vagy hogy 18 éven felülieknek szánt appokat (pl. 
társ- vagy szexpartner-keresőket) próbálnak ki.

„Nem vagyok fent a közösségi oldalakon. Ezek mind olyan helyek, ahol az emberek 
bármilyen irányú gyűlöletüket kiélhetik korlátozás nélkül, és engem ez nagyon fel-
kavar. Az emberek azt hiszik, online bármit megtehetnek és bármit kimondhatnak.”
JOSEPH, 13 (ANGLIA)

1.2. Az online tevékenységek fő területei

Ha egy felnőtt, aki nem mozog otthonosan a világhálón, de gyermeke vagy tanít-
ványa miatt naprakész szeretne lenni a netes felületek, programok használatával 
kapcsolatban, hamar nehézséggel találhatja szemben magát: rengeteg felkapott 
alkalmazás és platform létezik, ráadásul gyorsan változik a kínálat. Mindig jönnek 
újdonságok, míg egyes programok kimehetnek a divatból. Mégsem haszontalan ösz-
szeszedni a legjellemzőbb platformokat, amiken fent lehetnek a gyerekek, fiatalok. 

Mire jók az alábbi oldalak?

 Facebook: Fotók, videók, posztok megosztása, csoportok, rajongói oldalak. A 
Facebook a legelterjedtebb közösségi oldal, amihez már a felnőtt és idős em-

berek jelentős része is csatlakozott. Egyre kevésbé számít menőnek a fiatalok körében, 
akik mára az eseményszervező és üzenetküldő funkcióit használják a leggyakrabban.

  instagram Instagram: Fotó és videómegosztás rövid szövegekkel, filterek és fotószer-
kesztés, üzenetküldés. Az Instagram népszerűsége az okostelefonok ka-

meráinak képességeivel együtt nőtt. Néhány évvel ezelőtt vezették be a Snapchat-
től átvett „sztori” funkciót: ez egy 24 óráig látható (audio)vizuális anyag, amelyet 
a felhasználó profiljára kattintva lehet megtekinteni, majd pontosan egy nappal 
a posztolása után eltűnik. Sok híresség és márka üzemeltet Instagram-profilt, ahol 
a marketing és kapcsolattartás a fiatalabb generációval sokkal könnyebb.  

 Tumblr: A pár éve egyre csökkenő népszerűségnek örvendő platform blo-
gírásra alkalmas felületként üzemel, amire „reblog”-olható (vagyis újra 
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megosztható) más felhasználók által létrehozott tartalom (ami lehet szöveg, kép, 
videó, gif, hanganyag, vagy akár egy fájl is). 

 Reddit: Az egyik legnépszerűbb internetes fórum. Tematikus „subreddit”-ek-
ből, azaz alfórumokból áll, ahol a posztokat és kommenteket a felhasználók 

„le- illetve felszavazhatják”, ami befolyásolja azok megjelenési sorrendjét. 

 SNAPCHAT-SQUARE Snapchat: A Snapchat egy üzenet-, fotó- és videóküldő alkalmazás, amely 
egyedisége abban rejlett, hogy az üzenetben küldött tartalmak pusztán 

néhány másodpercig voltak megtekinthetők, utána eltűntek. Kiegészült „Story” 
funkcióval, amellyel 24 óráig látható tartalmakat lehet megosztani. Amióta az Ins-
tagram bevezette ugyanezt a funkciót, népszerűsége egyre inkább hanyatlik. 

 Twitter: Főleg angol nyelvterületen elterjedt, de Magyarországon is egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő alkalmazás. Egy „tweet” (azaz poszt) 

maximum 240 karakterből állhat, több tweet alkot egy „thread”-et, ami egy gon-
dolatmenetté áll össze. A Tumblr-höz hasonlóan mások posztjait is meg lehet osz-
tani (retweetelni). 

TikTok: Videómegosztó platform. A videók maximum három  perc hosszú-
ságúak lehetnek, és általában valamilyen megkapó élethelyzetet mutatnak 

be, de sokfélék lehetnek a tréfáktól kezdve az információs oktatóvideókig. 

1.3. Megosztások

A „megosztások” minden fiatal számára az internetezés szerves részét képezik. Ez 
jelentheti csupán azt is, hogy továbbosztják egy kedvenc hírességük posztját vagy 
történetét, és azt is, hogy magukról készült fotókat vagy videókat raknak ki egy 
közösségi oldalra, vagy írásban fogalmazzák meg a véleményüket egy közéleti ese-
ményről, emojikkal (érzelmeket kifejező ikonokkal) tarkítva. Nagyon széles skálán 
mozoghat az, hogy mit osztanak meg, a használt eszközöktől, programoktól, ap-
poktól, platformoktól is függően, és ezek a megosztások sokféle szerepet játszhat-
nak: lehetnek az új dolgokkal való kísérletezés illetve tanulás részei, lehet a céljuk 

a kapcsolattartás a társaikkal, kiélhetik velük kreativitásukat, vagy inspirálhatnak 
másokat. Az LMBTQI fiatalok számára a megosztás fontos szerepe, hogy kapcsola-
tot teremtsenek és közösséget alkothassanak hozzájuk hasonló emberekkel.

„Van egy Instagram oldalam, amit arra használok, hogy pozitív üzeneteket posztoljak 
az LMBTQI emberek számára.”
NIAMH, 13 (ANGLIA)

Fontos, hogy a gyerekek és kamaszok felismerjék annak veszélyeit, ha túl so-
kat osztanak meg magukról. Például személyes adatok (pl. telefonszám, e-mail 
cím, jelszavak, iskola neve) megosztásával veszélybe kerülhetnek, különösen, ha 
mindezt teljesen publikusan osztják meg. Ráadásul ha valami kikerült az inter-
netre, akkor azt nagyon nehéz onnan véglegesen eltávolítani, s mivel a fiatalok 
gyakran kevésbé félénkek az online világban, mint személyesen, a merészebb 
megosztásokkal kiszolgáltatottá tehetik magukat. Az olyan új trendek, mint az 
élő közvetítések vagy a bizonyos idő után eltűnő tartalmak is kockázatokkal jár-
nak, ezért fontos, hogy a fiatalok posztolás előtt végiggondolják az esetleges 
következményeket. 

1.4. Szexting és meztelenség

A „szexting” azt foglalja magában, hogy valaki olyan fotót vagy videót készít és küld el 
másnak magáról, amin részben vagy teljesen meztelen, illetve szexuális tevékenység 
közben szerepel. Ezt a készítő elküldheti a partnerének, de eljuthat akár a barátaihoz is. 

A szexting általában olyanok közt történik, akik jól ismerik egymást, párkapcso-
latban  vannak, illetve szeretnének testi kapcsolatot létesíteni. Ebben az élethely-
zetben a fiatalok nagy eséllyel úgy érzik, bízhatnak a másikban, és amit tesznek, 
normális vagy elvárt egy párkapcsolatban. Persze más okból is kerülhetnek hason-
ló helyzetbe: a szexting indulhat viccként vagy kihívásként is, de kortársak vagy 
online „barátok” (akik lehetnek akár magukat fiatalkorúnak kiadó felnőttek is!) 
nyomásának, rábeszélésének eredménye is lehet.
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A Be Social Magyar Tinik a neten 2019-es kutatása alapján a válaszadó tizenévesek 
majdnem 40%-ától kértek már erotikus fotót, 7%-uk pedig teljesítette is a kérést.2 
A Kék Vonal két évvel korábbi, nemzetközi projekt keretében folytatott kutatásában 
is található ehhez kapcsolódó eredmény, bár itt még a képek engedély nélküli meg-
osztására kérdeztek rá:  a tizenévesek 6%-áról került ki részben vagy teljesen mez-
telen kép a világhálóra az engedélyük nélkül; 41% pedig tanúja volt ilyen esetnek.3

Az egyik legfontosabb dolog, amit tudatosítani kell minden gyerekben és kamaszban, 
hogy 18 év alattiakról szexuális tartalmú képeket készíteni, tárolni és másnak elkülde-
ni törvénybe ütköző. (Btk. 204. § Gyermekpornográfia: Pedofil tartalomnak minősül 
az a fénykép, videófelvétel, ami 18. életévét be nem töltött személyt olyan helyzetben 
ábrázol, ami alkalmas lehet arra, hogy másban felkeltse a nemi vágyat.4) Fontos hoz-
zátenni, hogy a büntetés itt a képet kérő/tároló másik személyre vonatkozik, nem a 
képet magáról készítő fiatalra (még akkor is, ha ő maga küldi tovább magáról a képet).

Érdemes belegondolni, hogy hosszú távon milyen súlyos következményekkel 
járhat, ha valaki egyszer elküld magáról egy szexuális tartalmú képet, vagy csak 
továbbküld egyet, ami hozzá kerül: a készítőjének már nincs kontrollja afölött, 
hogy kihez jut el, szabadon eljuthat bárhova, akár szándékosan, akár véletlenül. A 
legnagyobb szerelemben, a legbiztosabbnak érzett párkapcsolatban sem szabad 
engednie az embernek, hogy szexuális tevékenység közben fotót, videót készítse-
nek róla, hiszen a kapcsolat megromlása esetén nagyon veszélyes fegyvert ad az 
ex kezébe: az ilyen felvételek szakítás utáni megosztását bosszúpornónak hívjuk, 
és sajnos igen elterjedt. Ráadásul a felvételek akár véletlenül is napvilágra juthat-
nak, ha egy barát, családtag, ismerős bukkan rá a felvételre az illető telefonjában.

Előfordulhat sajnos az is, hogy valakiről az akarata és a tudta nélkül, titokban 
készítenek meztelen, vagy hiányos öltözetű fotót a telefonjával (pl. a tesi öltöző-

2  https://besocial.hu/a-tinedzserek-39-atol-kertek-mar-erotikus-fotot-chatbeszelgetesben/ 
3  https://kek-vonal.hu/kutatasi-osszefoglalo/ 
4  Online szexuális zaklatás – Tanári kézikönyv, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, 2018. 

ben), és azt kezd keringeni az iskolában. Amellett, hogy fontos tudni, ez törvénybe 
ütköző, azt is érdemes megértetni, mennyire fájdalmas és megalázó az áldozatnak.

1.5. Online identitás

Egy LMBTQI fiatal esetében, ha személyes információk vagy képek kerülnek illeték-
telen kezekbe róla, ez nem „csak” a nyilvánossággal járó megaláztatással járhat, 
hanem azzal is, hogy szándékai ellenére leleplezik nemi identitását vagy szexu-
ális irányultságát (outolják), zsarolni kezdik, vagy homofób, bifób vagy transzfób 
zaklatás áldozatává válik. S hogy még tovább menjünk, egy ilyen eseménnyel járó 
stressz és trauma előidézhet vagy súlyosbíthat pszichés és mentális problémákat.

