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TAPASZTALAT: DOKUMENTUM

MIRŐL ESETT SZÓ A 3 SZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN?
= Kivonat a 3SZ 2004. június 25-i
elnökségi ülésének emlékeztetőjéből =

(1.) Az Elnökségi határozatok végrehajtásáról
A Szociálpolitikai Tanáccsal kapcsolatos javaslatainkat
egy kivétellel elfogadták.
A Szociális Munkások Szakmai Kamarájáról tárgyaló bizottságunk összetétele: Révész Magda (HRSZE), Kövér
Ágnes (NHSZOE), Szabó János (MCSGYSZOE).
(2.) Tájékoztatóaz ELTE Jogklinika Projektről
Információ: http://www.jogklinika.hu
(3.) A 3Sz kitüntetési prioritásai; javaslatok a Szociális Munka Napi kitüntetések odaítélésére
Határozatok: (a) A kitüntetett személy legalább 3 éve legyen a pályán. (b) Ne legyen időbeli korlát az adott szakember 2 szakmai elismerése között. (c) A kitüntetésre felterjesztéshez továbbra is 1 szervezet ajánlása szükséges.
(d) Törekedni kell arra, hogy lehetőleg minden szakterület képviselve legyen. (e) A 3Sz nem hoz létre a kitüntetési javaslatokat előzetes megvitató bizottságot. (f) Az Elnökség csak teljes írásos anyaggal ellátott kitüntetési javaslatokat tárgyal.
(4.) Munkacsoportok és szakmai kollégiumok
(a) Etikai Kollégium: Májusban megkezdte az Etikai Kódex felülvizsgálatát. Májusban 8 vidéki helyszínen megrendezett fórumon gyűjtöttek módosítási javaslatokat.
(b) Watch-dog projekt: A projekt „sikertörténet” - eddig 4
füzete jelent meg. (Köszönhető ez a joghallgatók határtalan lelkesedésének is.)
(c) Gyermekvédelmi Szakmai Kollégium: Terveik szerint
a ~ egyesületté alakul át a jövőben, tagjainak száma folyamatosan nő. A szervezet keretei között esetműhely
működik.
(d) Szakanyag Munkacsoport: A következő kézikönyv a közösségi tervezésről, a társadalmi tőkéről, a területfejlesztésről, a településfejlesztésről, a regionalitásról, valamint a
projektekről és a projektmenedzsmentről fog szólni.
(e) Szakmafejlesztés, Képzés Szakmai Kollégium: A
Kollégium által végzett kutatás nehézségekkel küzd, mert
a címlisták beszerzése nem halad gördülékenyen.
(f) Képzési Bizottság: Létrejött egy – a szociális munkásokat képző felsőoktatási intézményeket tömörítő – konzorcium, amely szociális munkás szakalapítási kérelmet
nyújtott be.
(5.) Kórházi szociális munkások levele
Határozat: Az Elnökség létrehozza az egészségügy területén folyó szociális munka helyzetével foglalkozó Kórházi Szociális Munkás Munkacsoportot, melynek vezetésére Szabó Lajost kéri fel azzal, hogy törekedjen az
együttműködésre Török Judittal.

Külső kerület. Nagy udvar. Téglaút, ami valahová, messze vezet. Kórók. Kidobott, cinezett lavór, elaggott kerékpár. Lyukas
labda a hordó előtt. Apró lakások egymás után, még apróbb
kerttel. Egy féllábú kerti törpe, vállán imitált kalapáccsal, a
földbe szúrva. Vonyító kutyák a szűk drótketrecben. Öreg emberek ülnek az udvar mélyén, a padon. A rádió szinte mindenhol bömböl.
Bemegyek ahhoz, akihez jöttem. Szoba-konyha. Az ajtó nyitva.
Ül a középkorú férfi, a maszatos, pecsétes nejlonabrosszal letakart asztalnál, a mosatlan edények között. A fatüzelésű sparhelten valami rotyog egy seszínű fazékban, a szobában ég a villany. Ablak ohne. Kövér, szürke macska nyújtózik a sarokban.
Meleg van. Nyár van. A férfi félmeztelen, borostás, ráncos.
Mellén kifakult a szőr. Jobb karján hatalmas szív, nyíllal átlőve,
alatta dátum. Hellyel kínál vele szemben, egészen közel a rotyogó valamihez. Egy pillanatra feltűnik a százkilós asszony,
szurtos arcú kisbabával a karján, aki sír, bömböl felém. A hokedli inog alattam, és akkor látom, moslékféle fortyog az edényben.
A férfi kedves. Már-már barátságos. Ígér, megígér mindent. Lapát kezével gesztikulál, néha gyengéden az arcára csap. Körmei
sárgák, mint a dohány. Piszkos rövidnadrágban van, és akkor
érzem, muszáj lenéznem ... lefelé néznem. A padló koszos, definiálhatatlan ragacsos foltok mindenütt, a férfi lábán szakadozott strandpapucs, és a lábujjai körmén, csak úgy csillog, csillog a hamisítatlan tűzpiros körömlakk.
SZATHMÁRI ISTVÁN

Következő elnökségi ülés:
Monoszló, 2004. augusztus 27.
VASS PÉTER és MÁRTON IZA
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látottság jelentheti.
Mindezek ma már nemcsak törekvések, hanem az intézményi
szakmai kultúra iránti elvárások, követelmények. Intézményi
szakmai kultúra, pedig nem képzelhető el anélkül, hogy választ
ne adnánk a lakók szexuális életének kérdéseire, anélkül, hogy
az intézménynek ne legyen szakmai, stratégiai állásfoglalása
lakói szexuális életének kérdéseiről.
Az intézmények érdeklődése a témához kötődő tanfolyamok,
konferenciák, kiadványok szaporodásában is nyomon követhető. Jelen kiadvány is része ennek a jól alakuló szakmai szemléletet valóra váltani akaró folyamatnak, melyben ma már inkább
az eszközöket, a megvalósítás módszereit keressük.
Hogyan értessem meg? Hogyan segítsek? Hogyan védjem
meg? Talán ezek a legégetőbb kérdések a szakemberek, a segítők számára. Nem véletlen, hogy most is ezekre, a felvilágosítás, a segítségnyújtás és a visszaélések kivédésének gyakorlati
kérdéseire koncentrálunk.

E számunk 33-9. és 19. oldalainak írásait és illusztrációit az
„Amiről beszélni kell - a nemiség szerepe az értelmileg sérült
emberek életében”
életében” c. konferencia kiadványából válogattuk.
Kiadta:
Kiadta: Főv. Önkorm. Idősek Otthona Módszertani Osztály

DR. KEMÉNY FERENC:
FELVILÁGOSÍTANI, SEGÍTENI, VÉDENI
Alig húsz éve annak, hogy a felnőtt értelmi fogyatékosok
bentlakásos intézményeiben az első intim szobák (többnyire
randevú szobáknak nevezték) megjelentek. Első jeleiként annak
a szemléleti változásnak, mely az intézmény lakóinak szexuális
életét nemcsak magánügynek tekintette, - és egyben jórészt magukra hagyta őket problémáikkal - hanem az intézmény feladataként fogadta el a kultúrált feltételek biztosítását.
Nem kis bátorság és szakmai elkötelezettség kellett az első lépés megtételéhez, mert a nem ritkán intézményen belüli ellenállás mellett többnyire a külső környezet sokszor durván minősítő, elítélő hozzáállásával is fel kellett venni a harcot.
Az ellenvélemények alapvetően szemléleti hagyományossága
mellett –„nincs rá igényük”-, a tehetetlenségből adódó –„jobb,
ha észre sem vesszük, úgyis megoldják valahogy” hozzáállás is
akadályozta az előrelépést.
A gondozottakat legalábbis ezen a téren gondozás nélkül magukra hagyták, ami nem segítette a kölcsönös vonzódáson alapuló párkapcsolatokat, ugyanakkor elkendőzött nyílt titok volt a
promiszkuitás, az intézményi „fizetőeszközökért” (kóláért, cigarettáért) történő prostituálódás, és a bizonyára csak töredékében ismertté vált szexuális abúzus, nemi erőszak.
A probléma súlyosságát, megoldatlanságát és az előrelépés
szándékát jelezte az intim szobák gyors elterjedése az intézményekben. Ezzel mintegy legalizálttá vált az intézménylakók
szexuális élethez való joga, amit addig is elismertek ugyan, de
gyakran összekapcsolták a lehetséges következmények, a gyermekvállalás felelősségének nem könnyű kérdésével.
Az intim szobák elterjedése joggal nevezhető mérföldkőnek az
intézmények szakmai munkájának fejlődésében. Mondhatjuk
ezt akkor is, ha tudjuk, hogy a szoba használata aligha nevezhető „intimnek” – volt olyan intézet, ahol azért szüntették meg a
kialakított intim szobát, mert a lakók nem akarván a közfigyelem és viccelődés tárgyává lenni, nem is vették igénybe.
De arra is volt példa, hogy egy pszichiátriai intézményből, ahol
a zsúfoltság és az építészeti adottságok miatt nem tudtak intim
szobát kialakítani, egy közeli fogyatékosok otthonába szállították a párokat.
Az utóbbi években az intimszobák jelentősége csökkent, inkább átmeneti megoldásnak tekinthetők, elsősorban azért, mert
az intézmények humanizálásának egyre erőteljesebb folyamatában, és a lakóotthonok elterjedésével a magánélet biztosításának feltételei egyre természetesebb elvárásként jelentkeztek.
Nem túl régen még szakmai sikerként tekintettük, ha egy intézményben sikerült házaspári, élettársi szobát kialakítani, ma már
azon csodálkozunk, ha nem találunk ilyeneket. De még ma is
találkozunk a probléma megkerülésével, bagatellizálásával, az
„úgyis megoldják valahogy” szemlélettel, egynemű lakóotthonokkal.
A megoldást a normalizációs elvek egyre hatékonyabb érvényesülése, az intézményi élet minőségének jobbítása, az életminőség-fejlesztő programok szaporodása, a javuló szakember-el-