Online identitás és nemi identitás

Miközben megosztunk különféle dolgokat online, jó eséllyel megalkotjuk a saját 
„online identitásunkat” is. A saját lenyomatunkat hozzuk létre, azokkal a sajátos-
ságokkal együtt, ahogyan online viselkedünk. Ez az online identitás a transz vagy 
nem-bináris fiataloknak mind pozitív, mind negatív tapasztalatok forrása lehet. 
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Sokuk számára az internet az egyetlen hely, ahol szabadon kifejezhetik nemi iden-
titásukat, kommunikálhatnak más transz vagy nem-bináris emberekkel, találhatnak 
maguknak példaképeket. Mindemellett sok transz fiatal számára jelentős kihívást 
vagy akár traumát okozhat a saját múltjának online jelenléte. Ha egy transz fiatal már 
a tranzíciója előtt fent van közösségi oldalakon, megvan a veszélye, hogy a régebbi 
fotói, videói vagy más információk (pl. név) nyilvánosságra kerülnek a tranzíció után. 
Ez kellemetlen helyzetbe hozhatja, vagy akár az is előfordulhat, hogy olyan kör-
nyezetben, közösségben, élethelyzetben derülhet ki az, hogy nemi identitása nem 
egyezik a születéskor kijelölt nemével, ahol ezt ő nem szeretné. A szülők is szerepet 
játszhatnak ebben, hiszen gyakran ők a felelősek egy-egy olyan felvétel megosztá-
sáért, mellyel később kárt okozhatnak gyermeküknek, ha az nyilvánosságra kerül.

A meztelen képek vagy szexuális tartalmú felvételek kikerülése mindenki számára 
kockázatot és veszélyt jelent, de egy transz személyt még egy teljesen átlagos, őt fel-
öltözve ábrázoló kép is célponttá tehet: érhetik transzfób, becsmérlő hozzászólások, 
vagy megtalálhatják olyan, kellemetlenül kíváncsiskodó személyek is, akik kevésbé 
informáltak azzal kapcsolatban, hogy mit jelent transznak vagy nem-binárisnak lenni.

1.6. Online tartalmak

Rengeteg cikk, videó, blog, enciklopédia-szócikk között böngészhetünk – az inter-
net felbecsülhetetlen és kiapadhatatlan forrása az információknak, szinte bármely 
témában. Ha azt az adatot nézzük, hogy 2017-ben a magyar LMBTQI diákok 64%-a 
semmit nem tanult LMBTQI témákban az iskolában (22%-uk pedig csak negatív 
dolgokat tanult),5 beláthatjuk, hogy az internet szerepe az ismeretterjesztésben 
és tanácsadásban is óriási.

Igen ám, de a fiatalok számára online elérhető információk nem mindig hitelesek 
vagy korosztálynak megfelelőek. Sőt, vannak erősen diszkriminatív, gyűlölködő, 

5  Támogató barátok, tehetetlen intézmények. Az LMBTQI diákok iskolai tapasztalatai az 
Országos Iskolai Környezet Kutatás Alapján, Háttér Társaság, 2019.
https://hatter.hu/sites/default/files/dokumentum/kiadvany/iskolai-kutatasi-jelentes-online.pdf

téves és káros üzenettel bíró tartalmak is, amelyek a támogatásra és segítségre 
vágyó, esetenként bizonytalan és befolyásolható gyerekeket és fiatalokat összeza-
varhatja, megrémisztheti a saját szexuális irányultságukkal, nemi identitásukkal 
kapcsolatban. Az online biztonság egyik fontos eleme, hogy az LMBTQI fiatalok 
tudjanak arról, hogy vannak káros és megbízhatatlan tartalmak a neten, és jelez-
hetik, segítséget kérhetnek, ha ilyennel találkoznak. (A kiadvány második részé-
ben arra vonatkozóan adunk ötleteket és tanácsokat, hogy hogyan alakíthatunk ki 
olyan szablyzatokat, tananyagokat és támogató rendszert, amely ezt is biztosítja.)

„Őszintén hiszem, hogy az LMBTQI témák oktatásának hiánya nemcsak helytelen, de 
iszonyú veszélyes is, mert így az internethez kell fordulnunk válaszokért a számunkra 
fontos témákban.”
SAM, 15 (ANGLIA)

Pornográfia

Az iskolákban az egészségnevelésnek és szexuális nevelésnek magában kellene 
foglalnia az egészséges párkapcsolatokról és a biztonságos szexről való beszége-
téseket is. Mindezt az azonos neműek közötti párkapcsolatok viszonylatában is 
tárgyalni kéne, ám erre elenyésző számú példa van. 

Magyarországon is esetleges, és az adott szakember felkészültségén, elhivatott-
ságán múlik, hogy a szexuális felvilágosítás magában foglalja-e ezeket a témákat 
egyes iskolákban, ám vannak olyan civil szervezetek, amelyek szerepet vállalnak, 
vállaltak ezen a területen. Például, a Orvostanhallgatók Országos Egyesülete és a 
pszichológusokból, pszichológus hallgatókból álló SzexEd tart szexuális felvilágo-
sító órákat, és törekszik az LMBTQI vonatkozású információk átadására is. A NANE  
egyesületnek is van kifejezetten fiatalok szexuális nevelésével és a párkapcsolati erő-
szak megelőzésével kapcsolatos programja, segédanyaga (Szívdobbanás címmel). 
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány által működtetett Yelon oldalon pedig nagyon 
sok felvilágosító anyag jelenik meg a szex, a szexuális irányultság, nemi identitás és 
a párkapcsolatok témájában. (A kiadványok elérhetőségeit ld. a kiadvány végén.)
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Az interneten olyan könnyedén elérhetőek a pornóvideók és más, szexuális tartal-
mú anyagok, hogy sok fiatal első találkozása az azonos neműek közötti kapcso-
latokkal és szexszel pornófelvételeken keresztül és gyakran nagyon fiatal korban 
történik. A kamasz,  ahogy egyre nő, általában érdeklődik a szex és a párkapcso-
latok iránt, ám a pornófogyasztás kifejezetten káros hatással van a fiatalkorúakra. 

Például vezethet
• irreális testképhez és elvárásokhoz a saját testükkel kapcsolatban, melyek követ-

keztében szégyellik alakjukat, súlyukat, nemi szervüket vagy teljes kinézetüket;
• veszélyes vagy erőszakos szexuális magatartáshoz, 
• irreális vagy káros attitűdök kialakulásához a párkapcsolatokkal, nemi szere-

pekkel és nemi identitásokkal kapcsolatban (pl.: a nő alárendeltsége, a szex 
behatolás-központúsága, stb.).

Ráadásul az átlagos pornó a heteroszexuális férfiközönség számára készül. Ez azzal 
jár, hogy egyáltalán nem tükrözi a szexuális kapcsolatok sokféleségét. De még ha a 
pornográf tartalmak kellőképpen sokszínűek és inkluzívak lennének is, akkor sem len-
nének képesek bemutatni az egészséges szexuális kapcsolatok minden fontos elemét, 
mint például a biztonságos szexszel és a beleegyezéssel kapcsolatos szempontokat.

Szélsőséges tartalmak

Olyan tartalmak is megjelennek az interneten, melyek szélsőséges nézeteket és 
káros viselkedéseket népszerűsítenek. Ilyenek lehetnek például a  szélsőséges 
politikai vagy vallási nézeteket (pl. neonáci eszméket); önbántalmazást, öngyil-
kosságot vagy étkezési zavarokat népszerűsítő, vagy a fiatalokat radikalizálódásra 
buzdító tartalmak. Ezek sokféle online felületen megjelenhetnek – honlapokon, 
fórumokon, chatoldalakon, közösségi oldalakon és videómegosztókon. 

Az ilyen tartalmak minden gyerek és tizenéves fiatal mentális és fizikai egészségére, 
jóllétére veszélyt jelentenek, különösen akkor, ha az adott tartalom szélsőséges 
mivolta nem ismerhető fel könnyen, és a tapasztalatlanabb közönség számára 
megbízható és hiteles forrásként jelennek meg.

A szélsőséges tartalmaknak pedig vannak olyan területei, témái, amelyek kifeje-
zetten az LMBTQI fiatalok számára további veszélyeket rejtenek.

Homofób, bifób és transzfób online bántalmazás

Az interneten az LMBTQI fiatalok találkozhatnak kirekesztő (homofób, bifób vagy 
transzfób) megnyilvánulásokkal, ami lehet gyűlöletbeszéd, vagy akár közvetlenül 
feléjük irányuló zaklatás.

Egy kilenc ország – köztük Magyarország – részvételével végzett 2019-es  kutatás 
szerint a megelőző 5 évben a résztvevők 66%-a találkozott LMBTQI-ellenes gyűlö-
letbeszéddel az interneten.6 A leggyakrabban tapasztalt online bántalmazási forma 
a sértegetés, becsmérlés volt (95%), de igen gyakori volt a fizikai erőszakkal (57%) 
illetve gyilkossággal (31%) való fenyegetés is.

„Mindig is zaklattak, ez szinte része a létezésemnek. Azóta kapok halálos fenyege-
téseket, amióta előbújtam. Elmondtam az osztályfőnökömnek, de ő csak annyit 
mondott, hogy ne internetezzek. Már évek óta tart ez.”
AMY, 18 (ANGLIA)

„Állandóan zaklatnak online, és mindig névtelenül. Megalázottnak érzem magam – 
kialakult bennem egyfajta leküzdhetetlen szégyen amiatt, hogy transz vagyok, és 
az önutálatom is csak nőtt.”
CHRISTOPHER, 17 (ANGLIA)

Magtapasztalni, de akár csak tanúként megfigyelni az online zaklatást, vagy gyűlö-
letbeszédet olvasni, hallani rendkívül felkavaró élmény bárki számára. Az LMBTQI 
fiatalokban kialakulhat az érzés, hogy nincsenek biztonságban, ha interneteznek. 
Azokat, akik még nem bújtak elő, különösen megrémisztheti, ha gyűlöletbeszé-

6  Luke Hubbard: Speak Out: A Survey of Online Anti-LGBT+ Hate Speech  
and Hate Crime, 2019.



2120

det vagy online abúzust látnak, és arra a keserű megállapításra juthatnak, hogy 
senkinek, soha nem beszélhetnek a nemi identitásukról vagy a szexuális irányult-
ságukról. 

Arra is van példa, hogy valaki úgy használ homofób, transzfób vagy bifób nyelve-
zetet az interneten, hogy azzal szándékai szerint nem akar diszkriminatív módon 
megnyilatkozni, vagy bárkit személyesen megbántani. Az ilyen nyelvhasználat 
mégis bántó és sértő, hiszen ha valahol az LMBTQI emberekre nézve lekicsinylő 
szavak szerepelnek, vagy identitásukat leíró szavakat szitokszóként használják, az 
negatív hatással lehet az érintett fiatalok önbizalmára. 

„Nagyon nehéz volt előbújni, mert annyi ellenséges reakciót láttam már a közösségi 
oldalakon, hogy teljesen elbizonytalanodtam, hogyan fognak vajon mások reagálni.”
CHELSEA, 14 (ANGLIA)

Átnevelő (vagy reparatív, illetve konverziós) terápiák

Az átnevelő terápia annak gyakorlata, hogy egy egyén szexuális irányultságát vagy 
nemi identitását megpróbálják pszichológiai vagy spirituális eszközökkel megváltoz-
tatni vagy elnyomni. Ezek ellen a gyakorlatok ellen már számos országban fellépnek 
és felszólalnak a tudományos körök. A Magyar Pszichológiai Társaság is kifejezetten 
elítélendőnek és károsnak minősítette az átnevelő terápiákat. A MPT állásfoglalása sze-
rint „a szexuális orientáció megváltoztatására irányuló törekvések valós bizonyítékok 
hiányában, illetve az ilyen beavatkozások károsságát demonstráló vizsgálatok fényé-
ben kifejezetten elítélendők. A szexuális orientáció megváltoztatásának sikerességéről 
beszámoló kutatások rendre alapvető kutatásmódszertani hiányosságokat mutatnak, 
eredményeik így semmiképp sem tekinthetők mérvadónak. Hatástalan, a kliensek 
jelentős részére ártalmas beavatkozások alkalmazását semmilyen esetben sem lehet 
támogatni, függetlenül attól, hogy a személyiség milyen területéről beszélünk.”7

7  A Magyar Pszichológiai Társaság állásfoglalása: https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=387422465154359&id=230520050844602

Mégis a mai napig előfordul, hogy valakit nyomás alá helyez a környezete, hogy 
részt vegyen ilyen kezelésen. 