PÁRKAPCSOLATOK TORDASON
Tordason (Értelmi Fogyatékosok Otthon - a szerk.) a kialakult
párkapcsolatokban élők, élettársi kapcsolatban, páros szobákban lakhatnak. Gyógyszeres fogamzásgátlással védekezünk a
nem kívánt terhesség elkerülése érdekében. Kialakultak a párok, bár sokszor csak a kézfogásig jutnak el, de lehetőséget adunk arra, hogy együtt lehessenek a nap 24 órájában. Gondozottaink, éppen úgy, mint máshol is, igénylik, hogy valaki csak
velük foglalkozzon. A párkapcsolatban olyan társat talál, aki
megsimogatja, csak vele törődik. A valakihez tartozás érzése, a
szeretet különböző megnyilvánulása szükséges a fogyatékos
embereknek is.
A gondozókat a következő eset döbbentette meg:
Az intézetben onkológiai szűrést szerveztek, melyre a gondozók hatékony munkája következtében meglepően nagy számú
megjelenés volt. Általában félnek a szűréstől, de most 98% jött
el a vizsgálatra.
Ezen a szűrésen tapasztaltuk, hogy a lányok annak ellenére,
hogy "kis tablettát" azaz fogamzásgátlót szednek, párkapcsolatban, páros szobában élnek, igen nagy számban, szüzek voltak.
A döbbenetet az okozta, hogy ezek a lányok évek óta szedik a
"kis tablettát" de nem élnek szexuális életet. Feltehető, hogy mi
gondozók is hibásak vagyunk abban, hogy nem volt, aki felvilágosítsa, tanítsa őket arra, hogy miért is kell szedni azt a tablettát. Az egész dolog, mint misztifikum él bennük, és bár a fiúk
szeretik a lányokat, a gondozók is lelkiismeretesen vezetik a
fogamzásgátló szedését; dokumentálják, kiadagolják, beadják,
mégsem éri el a célját az egész jól felépített módszer.
Szükség van a szexuálpedagógiai kísérésre, a tanításra, a megbeszélésre. A fogyatékos embereknél sokszor nem naivitás
kérdése a dolog, hanem kitűnik, hogy a lelki azonosulás, a valakihez tartozás fontosabb, mint a szex.
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Van-e lehetőségük a gondozottaknak a miénkhez hasonlókapcsolatok kialakítására, például randevúzhat-e egy férfi és
egy nő, és kimehetnek-e valahová, ha akarnak?
Vannak-e intim szobák?
Van-e nálunk szexuális felvilágosító és kapcsolat elősegítő
tanfolyam?
A normális emberi viselkedés, mint a maszturbáció, vagy a szexuális aktus nincs-e patologizálva, csak azért, mert olyan bizarr környezetben figyelhető meg, melyet mi teremtettünk?
Mindenkinek joga van a szexualitásra, és arra is, hogy nemet
mondjon, és védve legyen a visszaélésektől. (Brit Egészségügyi
Minisztériumi tanulmány 1999). A tanulmány kijelenti, hogy a
sérültek védelme a visszaélésekkel szemben és a biztonságérzet
kialakítása abszolút prioritást élvez. Mindenféle szolgáltatásnak
elsődleges szempontként kell figyelembe vennie a sebezhető
emberek védelmét. A szolgáltatások használói nemcsak világos
és általános alapelveket akarnak, hanem szükség esetén speciális, sérültek számára kidolgozott egyéni, és csoportos oktatást
is. A program legyen mindenki számára hozzáférhető.
Nagy-Britanniában a szexuális oktatás számára külön szervezetet hoztak létre. A SPOD (Szövetség a sérültek szexuális és
személyi kapcsolatainak segítésére) a következő célok megvalósítását tűzte ki:
1. Tudatosítani a sérültekkel, hogy joguk van a tanácsadáshoz
és az oktatáshoz. Gyakorlati és elméleti segítségnyújtás.
2. A sérültség szociális modelljének hirdetése az orvosi modell
ellenében.
3. Kliensvezérelt szolgáltatás: A programok a sérültek igényeire, kérdéseire válaszoljanak.
4. Ellenőrizni, hogy a sérültek jogait és igényeit a szolgáltatók
elsődleges szempontként veszik figyelembe.
5. A sérültek nem érezhetik magukat akadályozottnak a szexuális és személyi kapcsolatok kialakításában csak azért, mert
megvalósításukhoz segítségre van szükségük.
6. A segítők számára tanfolyamok indítása. Bátorítani a sérülteket, hogy vegyenek részt a programokban, mint oktatók,
így a sérült hallgatók érintett személy véleményét is hallhatják.
7. Ép és sérült embereket is szívesen vesznek fel tagnak.
Az SPOD kiadványokat is jelentet meg a témakörben. Minden
brit szolgáltató, aki találkozik a problémával, fordulhat a szövetséghez segítségért.
A mítoszok
A sérültek szexualitásával kapcsolatban két mítosz terjedt el.
Az első, hogy az értelmileg sérültek túlzott szexualitással rendelkeznek, ezért: (1) tartani kell tőlük, (2) el kell zárni őket, (3)
sterilizálni kell őket.
A másik, hogy aszexuálisak, ezért: (1) gyerekként kezelik őket,
(2) elbagatellizálják a problémát.
A valóság
A sérültek is ugyanolyan szexualitással rendelkeznek, mint mások. Sebezhetőek, és szexuális felvilágosítást igényelnek. Tudják-e Önök, hogy sok fogyatékos anélkül nő fel, hogy tudná,
hogy néz ki az ellenkező nemű ember teste?
Az oktatás témakörei
(1) Szociális viselkedés, (2) Szexuális fejlődés, (3) Az élet dolgai, a szexualitás működése, gyerek keletkezése, (4) Szexuális
viselkedés, (5) Szexuális egészség.
A legtöbb sérült, fizetett alkalmazottak közt éli le az életét és
nincs lehetősége egyenrangú kapcsolat kialakítására. Ez utóbbi
kapcsolatok kialakításának elősegítése, az otthon falain kívül,

DAVID WILLIAMS:

SZEXUÁLIS ÉS SZEMÉLYES KAPCSOLATOK
(Az előadás a Nagy-Britanniában értelmileg sérült embereknél
alkalmazott szexuális oktatás módszerét mutatja be. Témakörei:
maszturbáció, homoszexualitás, szexuális tanácsadás, gyakorlati
szexuális oktatás, fogamzásgátlás, emberi jogok, családalapítás.)
A fogyatékos emberek jogaival kapcsolatos alapvető elgondolásainkra a libertariánus gondolkodás és az emberi jogi törvénykezések tették a legnagyobb hatást. Az utóbbi 30 évben ezek az
elgondolások jelentős változásokon mentek keresztül. NagyBritanniában ez idő alatt számos új törvény és politikai irányelv
született, melyek megváltoztatták attitűdünket a fogyatékosok irányában:
Az 1990-es NHS&CC törvényt (törvény a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatról és Közösségi Szolgáltatásokról) megelőzően
két fontos törvény készítette elő a változásokat. A Fogyatékos
Oktatási törvény (1970) megszüntette a „képezhetetlen” kategóriát, ezzel elősegítve az integrációt. Az ezt követő ún. Fehér
Könyv (dokumentum) „Jobb szolgáltatásokat az értelmi sérültek számára” (1971) határidőt tűzött ki a kórházi ellátásból a
közösségi ellátásba történő átmenet számára (1991 Oakes).
1989. novemberében egy újabb Fehér Könyvet adott ki az akkori konzervatív kormány „Gondoskodás az emberekért” címmel. E dokumentum két jelentésből merített ihletet: az 1988-as
Wagner jelentésből és a 1989-es Griffiths jelentésből. A jelentések fő mondanivalója, hogy a szolgáltatásokat nem blokkosítva kell nyújtani bizonyos embercsoportok számára; hanem törekedni kell arra, hogy az emberek maguk választhassanak közülük, egyéni igényeknek megfelelően.
2001. márciusában a Brit Egészségügyi Minisztérium új Fehér
Könyvet adott ki „Megbecsülni az embereket” címmel. A dokumentum 4 fő alapelve: (1) Jogok/Igazságszolgáltatás, (2) Függetlenség/Egymásrautaltság/autentikus kapcsolatok, (3) Választás/Felhatalmazás, (4) Integráció. Mindezek ismerete azért lényeges, mert írásom nemcsak az értelmileg sérültek szexuális
gyakorlatáról szól, hanem az egyén azon képességéről és szükségletéről is, hogy beteljesítse kapcsolatait (akár szexuális úton,
akár másképp).
A személyes kapcsolatok helyes kialakításához elengedhetetlen, hogy az érintett igazi kapcsolatokat alakíthasson ki a közösségen belül; az izoláció keretein belül megtanított technikák önmagukban sem sokat érnek. Minden egyéb intézkedésnek, javaslatnak erre az alapelvre kell épülnie. Egy minapi
brit elemzés, mely az értelmileg sérültek különböző szükségleteit vizsgálta, (információ, lakóhely, élettervezés, pénz, szórakozás, barátságok és kapcsolatok) megállapította, hogy az emberek az alábbiakat szeretnék:
igazi, nem elképzelt kapcsolatokat, azaz nemcsak professzionális kapcsolatokat (pl.: gondozó és gondozott között),
felnőtt kapcsolatokat,
magánszférát,
rendszeres képzést a személyzet számára, hogy a lakóotthonban, érvényben levő kapcsolatteremtési alapelveket ismerjék
és alkalmazzák (különösen az új munkatársak számára),
társadalmi beilleszkedést,
a választás szabadságát.
Az e területen dolgozó szakemberek számára fontos, hogy objektíven elemezzék saját munkájukat, megvizsgálják a gondoskodás rendszerét, és feltegyék a következő kérdéseket:
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fő célja kell, hogy legyen a szolgáltatásnak.
A törvénykezés
Az értelmi sérültek szexualitásával 5 törvény foglalkozik: Sexual Offences Act 1956, 1967; Menthal Health Act 1959, 1982,
és 1983.
A központi kérdés értelmi sérültek esetében a képesség és a felelősség kérdése, azaz, a fogyatékosság lehetővé teszi-e hogy
felelősek legyenek tettükért, és képesek-e arra, hogy helyes információkon alapuló döntéseket hozzanak, a saját érdekükben.
A fenti törvények tartalmaznak ugyan speciális kitételeket az
értelmi sérültekkel kapcsolatosan, de ők is ugyanolyan alanyai
a jognak, mint bárki más. Ez azért van így, mert ha egy értelmi
sérült felelősséget tud vállalni tetteiért, és képes választani, ugyanaz a jogi státusa, mint a társadalom bármely más tagjának.
Ha valaki kompetens, joga van önálló döntéseket hozni, így
azt is eldöntheti, hogy kíván-e szexuális kapcsolatot létesíteni, meg akar-e házasodni, akar-e gyereket. Ezt fontos megjegyeznünk, ha ezzel a témával foglalkozunk.
A következőkben témakörökre lebontva vizsgáljuk meg, mit állapítanak meg a fenti törvények.
Nemi közösülés és erőszak
Ha egy szellemi sérült nő nem képes hozzájárulni a szexuális
aktushoz, a vele közösülő férfi nemi erőszakot követ el. A beleegyezés azt is jelenti, hogy tisztában vagyunk tettünk következményeivel. Ha tudjuk az aktus technikai kivitelezését (a férfi
pénisze behatol a nő hüvelyébe) még nem biztos, hogy a következményeket is felfogjuk (terhesség, betegségek). Ezen ismeret
hiányában a közösülés csak akkor legális, ha házasságon belül
történik. (Sexual Offences Act 1956)
Házasság és válás
Nagy-Britanniában a 18 év feletti értelmi sérültek házasságot
köthetnek, ha képesek felmérni, mivel jár ez az elkötelezettség.
Kérdéses esetben a házasságkötést lebonyolító hivatalnok szakértőktől is tanácsot kérhet. A sérültek - házasságuk során - segítségre, tanácsadásra szorulhatnak. A segítőnek mindig meg
kell vizsgálnia, vajon épp azért nem bátorították-e a házasságot,
mert a segítésre nem állt rendelkezésre elegendő anyagi forrás.
Közszeméremsértés
A törvény itt sem tesz különbséget a sérültek javára. A társadalmilag elfogadható viselkedést különböző oktatóprogramok segítségével sajátíthatják el.
Szexuális zaklatás
Egyik kliensem, aki szexuálisan meglehetősen frusztrált volt, az
utcán odalépett egy fiatal nőhöz, és szexuális ajánlatot tett neki.
Nem vette észre, hogy a nő barátja is ott állt! Amikor nemleges
választ kapott, megérintette a nő karját. Ezzel elkövette a szexuális zaklatás bűntettét. (Sexual Offences Act, 1965). A fiatalasszony barátja feljelentést tett, a rendőrség beidézte ügyfelemet. Ekkor javaslatomra, önkéntesen jelentkezett kórházi kivizsgálásra, viselkedésének felmérése céljából. Ezt követően,
több ilyen esete már nem volt, és a személyes kapcsolatok megértéséhez rendszeres egyéni segítségben részesült.
Homoszexualitás
A homoszexualitás értelmi sérültek közt, a brit jog szerint legális, amennyiben egyik fél sincs tisztában a másik fogyatékosságával. Itt is, akár a heteroszexuális kapcsolat esetében felmerül
a beleegyezés kérdése. Ha az egyik fél nincs tisztában tette következményeivel, akár a szexuális aktus megakadályozásával is
védeni kell őt a visszaéléssel szemben. Még egyszer hangsúlyozzuk a sebezhető emberek védelmének elsődlegességét!
A homoszexualitás értelmi sérülteknél nagyságrenddel többször

fordul elő férfiak közt, mit nők közt.
Szexuális felvilágosítás és a maszturbáció oktatása
Általánosan elfogadott, hogy a értelmi sérültek igénylik a személyi higiéné, a WC használat, és a menstruáció körüli teendők
oktatását. A szexuális felvilágosítás egyes részei, különösen a
maszturbálás oktatása már sok vitára adhat okot. A nemi
szervek, segítők általi érintése például tilos, különösen a beleegyezés képességének hiánya, illetve a segítők-kliensek közti
kapcsolat természete miatt. Ugyanakkor a sérültek igényeinek
kielégítése a szolgáltatók tevékenységének legfőbb vezérlőelve.
A maszturbálás megtanulásának igénye is bármikor felmerülhet. Az oktatást minden esetben team megbeszélésnek kell
megelőznie. A segítő soha nem oktathat egyedül! Egy másik
segítőnek kell ügyelni arra, hogy az oktatás a szakmai szabályok betartásával történik.
Gyakorlati szempontok
a maszturbáció oktatásával kapcsolatban
Van-e az illetőnek orgazmusa? (Ezt férfiak esetében könynyebb megállapítani.)
Áll-e a maszturbációhoz megfelelő helyiség rendelkezésre?
Mi a maszturbáció indítéka?
Befolyásolja-e a segítő gondolkodása, érzései a végrehajtást?
Léteznek-e fiziológiai, pszichológiai tényezők, amelyek miatt az orgazmus lehetetlen (pl. egyes gyógyszerek)?
Az oktatók minden egyes alkalommal dokumentálják, hol,
kivel együtt, és hogyan történt az oktatás.
Az oktatás menete
A hüvely vagy a pénisz modelljének bemutatása
Felvilágosító videó használata, ahol a szereplők bemutatják a
maszturbációt.
Beszélgetés a témáról, fotók, rajzok bemutatása
Ha szükséges, a sérült kezének irányítása, maszturbálás alatt
Fizikai sérülés veszélyének fennállása esetén, kíséreljük meg
a tevékenység módjának megváltoztatását. Például ha a pénisz sérült, ajánljuk a gumibaba használatát, nők esetében az
ujjal történő maszturbálást, ha az erre szolgáló tárgy sérülést
okozhat.
A felvilágosító videofilmek közül nálunk a „Kylie intim világa” a legnépszerűbb. (Kylie’s Private World - Life Time Productions, 1996)
Fogamzásgátlás
Az értelmi sérültek általában nem rendelkeznek a fogamzásgátláshoz szükséges felelősséggel. A lehetőséget mindenki számára biztosítani kell. Egyik kliensem anyja mindig tesz lánya
táskájába óvszert, ha az randevúra megy.
Az oktatók gyakran használják a felvilágosító demonstrációs
készletet, melynek tartalma modellek, képek, felvilágosító füzetek. (Contraseptive Display Kit 2000)
Pornográfia
Esetleg használhatunk pornó filmet a kielégülés eléréséhez. A
döntést szakmai megbeszélésnek kell megelőznie. Fel kell hívni
azonban a figyelmet, hogy a pornográfia torz képet ad a szexualitásról.
Gyermekvállalás
Az értelmi fogyatékosokat sokan nem tartják képesnek a szülőségre, holott sok értelmi sérült jó szülőnek bizonyult. Fontos,
hogy őket is egyénileg kezeljük, ne csoportként. Sok esetben az
értelmi sérültektől csak azért vették el gyermeküket, mert támogatásukhoz az adott szolgáltató nem rendelkezett forrással. Ne
feledjük, egyikünk sem független, mindannyian egymásra vagyunk utalva!
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Látjuk Kyliet a vonaton, amint egy idegen közeledik hozzá, és Ő nemet mond.
A beleegyezés, a szexuális közeledés témaköre sok nézőből személyes élményeket hívhat elő. Ezek megbeszélése, feldolgozása, más segítő szervezetek bevonása a segítő feladatba. (A film ezzel
kapcsolatos üzenete csoportos gyakorlatok során is megerősíthető.)

KYLIE INTIM VILÁGA

(Értelmileg akadályozott nők számára készült
brit szexuális felvilágosító videofilm)
1. Kylie bemutatkozik
Kylie bemutatja magát és a filmet. Hangsúlyozza az intim szféra fontosságát és
felvázolja, hogy mit fogunk látni a filmben.

5. Személyi higiéne
Tisztálkodás és intim szféra. Kylie bemutatja a tisztálkodást, annak fontosságát, hogy ilyenkor magunk legyünk (intim szféra), testünkről való gondoskodást. Felhívja a figyelmet a hüvely tisztítására, hogy ne hagyjunk benne szappant
és alaposan töröljük szárazra.

2. Növekedés
A test fejlődése a gyermekkortól a felnőttkorig. (A meztelen és a felöltöztetett test
bemutatása). A nézők összehasonlíthatják
a fejlődést kísérő testi változásokat. (A segítők használhatnak gyermekkori fényképeket saját magukról és a nézőkről.)
3. Menstruáció
Az egészségügyi betétek, tamponok - az
intim szféra - élet a menstruációs ciklussal
- az egészségügyi betétek és tamponok
eldobása - menstruáció előtti feszültség. A
fejezet elején Kylie elmeséli első menstruációjának történetét.