„A volt barátnőm, aki vagdosta magát, tanácsadásra jelentkezett. Viszont egy – az 
egyház által fenntartott – keresztény tanácsadóhoz irányították, ahol az általános 
nézet az volt, hogy a melegsége miatt bántotta magát, és úgy gyógyulhat meg, ha 
heteróvá változik.”
EZMAE, 40 (WALES)

Arról nincs sok adat, hogy az átnevelő terápiák szolgáltatói hogyan és hol hirdetik 
magukat online felületeken. Az biztos, hogy létező veszély az LMBTQI fiatalokra vagy 
a szüleikre nézve, hogy rábukkannak ilyen hirdetésekre vagy a terápiákról szóló cik-
kekre az interneten. Ha egy LMBTQI fiatal ilyen tartalmakat lát, az felzaklathatja, és 
elbizonytalaníthatja abban, hogy vajon nincs-e vele valami baj. Mindez ahhoz is vezet-
het, hogy valóban felkeres egy ilyen terápiát, és az hosszútávon ront a lelkiállapotán.
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1.7. Kommunikáció másokkal 

Online bullying / zaklatás

„Fotókat készítettek rólunk, és mémet csináltak ezekből. Annyira kiborultam, hogy 
fizikailag megbetegített az iskolába járás.”
CRAIG, 16 (ANGLIA)

„Az iskolatársaim lefotóztak és levideóztak, és a felvételeket feltették Facebook-ra 
az engedélyem nélkül. És bunkó üzeneteket is küldözgettek.”
JOSEPH, 13 (ANGLIA)

Az online zaklatás  – amit cyberbullyingnak is neveznek – egy olyan ismétlődő visel-
kedési, cselekvési forma, amivel valaki egy egyént vagy egy csoportot szándékosan 
bánt, megsért vagy megaláz az interneten. Ez sokféle módon megvalósulhat: például 
bántó üzenetek vagy hozzászólások formájában, vagy úgy, hogy az elkövető másnak 
adja ki magát a neten, és becsapja az áldozatát, vagy akár úgy is, hogy valakinek 
nyilvánosságra hozzák a személyes adatait. A bullying/zaklatás más formáival ellen-
tétben az online bántalmazó/zaklató névtelenségbe burkolózhat, az áldozat pedig a 
saját otthonában is áldozat, és úgy érezheti, nincs hova menekülnie a zaklatás elől.

Bármelyik fiatal lehet online bullying áldozata. Ám az LMBTQI fiatalok a szexuális 
irányultságuk és nemi identitásuk miatt különösen nagy eséllyel válnak célponttá. 

A Stonewall 2017-es kutatása szerint az LMBTQI fiatalok 40%-a élt meg online 
zaklatást, ha pedig csak a transz résztvevők válaszait nézzük, ott az eredmény 58%.

A kilenc ország részvételével zajló ötéves kutatás eredményei szerint a magyar részt-
vevők leggyakrabban az online bullying következő formáit tapasztalták:verbális sér-
tegetés (95%), fizikai erőszakkal való fenyegetés (57%), halálos fenyegetés (31%).8

8  Luke Hubbard: Speak Out: A Survey of Online Anti-LGBT+ Hate Speech and Hate Crime, 2019.

A Háttér Társaság 2017-es, LMBTQI diákokkal végzett kutatása alapján arra következ-
tethetünk, hogy mindez a hazai fiatalok számára is probléma az iskolai közösségen 
belül, mert bár a kérdőív leginkább a személyes, offline zaklatást vizsgálta, a kérdő-
ívet kitöltő LMBTQI fiatalok 28%-a  jelezte azt is, hogy tapasztalt internetes zaklatást 
az adott tanévben, 6%-uk életében pedig gyakori vagy nagyon gyakori volt.9 

De nemcsak LMBTQI fiatalok lehetnek homofób, bifób vagy transzfób online zak-
latás célpontjai. Bárki válhat áldozattá, akit valamilyen módon másnak érzékelnek 
a többiek (például a normától eltérő nemi önkifejezése miatt, vagy csupán azért, 
mert pletykákat terjesztenek róla).

A homofób vagy transzfób zaklatás – akár online, akár személyesen történik – rom-
bolja az LMBTQI fiatalok önbizalmát és önértékelését, és kihat a tanulmányi ered-
ményeikre is. Komoly gondokat okozhat az egyén lelki egészségében, és akár ön-
bántalmazáshoz, öngyilkossági kísérlethez is vezethet. Ráadásul az áldozatok sokkal 
kevésbé hajlamosak segítséget kérni, mert sokan félnek attól, hogy LMBTQI ember-
nek bélyegezzék őket, vagy még nem bújtak elő, és egyelőre nem is szeretnének.

Online szexuális zaklatás

Az online szexuális zaklatás olyan, az áldozat számára nemkívánatos szexuális maga-
tartásként határozható meg, ami internetes felületen történik. (Például az elkövető 
kéretlenül szexuális tartalmú szövegeket, képeket vagy videókat küld, esetleg magá-
ról készített meztelen felvételeket, illetve áldozatát azzal is gyötörheti, hogy meztelen/
szexuális tartalmú felvételeket kér róla.) Az online zaklatás elszenvedője fenyegetve, 
megbántva, kizsákmányolva, kényszerítve, megalázva, szexualizálva, tárgyiasítva 
vagy hátrányosan megkülönböztetve érezheti magát. Bárkivel megeshet, de fontos 
tudatosítani, hogy kifejezetten kortársak közt, a közösségen belül a leggyakoribb.

9  Támogató barátok, tehetetlen intézmények. Az LMBTQI diákok iskolai tapasztalatai az 
Országos Iskolai Környezet Kutatás Alapján, Háttér Társaság, 2019.
https://hatter.hu/sites/default/files/dokumentum/kiadvany/iskolai-kutatasi-jelentes-online.pdf
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Az online szexuális zaklatás sokféle különböző formát ölthet. Digitális tartalom 
(fotók, videók, bejegyzések, üzenetek, oldalak) felhasználásával, különféle (nyil-
vános vagy nem nyilvános) felületeken történik. Az LMBTQI fiatalok esetében  a 
szexuális irányultságuk vagy a nemi identitásuk az oka  részben vagy egészében 
oka lehet annak, hogy célponttá válnak. 

Az outing szónak nincsen magyar megfelelője, de a fogalom sajnos egy jellemző 
és speciális jelenséget takar: azt jelenti, amikor valakinek az akarata ellenére fedik 
fel illetve tárják nyilvánosság elé a szexuális irányultságát vagy a nemi identitását 
az interneten. Ez is online szexuális zaklatásnak minősül.

Az online szexuális zaklatás témájával kapcsolatban bővebb információkért ér-
demes elolvasni a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány által a DeShame projekt 
keretében készített kutatási jelentést és tanári segédanyagokat. (Elérhetősége a 
kiadvány végén található.)

Online ismerkedés és párkapcsolat

Barátkozni, ismerkedni, flörtölni és randizni általában a fiatalkor része. Minden 
tizenévesnek joga van hozzá, hogy értékes és inspiráló kapcsolatokat alakítson ki, 
és megismerkedhessen olyan emberekkel, akikkel szeret együtt lenni. 

Az LMBTQI emberek számára is különösen fontos, hogy legyen lehetőségük 
más LMBTQI emberekkel találkozni, beszélgetni, tapasztalatokat cserélni. Ám 
számukra ez sokszor nehezebb. Ugyanis sok társas helyzetben vagy közösségi 
térben tapasztalhatnak ellenségességet az LMBTQI emberekkel szemben, ezért 
úgy érezhetik, veszélyes, ha előbújnak vagy vállalják önmagukat. Az internet 
viszont lehetőséget nyújt arra, hogy biztonságosan találkozzanak más LMBTQI 
emberekkel, és beszélgessenek közös tapasztalataikról. Bár az internetes is-
merkedést kockázatosnak szokás ítélni, az LMBTQI emberek számára rengeteg 
pozitívummal jár, ha körültekintően használják az eszközöket. Az online világ 
terepe lehet annak, hogy
• többet tudjanak az LMBTQI közösségről;
• lássanak magukhoz hasonló példaképeket, közszereplőket, filmes karakte-

reket;
• felfedezzék saját LMBTQI identitásukat;
• nyíltan beszélhessenek nemi identitásukról és szexuális irányultságukról, ak-

kor is, ha még nem bújtak elő az offline világban;
• olyanokkal barátkozzanak, akikkel nem találkozhattak volna személyesen..

Minden alkalmazás, aminek van kommunikációs felülete, lehetőséget nyújt a 
kapcsolatteremtésre, legyen az sima üzenetküldő app, online fórum vagy játék, 
aminek van chat funkciója.

Ezen kívül vannak olyan speciális alkalmazások és szolgáltatások, amelyeket ki-
fejezetten arra terveztek, hogy elősegítsék az ismerkedést. Az ismerkedés pedig 
személyes találkozóhoz, és akár romantikus illetve szexuális kapcsolathoz vezet-
het. Ezek a társkereső vagy randiappok. Ezek között vannak olyanok is, amelyek 
kifejezetten LMBTQI emberek számára készültek. Fontos tudni, hogy a társkereső 
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alkalmazásokra hivatalosan csak 18 éven felüli felhasználók regisztrálhatnak, ám 
ezt a megkötést könnyű kijátszani hamis adatok megadásával. Sokan – köztük 
LMBTQI emberek is – fiatalkorúként regisztrálnak hamis adatokkal, hogy ismerked-
hessenek, különösen, ha a való életben nehézségekkel küzdenek e téren. Mindez 
érthető, ám számos kockázata van annak, ha valaki 18 éven aluliként regisztrál 
ilyen alkalmazásba. A felnőtteknek szóló alkalmazásokban ugyanis: 
• tartalmat sok esetben nem moderálják – a fiatalkorú felhasználók olyan nyel-

vezettel és képekkel találkozhatnak, amelyek nem nekik valók. 
• Nagy valószínűséggel felnőttekkel fognak tudni ismerkedni, hiszen a felhasz-

nálók többsége 18 éven felüli. Így a fiatalkorú felhasználók nyomást érezhet-
nek a felnőttek részéről, hogy úgy viselkedjenek, olyasmit tegyenek, ami kívül 
esik a komfortzónájukon.

„Errefelé, ahol én lakom, nehéz előbújni. Legalábbis számomra. Nincs nagy, látható, 
aktív LMBTQI közösség. Sajnos a Tinder az egyetlen hely, ahol korombeli melegekkel 
lehet találkozni.”
DYLAN, 17 (ANGLIA)

Fontos, hogy támogassuk a fiatalokat abban, hogy informálódjanak a különbö-
ző programok és alkalmazások életkori megkötéseiről, és azokról a veszélyekről, 
amelyek azzal járnak, ha fiatalkorúként regisztrálnak. Segítsük őket abban, hogy 
biztonságos hozzáférésük legyen az online kommunikációhoz, hogy tudatosítsuk 
bennük a biztonság feltételeit, például azt, hogy a személyes adataikat nem teszik 
nyilvánossá, nem küldenek magukról képeket olyanoknak, akiket csak online is-
mernek, és ha egy online ismerős találkozni szeretne velük, azt kizárólag nyilvános 
helyen tegyék, és beszéljenek róla valakivel, akiben megbíznak.

Fontos, hogy megértsük: az LMBTQI fiatalok azért folyamodnak társkereső appok-
hoz, hogy olyanokkal ismerkedjenek, akikkel hasonlónak érzik magukat. Támo-
gassuk őket abban, hogy találjanak erre biztonságosabb módot, például LMBTQI 
szervezetekben, biztonságos online terekben és csoportokban, vagy helyi ifjúsági 
programokon. És végezetül:  tudassuk velük, hogy fordulhatnak hozzánk segítsé-
gért, ha valami aggasztja őket az ismerkedéssel kapcsolatban.

Fiatalkorúak szexuális kizsákmányolása és a grooming

A grooming jelentése behálózás, becserkészés, ám itt a szexuális kizsákmányolás 
egy speciális fajtájaként használjuk. Az online grooming azt a – manapság egyre 
elterjedtebb és ismertebb – folyamatot takarja, amikor egy felnőtt online meg-
ismerkedik egy gyerekkel vagy tizenévessel azzal a szándékkal, hogy bizalmas 
kapcsolatot alakítson ki vele, rávegye személyes találkozásra, illetve olyan (legy-
gyakrabban szexuális jellegű) cselekedekre, amelyekkel árt neki. Igaz, nem min-
denkinek a személyes találkozás a célja: sokan kifejezetten a szexuális tartalmú 
fotók és videók elkészítésére és elküldésére szeretnék rávenni a fiatalokat. Olyan 
is akad, aki anyagi hasznot akar húzni a kihasznált fiatalból vagy családjából (pl. 
zsarolással). 

Ezek a felnőttek általában nagyon tudatosak és felkészültek: gyakran például úgy 
tesznek, mintha ugyanaz lenne a hobbijuk vagy az érdeklődési körük, mint az ál-
dozatuknak, és ezáltal nyerik el a bizalmát. Gyakran hamis profiljuk van, amit stock 
fotókkal töltenek fel, és hasonló korúnak tettetik magukat, mint a kiszemelt fiatal. 
(Jó tudni, hogy a “lopott” profilképek mögé bújó embereket nem nehéz lebuktatni: 
a képeket fel lehet tölteni a Google képkeresőjébe, ami megmutatja, hogy az adott 
kép hol szerepel még az interneten. Így kiderül, ha a fotó másé, illetve ha stock fotós 
oldalról lett letöltve.) Akadnak viszont olyanok is, akik vállalják a korukat, és egyfajta 
mentorszerepet vagy apafigurát akarnak eljátszani. Sok gyerek és fiatal először hízel-
gőnek és önbizalomnövelőnek érzi azt a sok figyelmet, amit az új online baráttól kap. 
Ha megismerkedésük valamilyen nyilvános fórumon zajlott és már kialakult a biza-
lom, a felnőtt fél gyakran azt javasolja, hogy beszéljenek ezentúl privát csatornán.

A gyerekek gyakran nincsenek tudatában annak, hogy csábítás áldozatai és kihasz-
nálják őket. Példaképek, valódi pártfogók és támogató családtagok hiányában egy 
LMBTQI fiatal, aki küszködik az előbújással vagy az identitásával, megörülhet, ha 
egy online barát megértést mutat és a támogatását kínálja. Ráadásul egyes LMBTQI 
fiatalok direkt regisztrálnak felnőtt oldalakra, mert azt gondolják, ott  könnyebb 
ismerkedni, megismerni a szexualitásukat, és elfogadásra találni. Ezek a fiatalok 
sokszor nehézségekkel küzdenek a társas kapcsolatok kialakításában, talán azért, 
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mert zaklatták már őket, vagy azért, mert egyáltalán nem ismernek más LMBTQI 
embert a közösségükben. Ez akár azt is eredményezheti, hogy új, alakuló online 
barátságok esetében sokkal fogékonyabbak a másiktól érkező nyomásra, ami ese-
tenként kockázatos tettekre, pl. szextingre vagy ismeretlennel való találkozásra 
ösztönzi őket. A szextinget pedig felhasználhatják ellenük, és kizsákmányoló kap-
csolatba csalhatják őket: vannak felnőttek, akik a képekkel, felvételekkel megzsa-
rolják áldozatukat, hogy megmutatják azokat a barátoknak, családtagoknak, ha 
a fiatal nem találkozik velük.

A szexuális kizsákmányolás áldozatai sokszor nehezen kérnek segítséget. Félnek 
attól, hogy még nagyobb bajba kerülnek, vagy rettentően szégyellik magukat. Az 
LMBTQI emberek számára az is akadály lehet, hogy el kellene mondaniuk szexuális 
irányultságukat, vagy nemi identitásukat.

Arról, hogy hogyan küzdjük le a segítségkérés elé gördült akadályokat, a 2.5.-ös 
részben lehet olvasni. Ugyanebben a fejezetben arról is szó lesz, hogy milyen óvin-
tézkedéseket lehet tenni a szexuális kizsákmányolás ellen.

1.8. Digitális jóllét 

A Be Social 2019 februárjában közzétett kutatásából, melyben több mint 9000 
fiatalt kérdeztek meg internetezési szokásaikról, az derül ki, hogy „a tizenévesek 
több mint háromnegyede napi 3 óránál többet internetezik, 40%-uk pedig napi 4 
óránál is több időt tölt a világhálón lógva. Csak minden ötödik (19%) tini mondja 
azt, hogy maximum 2 órát tölt netezéssel, és mindössze 2%-uk azt, hogy 1 óránál 
kevesebb időt szán rá.”10

A 2020-as InterenetMost kutatás szerint a gyerekek több mint a fele (55,5%) gondol-
ja azt, hogy annyi időt tölt az interneten, amennyit szeretne és amennyi szükséges, 
39,5%-uk pedig úgy véli, hogy a kelleténél több időt tölt netezéssel. Csupán csak 

10  https://besocial.hu/a-tinedzserek-39-atol-kertek-mar-erotikus-fotot-chatbeszelgetesben/

5%-uk mondta azt, hogy az igényeinél kevesebb időt használja a netet.11 Sokan 
saját szabályokat alkalmaznak az internet használatának korlátozására, és az in-
ternetfüggőség benne van abban a top 3 témában, amiről többet beszélgetnének 
felnőttekkel is.

S hogy miért fontos figyelni, hogy mennyi időt töltünk a neten, s azon belül is 
kifejezetten a közösségi oldalakon? „A tizenévesek életében egyébként is fontos 
szerepet játszó társas összehasonlítást csak fokozzák ezek a virtuális terek, ahol 
a lájkokért és követőkért való versengés erősen rányomja a bélyegét a fiatalok 
alakuló énképére. Mivel másokból folyton csak a legelőnyösebb pillanatokat látják, 
magukkal szemben hajlamosak lehetnek olyan elvárásokat támasztani, amelyek-
nek lehetetlen megfelelni.” Ezek a hatások nagy mennyiségben, és a „való életben” 
megélt társas tapasztalatokat elnyomva könnyen hamis és irreális elvárásokat 
eredményezhetnek önmagukkal és az életükkel kapcsolatban, ami szorongáshoz, 
önbizalomhiányhoz vezethet.12 

Az online világ árnyoldalairól két magyar film is készült kifejezetten fiataloknak: 
• Remélem, legközelebb sikerül meghalnod
• FOMO (Fear of missing out) – Megosztod, és uralkodsz (Ez a film újratraumati-

záló lehet szexuális erőszak áldozatai számára, ezért körültekintést javaslunk, 
mielőtt egy osztállyal megnézzük.)

11  InternetMost Kutatás, Hintalovon és Magyar Telekom, 2020.
https://hintalovon.hu/wp-content/uploads/2020/09/TELEKOM_Internetmost-kutatas.pdf
12  A serdülők internetes közösségeiről és kapcsolatairól,  
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, 2019. 
https://kek-vonal.hu/tanari-kezikonyv-serdulok-a-neten/
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Jó gyakorlatok az oktatási intézményekben

2.1. A teljeskörű fellépés elemei

Szűrők

Az internetezésre használható eszközökön érdemes szűrőprogramokat használni. Az 
iskolai (illetve az otthoni) számítógépeken fontos, hogy megfelelő szűrők legyenek 
beállítva, és ezeket rendszeresen ellenőrizzük is. Ezeknek a programoknak a segítsé-
gével azt is meg tudjuk nézni, hogy a felhasználók milyen kulcsszavakra keresnek rá.

Úgy kell beállítani a szűrést, hogy az illegális tartalmakat, bántalmazással, ön-
bántalmazással, öngyilkossággal kapcsolatos oldalakat, pornográf tartalmakat, 
drogok népszerűsítésével foglalkozó, terrorizmushoz, szélsőséges politikai néze-
tekhez kapcsolódó oldalakat ne lehessen elérni.

Mindemellett tartsuk szem előtt, hogy száz százalékig hatékony szűrőprogram nem 
létezik, és ami még fontosabb, egy szűrőprogram sem ér semmit megfelelő tanári 
(és szülői) támogatás és figyelem nélkül.

Érdemes odafigyelni, mert némely szűrő véletlenül kiszűrhet kornak megfelelő 
LMBTQI tartalmakat is (és sajnos van olyan is, amikor egy intézményben szándé-
kosan állítanak be ilyeneket). Vannak olyan szűrők, amik bizonyos információk 
kategóriáit blokkolja, például „erőszak és pornográfia”, „életmód” vagy „szexuális 
nevelés”, míg mások olyan kereséseket tiltanak le, amelyek bizonyos kulcsszavakat 
tartalmaznak. Ezek megakadályozhatják, hogy az LMBTQI fiatalok elérjenek szá-
mukra hasznos és fontos információkat, például az előbújással, lelki és szexuális 
egészséggel kapcsolatban. Ez kockázatot jelenthet a jóllétükre. Ha pedig olyan 
oldalak vannak letiltva a szűrőprogram beállításaiban, amelyek LMBTQI témákat 
is tartalmaznak, vagy LMBTQI személyeket mutatnak be, az oda vezethet, hogy 
a fiatalok azt gondolják, a nemi identitásról vagy szexuális irányultságról való 
beszéd helytelen vagy tabu.
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Online biztonsági szabályok

Ha világos szabályokat alkotunk az internethasználattal kapcsolatban, az az első 
lépcsőfok ahhoz, hogy megóvjuk a fiatalokat. Ha egy közösségnek van egy – min-
denki által ismert és elfogadott – szabályzata az online biztonságra vonatkozóan, 
az lehetővé teszi, hogy a közösség tagjai felelősen használják a netet, és tudják, 
mi az, ami elfogadhatatlan, mit kell tenniük, ha valaki bajba kerül. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy az intézmények akkor alkotnak hatékony és mindenki számára 
elfogadható szabályzatot, ha az tartalmazza az alábbiakat:
• mi számít elfogadhatatlan viselkedésnek, és hogyan mutathatunk tiszteletet 

online a másik iránt;
• az ismeretlen forrásból érkező vagy nem kívánt kommunikáció/kapcsolatfel-

vétel letiltása;
• a káros vagy illegális tartalom felismerése, letöltésének, terjesztésének tiltása;
• adatvédelmi, biztonsági, jelszóvédelmi beállítások;
• a veszélyes vagy káros tartalmak jelentése.