6. Önmagunk felfedezése és az intim
szféra. Kylie elmeséli, hogy szeret a testéről gondoskodni, és mindig igyekszik
meggyőződni arról, hogy egészséges.
Azután elmagyarázza, hogy vizsgáljuk
és hasonlítsuk össze melleinket. Elmondja, ha valami gyanúsat észlel azonnal
szól egy doktornak, szociális munkásnak, vagy gondozónak.

Kylie beszél az egészségügyi betétekről.
Kylie hangsúlyozza az intim szféra fontosságát. Az első menstruáció gyakran
traumatikus a fiatal nőknek (A segítők ilyenkor felajánlhatják segítségüket és más
segítőket is bevonhatunk.)

7. Beleegyezés és bizalom
Hogyan kezeljük a nem kívánt szexuális
közeledést. Kylie elmagyarázza, mi az a
beleegyezés, hangsúlyozza a „nem”-et
mondás fontosságát, és beszél a kapcsolaton belüli bizalomról. Ezután látunk
egy nőt, amint egy kávézóban valaki
zaklatja, és Ő erre „nem”-et mond. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy ez a témakör sok személyes élményt mozgósít.
Ezek megbeszélése csoportos formában
elengedhetetlen, esetleg szükségessé válhat más segítők, szervezetek bevonása is.

Kylie visszavisz minket a jelenbe és beszél a tampon használatáról.

Kylie elmagyarázza a havi ciklus feljegyzésének fontosságát és bemutatja: hogy
jelölhetjük be a naptárba. Hangsúlyozza a
segítség kérésének fontosságát minden
kérdéses esetben (pl. esetleges terhesség).

8. Maszturbáció és intim szféra. Ez a
témakör zavart és szégyenérzetet kelthet,
ezért a téma megbeszélése könnyebb lehet négyszemközt, vagy azonos nemű
csoportban. Kylie beszél a nemi örömökről, és az önkielégítésről, bemutatja,
hogy az intim szféra érdekében ilyenkor
visszavonul hálószobájába. Elmagyarázza, hogyan kell maszturbálni, hangsúlyozza a gyengédség és az intim szféra
fontosságát. Végül biztatja a nézőket, ha
nem sikerül a kielégülés, kérjenek tanácsot, segítséget.

Kylie bemutatja a betét higiénikus eldobásának módját, itt magyarázza el a menstruáció előtti feszültség mibenlétét, és
felhívja a figyelmet a segítség kérésének
fontosságára minden aggodalomra okot adó esetben.
4. Beleegyezés és bizalom
Hogyan kezeljük a nem kívánt szexuális
közeledést? Kylie elmagyarázza mi az a
beleegyezés, jóváhagyás, hangsúlyozza a
„nem”-et mondás fontosságát, és beszél a
kapcsolaton belüli bizalomról.

9. Szexualitás, kapcsolatok, szerelem és
szeretet. Kylie beszél két ember közti
szexuális kapcsolatról, erősen kiemeli,
hogy partnerünket mi magunk válasszuk
6

SZEX - HÁLÓ
ki. Majd bemutat 3 (heteroszexuális, leszbikus és meleg) párt, akik a barátai.

viselkedni egy romantikus kapcsolatban.
Hasznos lehet a következő kérdést feltenni:
Hogyan érez Kylie és Jason egymás iránt?
(A segítők vitát kezdeményezhetnek a szexualitás jelentőségéről a szerelmi kapcsolatban.)

10. Jason bemutatása
(Kylie barátja) Kylie bemutatja Jasont, és
elmondja, hogy 3 éve vannak együtt.

12. Amikor Kylie találkozott Jasonnal
Beleegyezés, szerelem, és szeretet a kapcsolatban. Kylie elmeséli találkozásának
történetét Jasonnal, és hogy mindketten
vártak a szexszel, míg alaposan meg nem
ismerték egymást, és ki nem alakult a kölcsönös bizalom.

16. Hol vegyünk kondomot? Kylie elmagyarázza, milyen sok helyről szerezhetünk
be kondomot, és juthatunk tanácshoz. Javasolja, hogy keressünk fel egy speciális klinikát, majd megmutatja, hogyan találjuk
meg a legközelebbit a telefonkönyvben.
Ezek a klinikák különböző fogamzásgátló
módszerekhez nyújtanak segítséget, így
kondommal is foglalkoznak. Majd elmeséli, hogy kondomot a gyógyszertárban is be
lehet szerezni, ezután hangsúlyozza a kondom használatának fontosságát.

13. Szexualitás és beleegyezés a kapcsolatban, biztonságos szex és kondom, intim szféra. Kylie elmagyarázza, hogy csak
akkor él szexuális életet Jasonnal, ha
mindketten akarják (Jason megkérdezi
Kyliet, és Ő „igen”-t mond) és ügyelnek a
biztonságra. Többször hangsúlyozza az
intim szférát, és egy zárt hely szükségességét, ahol a pár magára maradhat.

17. Szexualitás és az emberek véleménye
Intim szféra és beleegyezés. Kylie mesél
más emberek szexualitással kapcsolatos
véleményéről, és ismét hangsúlyozza az intim szféra fontosságát. Újra elmagyarázza
a beleegyezés szükségességét, és hogy
mindig szólni kell a gondozónak, orvosnak
vagy szociális munkásnak, ha valaki szexuális kapcsolatra akar rávenni minket.

11. Egyedüllét és magány
Kylie elmeséli, hogy magányosnak érezte
magát, de egy segítővel történt beszélgetés segített rajta.