A szabályzatnak zaklatásellenes elemeket is tartalmaznia kell (illetve az intézmény 
zaklatásellenes szabályzatának az online felületekre is vonatkoznia kell), nyilván-
valóvá téve, hogy a homofób, bifób és transzfób zaklatás személyesen és online is 
elfogadhatatlan. A jó szabályzatokban egyértelmű, hogy a kirekesztő beszédnek 
online és a tanteremben is ugyanazok a szankciói. 

Tippek intézményi szabályzat létrehozásához
• Biztosítsuk, hogy az iskolai dolgozók mellett a diákok és a szülők is hozzá 

tudjanak járulni a szabályzat elkészítéséhez ötleteikkel, véleményükkel!
• A szabályzat létrehozásának fázisairól és tartalmáról az iskolaközösség min-

den tagját tájékoztatni kell (például hírlevelekben, e-mailben, szülői és tanári 
értekezleteken, diákönkormányzati gyűléseken, iskolai üzenőfalon, stb.).

• Legyen alkalom arra, hogy a diákok teljes mértékben megismerjék és megért-
sék a szabályzatot, pl. úgy, hogy lefordítják a saját szavaikra, illusztrációkat 
készítenek hozzá, illetve eleve figyeljünk arra, hogy a korosztálynak megfelelő 
nyelvezettel fogalmazzuk meg.

• Létrehozhatunk egy diákmunkacsoportot olyan tanulókból, akik szívesen 
vállalják, hogy figyelik a szabályzat betartását az iskolában. 

• Biztosítsuk, hogy mindenki megértse, miért fontos a szabályzat, miért hoztuk 
létre, és mik a következményei annak, ha nem tartjuk be.

• Rendszeresen vizsgáljuk felül a szabályzatot, hogy megfelelő-e, eléri-e a célját, 
kell-e rajta finomítani, változtatni.

Az iskolai dolgozók képzése és tájékoztatása

Sok tanár és iskolai dolgozó nem mozog olyan otthonosan az interneten, mint 
diákjai, illetve mindemellett talán még kevesebben vannak olyanok, akik magabiz-
tosan és nyitottan tudnának beszélni LMBTQI témákról. Ezen a helyzeten megfelelő 
képzésekkel és segédanyagokkal sokat lehet javítani. Természetesen az iskolai 
dolgozóknak nem kell szakértőnek lenniük, és minden kérdésre tudni a választ 
(LMBTQI témákban sem), ám fontos, hogy tudják, hova fordulhatnak segítségért, 
információkért.

LMBTQI témákkal kapcsolatban ajánljuk a Melegség és Megismerés anyagait, köz-
tük a Még mindig tabu? LMBTI emberek az iskolában című kiadványt és a hozzá 
tartozó kisfilmeket, illetve a Háttér Társaság Támogató barátok, tehetetlen intéz-
mények című kutatási jelentésében található ajánlásokat.

Szexuális felvilágosítással és párkapcsolatokkal kapcsolatban a következő for-
rásokat ajánljuk:
A Yelon szexedukációs portál nemcsak gyerekeknek és fiataloknak, de szülőknek 
is szeretne válaszokat adni szexszel, szerelemmel, párkapcsolatokkal, testtel kap-
csolatos kérdésekre: https://yelon.hu/ 

Iskolai dolgozóként fontos tudni azt is, hogy hová lehet fordulni kérdésekkel 
és problémákkal:
A Háttér Társaság Információs és Lelkisegély Szolgálatát telefonon, Skype-on, chat-
ben és emailben is lehet keresni LMBTQI témákban: 
https://hatter.hu/lelkisegely
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Ha pedig jogi problémába (pl. intézményi hátrányos megkülönböztetésbe vagy 
zaklatásba) ütközne valaki, a Háttér Jogsegély Szolgálatát ajánljuk: https://hatter.
hu/jogsegely 

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt bármilyen problémával fel lehet hívni, meg 
lehet keresni, ezen kívül hasznos segédenyagaik is vannak, pl. az online szexuális 
zaklatásról: https://kek-vonal.hu/ 

(További hasznos források és linkek a kiadvány végén találhatók.)

Magyarországon 2021. július 8-án hatályba lépett a 2021. évi LXXIX. törvény, amely-
nek egyes rendelkezései diszkriminatív módon korlátozzák az LMBTQI tartalmak 
megjelenítését a fiatalok számára. Így különösen tilos “a születési nemnek megfelelő 
önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást 
népszerűsítő, illetve megjelenítő” tartalmat kiskorú számára hozzáférhetővé tenni, 
ilyen tartalmat a médiában este 10 óra előtt leadni, ilyen tartalmú társadalmi célú 
reklámot leadni, ilyen tartalmú reklámot kiskorúak számára hozzáférhetővé tenni. 
A szexualitással foglalkozó iskolai foglalkozásokat csak az erre külön engedéllyel 
rendelkező szakemberek és civil szervezetek tarthatnak, és azok nem irányulhatnak 
a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, 
valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Ezen jogszabályok álláspontunk sze-
rint megbélyegzik az LMBTQI embereket, elzárják az LMBTQI fiatalokat a számukra 
létfontosságú információktól, jogellenesen korlátozzák a szólásszabadságot és az 
oktatáshoz való jogot. Fontos azonban tudni azt is, hogy az oktatásban és a gyermek-
védelemben dolgozó szakemberek nem vonhatók felelősségre, ha támogatni sze-
retnék az LMBTQI fiatalokat, vagy LMBTQI témájú beszélgetéseket kezdeményeznek.

Beszélgetések az online életről

Az ideális az, ha ez nem egy egyszeri alkalomra korlátozódik az online tevékenysé-
gekről való eszmecsere, hanem a diákokkal végzett munkánk szerves része, hogy 
időről időre megbeszélhetik velünk online életüket, amelynek részei izgalmas, 

érdekes és örömteli események is. Megvannak a hátulütői annak, ha a fiatalok-
nak csupán a „veszély”, „kockázat” és „szabályok” kontextusában van alkalmuk 
beszélgetni az internetezésről a felnőttekkel, mert így kevésbé lesznek érdekeltek, 
elkötelezettek és őszinték ezekben a diskurzusokban. A legjobb, ha a témát be 
tudjuk dobni rendszeres, informális, nyitott beszélgetésekbe a diákjainkkal.

Minden iskolai dolgozót bátorítanánk arra, hogy kezdeményezzenek beszélgeté-
seket az online világ eseményeiről, még ha felnőttként kezdőnek vagy amatőrnek 
is érzik magunkat ezen a terepen – mindezt nyíltan fel lehet vállalni az őszinte 
érdeklődéssel együtt. 

Tippek beszélgetések beindításához
• Nem kell mindig mélynek és jelentőségteljesnek lenni. Csak bedobhatjuk a 

témát egy hétfő reggelen: „Mit csináltatok a hétvégén? Neteztetek is?”
• Kezdjük a pozitívumokkal. Kérdezzük meg, mik a kedvenceik a neten diákja-

iknak. „Neked mi a kedvenc appod? Miért, ezzel mit lehet csinálni?”
• Beszéljünk általánosságban, ha egy diák vonakodik személyes élményeket 

megosztani. „Szerinted az évfolyamtársaidnak mi a kedvenc appja?”
• Ha van rá alkalmunk, használjunk naprakész példákat, nézzünk utána friss 

híreknek, ha bedobunk egy témát. „Láttátok már ezt az új programot? Nektek 
tetszik? Ti letöltenétek?”

Ha azt látják rajtunk, hogy őszintén és nyitottan, érdeklődően állunk a diákok 
online életéhez, a fiatalok magabiztosabban fognak beszélni a tapasztalataikról, 
és nagyobb a valószínűsége, hogy segítséget kérnek, ha valami baj történik. 

Az online biztonságról való tanulás megalapozása

Az online biztonságról való oktatás sikeréhez leginkább arra van szükség, hogy a 
fiataloknak lehetősége legyen reflektálni saját online viselkedésükre, és arra, hogy 
viselkedésük hogyan hat rájuk és másokra. 

Fontos, hogy mindez bizalommal teli, elfogadó és támogató légkörben történjen. 
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A következőket ajánljuk az online biztonságról szóló órákra, foglalkozásokra: 
• Mindig fektessünk le pár alapszabályt a diákokkal közösen (pl. az ellenvéle-

mények nem bántó megfogalmazása).
• A diákoknak legyen lehetősége szűkebb körben, kis csoportokban beszélgetni, 

és nagyobb körben, az egész osztállyal is.
• Legyünk érzékenyek minden diák tapasztalataira és szükségleteire, szem előtt 

tartva azt, hogy lehetnek olyanok a csoportban, akiket közelről érintenek 
témáink (akár az online zaklatás, akár az LMBTQI vonatkozás).

• Jelöljünk meg hasznos online forrásokat és szolgáltatásokat, amelyeket a di-
ákjaink használni tudnak akár az iskolában, akár azon kívül.

• Mutassunk példát tiszteletteli nyelvhasználattal, és várjuk el a diákoktól is: 
használjunk pontos és korosztálynak megfelelő terminológiát, ha különböző 
társadalmi csoportokról (például az LMBTQI emberekről) beszélünk, és segít-
sünk a fiataloknak is ebben.

• Hozzáállásunk ne legyen ítélkező: bár bizonyos nézetekel és véleményekkel 
lehet és kell is vitatkozni, nagyon fontos, hogy se a tanár, se a diákok ne ítélkez-
zenek egy másik diák felett, ha valamilyen személyes, érzékeny dolgot oszt meg.

• Fiktív nevek használata: megkérhetjük a diákokat arra, hogy beszélhenek har-
madik személyben, kitalált névvel, ha elmesélnek egy kényesebb történetet.

• Távolságtartó technikák: Használhatunk kitalált történeteket kitalált karakte-
rekkel, rendezhetünk szerepjátékot az igaz történetek módosításával, ha azt 
szeretnénk, hogy az adott témáról a diákok objektív módon, személyes töltet 
nélkül próbáljanak beszélgetni.

• „Tegyük el későbbre” technikák: Felmerülhetnek olyan kérdések vagy felve-
tések, amelyek túl személyesek, túl kényesek, vagy alaposabb átgondolást 
igényelnek, illetve helyesebb, ha négyszemközt vagy kiscsoportokban tár-
gyalják meg a résztvevők, nem az egész osztály előtt. Ilyenkor leállíthatjuk 
az adott diskurzust, összefoglalhatjuk a helyzetet, és átgondolhatjuk, hogy a 
legmegfelelőbb folytatni. 

A legtöbb iskolai dolgozóval és szülővel ellentétben a diákok általában jobban kép-
ben vannak az online világ változásaival kapcsolatban, ezért fennáll annak a veszé-
lye, hogy hogy a tanárok és szülők által adott tanácsok nem feltétlenül relevánsak 

vagy naprakészek. Erre megoldás lehet a kortárssegítés vagy a kortársakkal közös 
tanulás, amely során a diákok egymást támogatják, egymásnak adhatnak prak-
tikus tanácsokat, és pótolhatják azokat a hiányosságokat, amelyeket a felnőttek 
nem tudnak. Ráadásul sok gyerek és fiatal jobban azonosul az online biztonsággal 
kapcsolatos üzenetekkel vagy tanácsokkal, ha az egy hozzá hasonló korú embertől 
jön. A kortársakkal közös tanulásnak ráadásul olyan, járulékos haszna is lehet, hogy 
motiválhatja és képessé teheti a fiatalokat arra, hogy proaktívan gondolkozzanak 
az internethasználatról és megfogalmazzanak másokat segítő üzeneket a témával 
kapcsolatban. Az efféle programok ezenkívül azt is lehetővé teszik, hogy az LMBTQI 
diákok a kortársaikkal tudjanak beszélgetni szexuális irányultságról és nemi identi-
tásról, ami egyesek számára sokkal könnyebb és kényelmesebb lehet, mintha egy 
tanárt kellene megszólítaniuk. 
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2.2. Tippek gyerekeknek és fiataloknak 

1. JÓRA HASZNÁLD!
A net tele van lehetőséggel, hogy jobbá tegyük a világot. Akár egy jó ügy támo-
gatásáról, adománygyűjtésről, nagyszerű emberek tetteinek megosztásáról van 
szó, vagy akár csak arról, hogy küldünk egy vicces képet a barátunknak, hogy 
felvidítsuk, egy apró lépés is nagy változást tud hozni. 

2. NE HAGYD SZÓ NÉLKÜL A ZAKLATÁST!
Ha valaki bántóan, durván, tiszteletlenül viselkedik veled vagy a barátaiddal, le-
tilthatod, és jelentheted is. Fontos, hogy beszélj is valakivel az esetről! Támogasd 
a barátaidat, és mutass példát abban, hogyan lehetünk kedvesek és tisztelettudók 
online.  

3. KÉRDEZD MEG, RENDBEN VAN-E!
Gondolkozz el azon, hogy online cselekedeteid hogyan hatnak másokra, és kérj 
engedélyt, mielőtt megosztanál valamit másról. Ebbe belatartozik az is, hogy enge-
délyt kérsz, mielőtt megosztasz egy közös szelfit magadról és egy barátodról, és az 
is, hogy nem adsz hozzá a többiek által ismeretlen személyt egy csoportos chathez 
a belegyezésük nélkül. Neked is jogod van nemet mondani, ha valaki olyasmit akar 
megosztani rólad, amit te nem szeretnél. 

4. VIGYÁZZ SAJÁT SZEMÉLYES ADATAIDRA ÉS MÁSOKÉRA IS!
Ezek közé tartozik a teljes név, születési dátum, lakcím, az iskola címe, e-mail 
cím, és a jelszavak. Ne feledd, képek is tartalmazhatnak személyes információkat!

5. GONDOLKOZZ, MIELŐTT POSZTOLSZ!
Gondold át az online tetteid következményeit, és tartsd észben, hogy a neten ren-
geteg ember láthatja őket. Bánj úgy másokkal, ahogy veled szeretnéd, hogy bán-
janak, és vedd figyelembe mások érzéseit. Az, hogy hogy beszélsz valakivel online, 
ugyanolyan fontos, mint hogy hogyan beszélsz vele szemtől szemben.

6. KRITIKUSAN TÁJÉKOZÓDJ, ÉS NÉZZ UTÁNA!
Az interneten rengetegféle tartalom megfér egymás mellett, ami nagyszerű dolog, 
mert szinte bárminek utána lehet nézni. Ám nem minden igaz, megbízható vagy 
hasznos, ami megtalálható a neten. Használd a kritikus gondolkodásodat, nézz 
utána a gyanús tartalmaknak, és másokkal is beszélgess róluk, hogy felismerd, mi 
az, ami hiteles, valóban értékes tartalom, és nem árt senkinek.

7. TARTSD SZEM ELŐTT, HOGY A NETEN NEM MINDENKI AZ,  
AKINEK MONDJA MAGÁT!
Mindig kérj tanácsot egy megbízható felnőttől, ha valaki, akit csak a netről ismersz, 
zavarba hoz, találkozni akar veled, vagy személyes információk, képek után ér-
deklődik. 

8. BESZÉLJ VALAKIVEL!
Tudjuk, sokszor nehéz segítséget kérni, különösen, ha nem tudod, mit mondj, vagy 
mi fog történni. De mégis fontos, hogy keress valakit, akiben megbízol, és fordulj 
hozzá, ha történik valami online, ami megijeszt, sokkol vagy összezavar. Akik tö-
rődnek veled, biztos, hogy segíteni akarnak. Sosem késő segítséget kérni. 
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2.3. A szülők bevonása

A diákok az iskolán kívül, például otthon töltik a legtöbb időt internetezéssel, 
úgyhogy különösen fontos, hogy a szülőket is bevonjuk az online biztonsággal 
kapcsolatos munkába. Nemcsak azért, hogy minél szélesebb legyen a fiatalok 
védőhálója, hanem azért is, hogy hogy következetes, ellentmondásoktól mentes 
üzeneteket kapjanak a témáról.

A legjobb gyakorlatok közé tartozik az, hogy megosztjuk a szülőkkel, gondviselők-
kel a vonatkozó szabályzatokat és eljárásrendet, illetve hogy gyakran tájékoztatjuk 
őket a az online veszélyekről és a témába vágó aktuális tanácsokról, tippekről. 
Hasznos lehet, ha az iskola honlapján szentelünk a témának egy külön menüpon-
tot, ahol az is megtalálható, hogy hol lehet elérni további hasznos oldalakat, illetve 
hová lehet fordulni segítségért. 

Az LMBTQI fiatalok szülei pedig külön aggódhatnak olyan veszélyek miatt is, ame-
lyekről az előző fejezetekben írtunk. Az iskolai dolgozók akár jelen kiadványunkat, 
vagy egyes részeit is megoszthatják velük és kollégáikkal. Igaz, lehetséges, hogy 
vannak olyanok, akik ilyen mélységben és részletességgel túl soknak találják az 
információt. Épp ezért alább egy handoutot is összeállítottunk kifejezetten LMBTQI 
fiatalok szüleinek és gondviselőinek. Ez tanácsokat tartalmaz arra vonatkozóan, 
hogyan támogassák gyermeküket, milyen szűrőket érdemes beállítani, milyen ott-
honi szabályokat érdemes kialakítani, és hová lehet fordulni információkért, illetve 
ha baj van. Ezt a tájékoztatót akár egy informális beszélgetés során is odaadhatjuk 
a szülőknek, ha úgy gondoljuk, hasznos lehet. 
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2.4. Handout szülőknek és gondviselőknek

Hasznos tippek szülőknek és gondviselőknek 
Handout

Természetes, ha aggódunk gyermekünk online élete miatt, de fontos, hogy nyi-
tottak tudjunk maradni. A legtöbb LMBTQI fiatal és gyerek számára az internet az 
információszerzés és a támogatás létfontosságú forrása, egy hely, ahol önmaga 
lehet, és lehetőség arra, hogy egy világméretű közösség tagjának érezhesse magát. 

Legyünk támogatóak!
Biztosítsuk gyerekünket arról, hogy szexuális irányultságától és nemi identitásától 
függetlenül az ő pártján állunk. Tudassuk vele, hogy bármilyen helyzetben fordul-
hat hozzánk – az online életéről is beszélhet velünk. 

Legyünk pozitívak!
Ismerjük fel, hogy az online világ fontos része gyermekünk életének. Ismerjük el 
az internet előnyös oldalait, és beszélgessünk azokról a hasznos és jó dolgokról 
is, amiket szeretni lehet benne.

 Tisztázzuk az elvárásainkat!
Beszélgessünk és egyezzünk meg arról, hogy hogyan tudja az egész család jól 
és biztonságosan használni a netet. Tisztázzuk, hogy a 18 éven felülieknek szánt 
oldalak nem nyújtanak a gyermekünk számára megfelelő terepet az ismerkedésre, 
barátkozásra és önkifejezésre.

Törekedjünk a nyílt és őszinte viszonyra!
Rendszeresen beszélgessünk a gyerekünkkel az online tapasztalatairól, és tud-
junk arról, hogy ha bármi baj történne, hogyan kell letiltani egy nemkívánatos 
személyt, jelenteni a zaklatást. Lehetőleg készüljünk fel arra is, hogyan lehet a 
továbblépésben segíteni.  

Legyünk éberek!
Figyeljük fel a szokatlan viselkedésre. Ha a gyermekünk kerülni kezdi a mobilozást 
illetve a számítógépezést, vagy netezés után zaklatottnak vagy zavartnak tűnik, 
próbáljunk beszélgetni vele, és érdeklődjünk, történt-e valami. 

A szűrőkről és a szülői felügyeletről

Sok szülő szűrők beállításával vagy felügyelettel szabályozza gyermeke hozzáféré-
sét káros vagy nem életkorának megfelelő tartalmakhoz. Ám, ahogy írtuk korábban 
is, egyes szűrők blokkolnak olyan tartalmakat is, melyek hasznosak és életkornak 
megfelelőek, de LMBTQI vonatkozásuk van. Ezért egy-egy szűrő beállításakor jó, ha 
magunk is ellenőrizzük egy kereséssel, hogy elérhetőek maradnak-e a biztonságos, 
és LMBTQI témákban fontos információkat nyújtó oldalak. Például, ellenőrizzük, 
hogy a Háttér Társaság vagy a Budapest Pride honlapja elérhető marad-e.

Azt is jó, ha észben tartjuk, hogy a szűrők és a felügyelet akkor a leghatékonyabbak, 
ha nyílt és őszinte beszélgetések is kiegészítik őket. Ha egy gyerek gyakran úgy érzi, 
gyanakodnak rá, kémkednek utána, vagy igazságtalanul cenzúrázzák online tevé-
kenységeit, az megronthatja a családi kapcsolatokat és alááshatja a bizalmat, s mind-
ez ahhoz is vezethet, hogy akkor sem fordul a szüleihez, ha bajba kerül. Ha szűrőket 
használunk, azokat rendszeresen vizsgáljuk felül, és ahogy gyermekünk növekszik, 
beszélgessünk vele ezekről, hogy megértsék, hogyan működnek és mi az értelmük.
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2.5. Mit csináljunk, ha baj történik? 

Ha egy LMBTQI fiatalnak valaki árt az interneten, az ügy iskolai (és családi) keze-
lésének figyelembe kell vennie a következőket:
• a fiatal jóllétét;
• annak valószínűségét, hogy a károkozás folytatódhat-e (akár online, akár sze-

mélyesen);
• megbízhatnak-e az intézményben az LMBTQI fiatalok, és a zaklatásos esetek 

megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályzat és eljárásrend valóban gá-
tolja-e, hogy a jövőben hasonló esetek megtörténjenek.

Egy hatásos intézményi reakció
• egy erős iskolai eljárásrenden alapszik;
• az eset súlyához és természetéhez képest arányos és releváns;
• az áldozat jóllétét helyezi a fontossági sorrend elejére;
• a teljes iskolaközösség támogatását élvezi;
• az elfogadó és támogató intézményi kultúra része;
• azoknak is segít, akik a homofób vagy transzfób zaklatásban részt vettek (ameny-

nyiben az iskola diákjai voltak), és megtanítja nekik, miért elfogadhatatlan, amit 
tettek, és hogyan tudnak változtatni a viselkedésükön.

Óvintézkedések

Az, hogy  egy fiatal elmondja egy iskolai dolgozónak, hogy ő az LMBTQI közöség 
tagja, vagy hogy online ismerkedik más LMBTQI fiatalokkal, még nem elegendő 
ahhoz, hogy a lehetséges veszélyeket kivédje. A diákoknak meg kell érteniük, hogy 
az iskolai dolgozók felelősek az ő biztonságukért és eszerint hoznak döntéseket. 
Tudniuk kell arról, hogy ha egy tanárnak az a véleménye, hogy az adott helyzet nem 
biztonságos számukra  (pl. egy online barát személyes találkozót kér tőlük), akkor 
a saját érdekükben követniük kell az intézmény által lefektetett óvintézkedéseket. 
Ezeket az óvintézkedéseket minden tanulónak ismernie kell. 