14. Beleegyezés, a kondom használata és
eldobása. Kylie és Jason először megbizonyosodnak, hogy van náluk kondom,
majd bemutatják hogy kényeztetik, simogatják egymás testét. Ezután Kylie bemutatja, hogyan kell felhelyezni a kondomot,
és elmagyarázza miért olyan fontos ez.
Majd látjuk Kyliet és Jasont aktus közben,
külön hangsúlyozva a kondom megfogását a visszavonulás során.

Végül, néhány szó szerinti részlet a filmből.
Figyeljük meg a nyelvhasználat egyszerűségét, és azt,
hogy hányszor ismétlik a fontosabb mondanivalókat.
1. Ő Jason, a barátom, két éve járunk együtt.
2. Jason előtt sokáig voltam egyedül. Néha magányos is
voltam, ilyenkor elmondtam a segítőmnek, és ő meghallgatott. Ha egyedül vagy, és magányos vagy, beszélj erről valakinek: segítőnek, gondozónak, szociális
munkásnak.
3. Jason és én először egy barátom buliján találkoztunk. A barátom lett. Hogy jobban megismerjük
egymást, sokat sétáltunk. Mielőtt lefeküdtünk volna
egymással, meg kellett egymásban bíznunk.
4. Most Jason és én megmutatjuk mi az a szex, és hogy
lehetünk biztonságban. Csak akkor fekszünk le egymással, ha mindketten akarjuk. Ha valaki megkérdi,
akarsz-e vele szeretkezni, ne mond azt, hogy „Igen”,
ha nem akarsz. Csak akkor mondj „Igen”-t, ha tényleg
akarod. Még egyszer: csak ha tényleg akarsz valakivel
szeretkezni, akkor mondj „Igen”-t. Ha nem akarsz,
mondj „Nem”-et. Ha azt mondod: „Nem”, a férfinak
abba kell hagynia, amit csinál, akkor is, ha korábban
már lefeküdtetek egymással.
5. Amikor még nem ismertük egymást annyira, még csak
csókolóztunk és ölelkeztünk. A szex csak később jött.
Először megtanultunk bízni egymásban.
6. Kylie, szeretnél velem szeretkezni?
Igen. De van nálad kondom?

A szexualitás témakörének megbeszélése
gyakran zavart, feszélyezettséget okoz,
ezzel tisztában kell lennünk. Fontos, hogy
a kapcsolaton belüli beleegyezést is hangsúlyozzuk. A nézőknek tudatában kell
lennie, hogy bármikor „nem”-et mondhatnak bármilyen szexuális közeledésre, függetlenül a közeledő személyétől.
A biztonságos szex a film egyik fő mondanivalója. A segítők a kondom használatát segédeszközökön a gyakorlatban is kipróbálhatják a nézőkkel. Ez az eszköz akár egy mindennapos tárgy, például egy
uborka is lehet. A gyakorlat során fellépő
humoros helyzetek a meglévő feszültséget, zavart jól oldhatják.
15. Szerelem és szeretet a kapcsolatokban. A nézők megvitathatják hogyan kell
7
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7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BODNÁR ANDRÁSNÉ:
A SZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATAINK

Igen. Van a hálószobámban.
Menjünk oda. Ott kettesben lehetünk. Ott nem
zavarnak. Ha szeretnénk szeretkezni, akkor elmegyünk oda, ahol egyedül lehetünk.
Először simogatjuk egymás testét, hogy örömet
szerezzünk egymásnak. Jason mindig megkérdezi, akarom-e ezt, és csak akkor csinálja ha én azt
mondom: igen.
Itt a kondom, akarsz-e most szeretkezni?
Igen szeretnék.
Jason és én szeretjük egymást simogatni, és örömet okozni egymásnak. Minden alkalommal
használunk kondomot, hogy megelőzzük a betegségeket és a terhességet.
Ha kondomot használsz, mindig figyelj arra,
hogy helyesen használd. A kibontott kondomot
görgesd le a pénisz csúcsától kezdve.
Jason és én most közösülünk. Jason berakja a péniszét a vaginámba.
Szeretünk különböző pózokat kipróbálni, ami
mindkettőnk számára öröm. Csak akkor csináljuk, ha mindketten akarjuk.
Miután Jason kielégült, óvatosan kihúzza a péniszét a vaginámból, közben tartja a kondomot,
hogy semmi se folyjon ki belőle.
Óvatosan becsomagolom a kondomot egy papírzsebkendőbe, és kidobom a szemétbe. Minden egyes alkalomkor új kondomot használunk.
Minden újabb szeretkezéskor mindig használj új
kondomot. A használt kondomot mindig dobd el.
Ha befejeztük a szeretkezést, még szeretünk együtt maradni és beszélgetni.
Mindig megnézem, van-e kondomom. Mielőtt kifogyna, újat veszek. Sok helyen lehet kondomot
venni.

(Reménysugár Habilitációs Intézet, mentálhigiénés gondozó)