A diákokak tudniuk kell az alábbiakat:
• Az iskolai dolgozóknak kötelességük lépni azokban a helyzetekben, amikor 

úgy látják, egy gyerek vagy fiatal veszélyben van (akár online).
• Lehetséges, hogy az adott iskolai dolgozónak be kell vonnia más felnőttet is 

az ügybe, hogy el lehessen dönteni, mi a teendő. 
• Sok esetben a szülőket és gondviselőket is be kell vonni, és informálni kell, de 

ebbe természetesen az adott diáknak is beleszólása van.

Ha az iskolai dolgozók egy problémás online esetről szereznek tudomást, a vo-
natkozó szabályokat úgy kell követniük, hogy mindenki, akire az ügy tartozik, 
a megfelelő módon be legyen vonva:
1. Ismerjük el, milyen nehéz egy fiatalnak szólni, és segítséget kérni. Vegyük 

komolyan a panaszát, és biztosítsuk arról, hogy jól tette, hogy hozzánk fordult.

2. Ha van az iskolának zaklatásellenes protokollja, abban benne kell legyen az, 
hogy hogyan kell dokumentálni az eseteket. Fontos, hogy ha rögzítünk egyet, 
a dokumentum tartalmazza a releváns kontextust, az online és offline körül-
ményeket is. Ha az online incidenseket is lejegyezzük, segíthet az iskolának 
azonosítani esetleges problématerületeket, és szakszerűbben tudunk intéz-
kedni, ha esetleg ismétlődnek a zaklatásos esetek mintái.

3. Ha szükséges, szervezzünk egy megbeszélést az ügyben érintettekkel. Dol-
gozzunk össze, hogy számba vegyük az ügy összes kockázatát és releváns 
körülményeit (például az otthoni körülményeket, az online viselkedést, vallást, 
fogyatékosságot, szexuális irányultságot és nemi identitást) illetve azt, hogy 
bármelyiknek köze lehet-e az esethez.

4. Ha szükséges, kérdezzük ki azokat a fiatalokat, akik tudhatnak az ügyről (de 
ez semmiképpen ne váljon vallatássá). Legyünk érzékenyek az ő szükséglete-
ikre is, és ne kényszerítsük őket arra, hogy személyes információkat osszanak 
meg velünk. Vegyük figyelembe, ha az adott online szolgáltatás működésének 
részleteiről beszélnek, hiszen relevánsak lehetnek az ügy szempontjából.
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5. A szülőket/gondviselőket az ügy korai szakaszában tájékoztatni kell az eljárás-
ról, kivéve akkor, ha jó okunk van azt gondolni, hogy ez káros lenne az adott 
diák számára. Ha a fiatalról tudjuk, hogy LMBTQI személy, mert az iskolában 
előbújt már, jelentősége lehet annak a ténynek, hogy a szülők előtt előbújt-e 
vagy sem. Lehetséges, hogy fel kell tenni ezt a kérdést a fiatalnak, hogy elkerül-
jük azt, hogy akarata ellenére leleplezzük szülei előtt a szexuális irányultságát 
vagy nemi identitását. Amennyiben a szülők nem tudják, a fiatallal együtt ér-
tékelni kell a helyzetet, hogy hogyan lehet megfelelően tájékoztatni a szülőket 
az ügyről annak veszélye nélkül, hogy elárulják, amit a fiatal nem akar.

 Például:
Egy diák elmondja nekünk, hogy mostanában egy LMBTQI randiappon beszélget 
egy felnőttel. Követni szeretnénk az intézményi eljárásrendet, és úgy döntünk, 
erről a szülőknek is tudnia kéne. Ám a diák még nem bújt elő a szülei előtt, mert 
fél az elutasítástól, sőt, attól, hogy elzavarják otthonról. Beszélgetünk erről a 
diákkal, és úgy ítéljük, hogy ha mindent elmondanánk a szülőknek, azzal azt koc-
káztatnánk, hogy nagyobb veszélybe sodorjuk a fiatalt. Megbeszéljük az érintett 
diákkal, hogy hogyan tudnánk elmondani az esetet együtt a szülőknek úgy, hogy 
a szexuális irányultságát/nemi identitását kihagyjuk belőle. Ezután beszélünk 
a szülőkkel (természetesen gyermekük jelenlétében), úgy, hogy a történetben 
csak általában egy társkereső appra hivatkozunk, anélkül, hogy megemlítenénk, 
hogy LMBTQI társkereső alkalmazásról van szó, és annak kockázatát emeljük ki, 
hogy egy felnőtt próbál kapcsolatba lépni gyermekükkel. Később pedig érdemes 
kideríteni, hogy ettől függetlenül a diák szeretné-e, ha támogatnánk abban is, 
hogy elő tudjon bújni a szülei előtt, vagy szüksége van-e segítségre abban, hogy 
más LMBTQI fiatalokkal találkozzon (ifjúsági programokon, szervezeteken vagy 
segítő hálózatokon keresztül), és ne érezze azt, hogy rászorul a felnőtteknek 
készült alkalmazások használatára.

A fenti példa rávilágít arra, hogy az online veszélyek kezelésekor mindenképpen fi-
gyelembe kell vennünk a körülményeket, különösen ha egy LMBTQI fiatalt szeretnénk 
támogatni. Az óvintézkedéseknek sosem szabad veszélyeztetniük a fiatalokat, pél-
dául azzal, hogy akaratuk ellenére felfedjük a szexuális irányultságukat vagy nemi 
identitásukat. A megfelelő megközelítés megtalálása a legfontosabb, és sokszor na-

gyon érzékeny feladat, melyhez minden szakmai tudásunkra szükség lehet. A diákunk 
offline és online biztonsága és jólléte – illetve ezek összahangolása – a legfőbb célunk.

Az esetek jelentésének korlátai 

Az előző részben tárgyalt óvintézkedések nyilvánvalóan akkor léphetnek életbe, 
ha egy eset az iskolai dolgozók tudomására jut. Ám számos ok létezik, ami miatt 
a gyerekek és fiatalok nem fordulnak aggályaikkal és félelmeikkel a felnőttekhez, 
nem jelentik, ha bajba kerülnek. 
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A Háttér Társaság 2017-es kutatása ugyan az iskolai zaklatásra vonatkozó tapasz-
talatokat térképezte fel, de igen árulkodóak azok az eredmények, melyek a „jelen-
téssel” kapcsolatosak: „Az LMBTQI diákok kétharmada (66%) soha nem tett beje-
lentést az iskolájában az őt ért zaklatásról vagy bántalmazásról. A bejelentést nem 
tevő LMBTQI fiatalok 52%-a nem akarta, hogy a tanárai vagy a családja megtudja 
róla, hogy leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és/vagy interszex; 
felük (50%) nem bízott benne, hogy a tanárai bármit tennének az érdekében. A 
bejelentésre a leggyakoribb tanári reakció (52%) az volt, hogy a tanár azt mondta 
a zaklatás vagy bántalmazás áldozatának, hogy ne foglalkozzon a problémával.”13 

Tehát a diákok nem jelentik a zaklatást, sokszor azért, mert azt feltételezik, eset-
leg korábban meg is tapasztalták, hogy nem kapnak megfelelő segítséget.. Ezért 
fontos, hogy az azonosítsuk azokat az akadályokat, amik at LMBTQI diákok elé 
gördülnek a segítségkérésben, és dolgozzunk ezek elhárításán.

Mit jelent a „jelentés”?

Az online biztonság kontextusában a „jelentés” az, amikor egy fiatal ijesztő, fruszt-
ráló vagy bántó online eseményről beszámol.

Ez a következőket jelentheti:
• értesíteni  a szülőket/gondviselőket;
• beszámolni egy tanárnak;
• tanácsot kérni bármely felnőttől, akiben megbízik a fiatal;
• megnyomni a „jelentem” gombot egy alkalmazásban, játékban vagy közössé-

gi oldalon, és üzenetet küldeni a szolgáltatás biztonsági csapatának;
• jelenteni az esetet egy külön erre fejlesztett oldalon;
• szólni a rendőrségnek.

13  Támogató barátok, tehetetlen intézmények. Az LMBTQI diákok iskolai tapasztalatai az 
Országos Iskolai Környezet Kutatás Alapján, Háttér Társaság, 2019.
https://hatter.hu/sites/default/files/dokumentum/kiadvany/iskolai-kutatasi-jelentes-online.pdf

Fontos, hogy a diákok mindegyik lehetőséget számításba vegyék, ha problémájuk 
van, ezért érdemes részletezni ezeket.

Ahhoz, hogy minél több diák jelentse, ha problémája van, lehetővé kell tenni azt, 
hogy minden fiatal fel merjen magabiztosan szólalni az intézményben. Ha bántó, 
ijesztő vagy veszélyes helyzetben érzik magukat (például ha online zaklatást, sze-
xuális zaklatást tapasztalnak), tudják, milyen támogatásra számíthatnak, s egyál-
talán: számíthatnak támogatásra.

Azok a fiatalokat, akik egy esetet technikai úton jelentenek (megnyomják a „jelen-
tem” gombot az online felületen, ahol az eset történt), bátorítani kell arra, hogy 
beszéljenek is valakivel, hogy érzelmi támogatást is kapjanak. 

Az alkalmazások jelentési mechanizmusában általában egy „jelentem” gomb vagy 
menüopció a legfontosabb eszköz a különböző posztok, kommentek, képek, vi-
deók alatt. Mindent, amit a felhasználók jelentenek, és ütközik a felhasználási 
feltételekkel és szabályokkal, vagy illegálisnak minősül, el kell távolítani. 

A gyerekek és fiatalok gyakran vonakodnak jelenteni a nyomasztó vagy bántó 
online tapasztalataikat, mert bizonytalannak érzik magukat, vagy mert nem bíz-
nak abban, hogy ezáltal segítséget kapnának. LMBTQI fiatalok esetében mindezt 
tetézhetik azok a nehézségek, amelyek LMBTQI mivoltukból fakadnak. Ezek a kö-
vetkezők lehetnek:
• Még nem bújtak elő, és attól félnek, egy eset jelentése miatt fel kell fedniük 

szexuális irányultságukat vagy nemi identitásukat a barátaik vagy családjuk előtt.
• Még nem bújtak elő az iskolában, és nem akarnak LMBTQI identitásukról be-

szélni az iskolai dolgozókkal.
• Félnek, hogy őket fogják felelőssé tenni, vagy LMBTQI mivoltukat fogják okolni 

az esetért.
• Félnek, hogy a jelentés miatt a helyzet még rosszabbra fordul, és még jobban 

zaklatni fogják őket.
• Bizonytalanok abban, hogy mit lehet jelenteni.
• Bizonytalanok abban, hogy kinek lehet jelenteni.
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Mit tehetnek az iskolák?

„Mondd el valakinek!” – Mondjuk el az összes gyereknek az iskolában, hogy bárme-
lyik felnőttnek elmondhatják a problémájukat, akiben megbíznak, mert minden 
iskolai dolgozónak kötelessége segíteni. A diákok legyenek tudatában annak, hogy 
milyen körben számíthatnak a felnőttekre: nem kell feltétlenül az osztályfőnökhöz, 
vagy saját tanárhoz fordulni, ott van a védőnő, az iskolapszichológus, szociális 
munkás, vagy akár a könyvtáros is – bárkivel beszélhet, akivel a leginkább bizton-
ságban érzi magát. Erre emlékeztessük őket többször. Sok fiatal, ha csak egyszer 
hall egy ilyen információt, elengedi a füle mellett, mert úgy érzi, hogy rá nem 
vonatkozik, ő nem fog oylan helyzetbe kerülni, hogy segítségre szoruljon. 

Az is kulcsfontosságú, hogy tudja mindenki, hogy szexuális irányultságtól és nemi 
identitástól függetlenül mindenkivel ugyanúgy bánnak az intézményben, ha je-
lentenek egy esetet.
• Biztosítsuk, hogy a diákok tudják, mire számíthatnak ha jelentést tesznek 

egy iskolai dolgozónál – világosan mondjuk el, mi történik akkor, ha segítsé-
get vagy tanácsot kérnek. Legyünk határozottak a titoktartással kapcsolatban, 
és mondjuk el azt is, hogy milyen esetekben kell bevonni a szülőket/gondvi-
selőket, illetve azt, hogy minden lehetséges helyzetben őt magát is bevonjuk 
minden döntésbe és esetmegbeszélésbe. Tudassuk a diákokkal, hogy azt, ha 
valaki LMBTQI ember, nem mondják el a szülőknek, kivéve akkor, ha ez feltét-
lenül szükséges ahhoz, hogy ne essen bajuk. A szülőkkel való megbeszélések 
megtervezésébe pedig mindenképpen bevonjuk, hogy a lehető legkényelme-
sebb és legmegnyugtatóbb legyen számára.

• A jelentésről való tudnivalókat beilleszthetjük a szexedukciós munkába – ami-
kor például arról beszélgetünk, milyenek az egészséges párkapcsolatok, mit ér-
demes az online flörtölésről, szextingről és nyomásgyakorlásról tudni, érdemes 
ezekkel a témákkal együtt felhozni azt is, hogy ha baj van, hogyan jelenthetik.

• Készítsünk kérdőívet – egy anonim kérdőív kitöltetése segítheti az intézményt 
abban, hogy megtervezze, min kell változtatni. Ezeket többféle, korosztályok-
nak megfelelő formában is elindíthatjuk. Például: az idősebbektől megkérdez-
hetjük, hogy volt-e már arra példa, hogy valaki meztelen fotót kért tőlük online, a 

fiatalabbaktól pedig azt, hogy láttak-e már olyat a neten, hogy valaki csúnyán és 
bántó módon írt másról. Jó, ha van olyan kérdés, amire a saját szavaikkal leírhat-
ják véleményüket, tapasztalataikat, amelyek esetleg kimaradhattak a korábbi 
kérdésekből. (A lenti keretes részben kérdésötletek találhatók a kérdőívhez.)

• Legyen nyilvános és látható az információ arról, hogy mit, hol és kinek lehet 
jelenteni – tegyünk ki plakátokat erről az iskola különböző pontjaira, akár a 
wc-kbe, öltözőkbe, ebédlőbe is. Időnként az iskolarádióban is érdemes be-
mondani. 

• Legyen lehetőség névtelenül is jelenteni – ez fontos lehet akkor, ha egy 
LMBTQI diák, aki még nem bújt elő, valami olyan kellemetlenséget tapasztal, 
aminek köze van LMBTQI mivoltához. Ez lehet egy egyszerű „panaszláda” ki-
rakva egy megfelelő helyre, de készíthetünk online bejelentőfelületet is, vagy 
megadhatunk egy e-mailes vagy telefonos elérhetőséget, amelyet egy erre 
felkészült tanár vagy iskolapszichológus kezel. 

• Összhang a szabályzatokkal és eljárásrendekkel – Jó, ha a jelentés módja a 
szabályzatokban is szerepel, melyeket időről időre felülvizsgálunk és aktuali-
zálunk a tapasztalatoknak megfelelően.

Kérdés-javaslatok kérdőívhez
• Mit szeretsz csinálni az interneten?
• Középiskolásoknak és kollégáknak: Mit takar az LMBTQI rövidítés?
• Középiskolásoknak és kollégáknak: LMBTQI személyként azonosítod-e ma-

gadat?
• Tapasztaltad-e valaha, hogy egy diák vagy tanár homofób, bifób vagy transz-

fób megnyilatkozást tett online?
• Tanúja voltál-e valaha a homofób, bifób vagy transzfób zaklatásnak online?
• Ha volt már tapasztalatod zaklatással, jelentetted-e? Hogyan? 
• Tudod, hogyan lehet jelenteni sértő vagy káros tartalmakat az általad használt 

oldalakon?
• Volt rá példa, hogy nem fértél hozzá valamilyen számodra hasznos oldalhoz 

iskolai számítógépen? Milyen oldalhoz?
• Mi az, amiről szívesen tanulnál az online biztonsággal kapcsolatban, de még 

nem került szóba az iskolában?



5352

3. Hasznos oldalak és források 

A kiadványhoz felhasznált irodalom:

Stonewall  
Staying Safe Online – Practical strategies to best support all children  
and young people online, including those who identify as LGBT
https://www.stonewall.org.uk/system/files/staying_safe_online_-_
stonewall_childnet_1.pdf 

Luke Hubbard: Speak Out: A Survey of Online Anti-LGBT+  
Hate Speech and Hate Crime, 2019.
https://safetobe.eu/es/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/Survey-on-
line-hate-crimes-report.pdf

Támogató barátok, tehetetlen intézmények. Az LMBTQI diákok iskolai 
tapasztalatai az Országos Iskolai Környezet Kutatás Alapján, Háttér Társaság, 2019.
https://hatter.hu/sites/default/files/dokumentum/kiadvany/iskolai-kutatasi-
jelentes-online.pdf 

InternetMost Kutatás, Hintalovon és Magyar Telekom, 2020.
https://hintalovon.hu/wp-content/uploads/2020/09/TELEKOM_Internet-
most-kutatas.pdf

„A tinédzserek 39%-ától kértek már erotikus fotót chatbeszélgetésben”,  
Be Social, 2019.
https://besocial.hu/a-tinedzserek-39-atol-kertek-mar-erotikus-fotot-
chatbeszelgetesben/ 

Online szexuális zaklatás – Tanári kézikönyv,  
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, 2018.
https://kek-vonal.hu/wp-content/uploads/2020/08/deshame_tanari_kezikonyv.pdf 

A serdülők internetes közösségeiről és kapcsolatairól,  
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, 2019. 
https://kek-vonal.hu/tanari-kezikonyv-serdulok-a-neten/ 

További hasznos linkek: 
olvasnivalók:
A Kék Vonal oldalán található anyagok, pl.: 
• Tippek fiataloknak az online biztonsággal kapcsolatban:  

https://kek-vonal.hu/tippek-infok-gyermekeknek/tippek-online-biztonsag/ 
• DeShame segédanyagok szakembereknek a kortársak közötti online 

szexuális zaklatás elleni fellépéshez: 
https://kek-vonal.hu/deshame-i-projekt/ 

• Serdülők az interneten – internetbiztonsággal kapcsolatos segédanyagok 
https://kek-vonal.hu/serdulok-az-interneten-2/ 

• Rédai Dorottya, Kövesi Györgyi: Még mindig tabu? LMBT személyek az 
iskolában, Labrisz Leszbikus Egyesület, 2018. 
https://labrisz.hu/content/_common/attachments/file6.pdf 

• Szivárvány Szakkör LMBTQI témákról nemcsak LMBTQI fiataloknak:  
https://szivarvanyszakkor.hu/ 

• Szívdobbanás – Párkapcsolat erőszak nélkül: A fiatalok közötti 
párkapcsolati erőszak megelőzése, NANE, 2010. 
https://nane.hu/wp-content/uploads/Szivdobbanas-1.pdf 

• Yelon szexedukációs portál – https://yelon.hu/ 
• Hogyan támogasd interszex gyermeked? – https://hatter.hu/sites/default/

files/dokumentum/kiadvany/inter-guide-hu-web-singlepages.pdf 
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Szervezetek honlapjai: 

Háttér Társaság – https://hatter.hu/ 
Információs és Lelkisegély Szolgálat: https://hatter.hu/lelkisegely 
Jogsegély Szolgálat: https://hatter.hu/jogsegely 
Személyes Segítő Szolgálat: https://hatter.hu/tevekenysegunk/szemelyes-
segito-szolgalat 

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány – https://kek-vonal.hu/ 
Safer Internet – https://www.saferinternet.hu/ 
UNICEF Magyarország – #nemvagyegyedül kampány
https://unicef.hu/nemvagyegyedul-2020
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány – https://hintalovon.hu/ 
Melegség és Megismerés – http://melegsegesmegismeres.hu/ 
Sokszínűség Oktatási Munkacsoport – https://sokszinusegoktatas.hu/ 
Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete (szexuális edukáció programokról 
szóló aloldal) – https://semmelweis.hu/boe/prevencio/reproduktiv-egeszegugy/ 
SzexEd (szexuális neveléssel és felvilágosítással foglalkozó pszichológusok és 
hallgatók csoportja) –  http://www.szexed.hu/ 

További LMBTQI Szervezetek:

Budapest Pride – Szivárvány Misszió Alapítvány – https://budapestpride.hu/ 
DebrecenPride – https://www.facebook.com/debrecenpride/ 
Labrisz Leszbikus Egyesület – http://www.labrisz.hu/ 
Pemel – Pécsi LMBTQ Közösség – https://www.facebook.com/pemel/ 
Prizma Transznemű Közösség  – https://prizma.lgbt/  
Szegedi LMBT Közösségért Csoport – https://szegedilmbt.hu/ 
Szimpozion Egyesület – http://www.melegvagyok.hu/  
Transvanilla Transznemű Egyesület – https://transvanilla.hu/
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A Háttér Társaság Magyarország legrégebbi és legnagyobb ma is működő 
leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális  
(LMBTQI) civil szervezete. 1995 óta dolgozunk az LMBTQI emberek jogaiért 
és társadalmi integrációjáért, valamint a szexuális és nemi kisebbségekkel 
szembeni előítéletek csökkentéséért.

Tevékenységeink:
Információs és Lelkisegély szolgálat: telefonon és online elérhető  
munkatársaink válaszolnak bármilyen LMBTQI témájú kérdésre.

Személyes Segítő Szolgálat: 10-12 alkalmas, ingyenes segítő beszél-
getéseket nyújtunk LMBTQI embereknek és hozzátartozóiknak. 

Jogsegélyszolgálat: Ingyenes jogi tanácsadást és képviseletet biz-
tosítunk a szexuális irányultság vagy nemi identitás szerinti hátrányos 
megkülönböztetés, erőszak vagy zaklatás áldozatai számára.

HIV/AIDS program: 0-24 óráig elérhető HIV információs vonalat 
működtetünk és csoportfoglalkozásokat tartunk.

Archívum és könyvtár: LMBTQI emberekkel kapcsolatos dokumentu-
mokat gyűjtünk és teszünk hozzáférhetővé.

Kutatás: Kutatásokat folytatunk az LMBTQI emberek társadalmi hely-
zetének, problémáinak, véleményének feltárása érdekében.

Képzés: Rendszeresen szervezünk tudatosságnövelő képzéseket az 
LMBTQI közösség, és érzékenyítő képzéseket az LMBTQI emberekkel 
kapcsolatba kerülő szakemberek számára.

Érdekérvényesítés: Fellépünk az LMBTQI embereket és családjaikat 
érintő diszkriminatív jogszabályok felszámolása és az LMBTQI embe-
rek szempontjaira érzékeny jogszabályok és közpolitikák elfogadása 
érdekében.

Közösségi és kulturális események: Rendszeresen szervezünk 
az LMBTQI emberek kultúráját, életét bemutató előadásokat, film-
vetítéseket, beszélgetéseket.