Gondoljuk csak át együtt, hogy mennyit változott a világ: alig
30-35 éve volt, amikor még a mozikban kicenzúrázták azokat a
jeleneteket, melyben a kombinét is levetette a főhősnő, és az
ágyjeleneteknél elsötétedett a kép. Tabu téma volt a szexualitás.
Az intézetekben, katonaságnál, börtönökben brómot osztogattak. A cél a vágyak visszaszorítása volt. Alig 30 éve történt,
hogy a pártfőtitkár felesége betiltotta a fehérnemű divatbemutatót, mert erkölcstelennek találta. Akkoriban az intim betét még
valóban intim volt. Az iskolai felvilágosítás is gyerekcipőben
járt, mert nem volt, aki beszéljen róla.
Hogy is lehetett volna nyíltan beszélni intézeti párkapcsolatokról, vagy fogyatékos emberek szexuális életéről. Hiszen még
ma is vannak lakóotthonok és intézetek, ahol azt állítják, hogy
nincs szexuális problémájuk, de nem azért mert megoldották,
hanem azért mert "nincs rá igény". A gondozottaknak - mint
mondják - eszükbe sem jut "ilyesmi". A mi véleményünk szerint mindenhol adódnak problémák, csak vagy nem figyelnek
rá, vagy nem foglalkoznak vele.
Fontos feladat az ellenállás és a viszolygás csökkentése. Csak
addig kelt a dolog feltűnést vagy viszolygást, amíg tabu téma.
Azokon a helyeken, ahol a szexuális problémákat nyíltan, nyitottan, természetesen és nem eltúlzott jelentőséggel kezelték, ott
nem tekintették malackodásnak, hanem emberi természetes folyamatnak. (Pl.: amikor az 1987-92 svájci AIDS ellenes kampány fő koncepciója a gumióvszerrel szembeni ellenállás csökkentése volt, ennek érdekében minden közösségi teret "teleraktak" stilizált és kevésbé stilizált gumióvszer plakáttal. Az emberek megszokták a látványt és elfogadták.)
Mi a gyakorlat a mi intézetünkben? Jelenleg 124 gondozottunk
van. Ebből 80 fiú és 44 lány. Súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosságukhoz sok esetben társul testi fogyatékosság is. Ezért a létszámnak kb. a fele fekvő, ill. nagyon nehezen járó. Életkoruk 4 évestől 41 évesig terjed.
A halmozottan súlyos állapotok miatt szó sem lehet párkapcsolatok kialakulásáról. Sem értelmi szintjük, sem pedig a hozzákapcsolódó testi fogyatékosságuk nem teszi lehetővé számukra
a párkeresést. Hangsúlyoznom kell, hogy nem tiltásról van szó,
hanem az állapotuk az akadály. Kommunikáció sokaknál egyáltalán nincs, akinél van, az is nehezített. A fiúk és a lányok nincsenek eltiltva egymástól. A fennjárók többségének nincs meg
az érdeklődése a másik nem iránt. Persze kivételek voltak, és
biztosan lesznek is, mert egy mozgékonyabb, érdeklődőbb férfi
lakó már felfedezte a lány-szobát.
Mindannyian tudjuk, hogy a fogyatékos gyermekek többségénél is ugyan úgy, mint minden gyermeknél a tizenéves kor elején elkezdődik a pubertás korszak. Gondozottainknál a hormonális változások és az életkor sajátossága különböző életkorban
következik be. Van olyan 19 és 24 éves férfi gondozottunk, akik egészen kisfiús testalkatúak, és 10 évesnél többnek nem
nézné őket senki. Amikor azonban a hormonok működni kezdenek, ugyanúgy kialakul a nemi jelleg, mint az egészséges embereknél. Mi akadálya lehet tehát a szexuális érdeklődésnek? Ha
nincsen különösebb betegség, vagy súlyos halmozott fogyatékosság, akkor semmi akadálya az érdeklődésnek. Mégis sok
szülő és laikus azt gondolja, hogy a fogyatékos embernek nincs
igénye a szexuális életre, vagy ha van igénye, akkor "nincs joga
8
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hozzá". Ezért adták régen a brómot, és próbálták a nyugtatást.
Mostanra szerencsére ez már a múlté. Sőt a személyiségi jogok
védelme került előtérbe.
Intézetünkben tehát nem beszélhetünk párkapcsolatokról, sem
fogamzásgátlásról, sem a szexuális életre való felkészítésről,
hisz nálunk nem ez a probléma.
Az igazi probléma nálunk a maszturbálás, onanizálás. A fiúk
és a lányok önkielégítése gyakori. Úgy is mondhatjuk, hogy
ahol az örömháztartás deficitben van, ott sűrűn előfordul az
örömszerzés. Tehát maszturbálnak.
Persze azért ez nem ilyen egyszerű. Gyermekkorban is létezik
maszturbálás, mely sok esetben pótcselekvés és valódi örömszerzés, de ez még aszexuális. A pubertáskor után azonban, úgy
a fiúknál, mint a lányoknál erős szexuális késztetés áll fönn. Ha
a vágyuk nő, hangulatuk és magatartásuk változik. Egyre nyugtalanabbak autó- és hetero-agresszív megnyilvánulásaik tarkítják napjaikat. Kiabálások, sikítás, feszült hangulati elemek, ez
jellemzi a ki nem élt vágyat. Kifejezni magukat nem tudják,
sem azért mert nem tudnak beszélni, sem azért, mert nem tudják, mi történik velük. Az auto-erotikus játékok, melyek jó érzést nyújtanak számukra, hosszú időre lekötik őket, de végül is
nem adnak nyugalmat. A kielégületlen erotika időnként még feszültebbé teszi a gondozottakat. Sokan szinte kínlódnak. Az orgazmus készség kialakulása késik.
Sok esetben gondoltunk arra, hogy jó lenne elősegíteni a kielégülésüket. Szóba kerültek a szex boltok kínálatai, a felfújható
babák, vagy a lányoknál a vibrátor, de aztán különböző okok
miatt elvetettük. Első kérdésem a szakemberekhez épp ezzel
kapcsolatos: sokat beszélnek a szexuál-pedagógiai kísérésről.
Ez esetben mi is szívesen fogadnánk el tanácsokat. Lehet-e,
szabad-e, jó-e elősegíteni, megtanítani a kielégülést? Nem fokozódik-e akkor a szexuális vágy?
Azok a gondozottak, akik eljutnak az orgazmusig, igen
meglepő hangulati és magatartásbeli változáson mennek keresztül. Lenyugszanak, mosolygóssá, kedvessé válnak. Kezelhetők lesznek, a kéréseket teljesítik, foglalkoztathatók. Zavart viselkedésük, agresszivitásuk megszűnik. (Persze csak egy
időre.) Van a gondozottaink között olyan férfi (42 éves), aki
utána két napig alszik. Előtte napokig járkál, bolyong, és fizikálisan ingerli magát. A lányok között is van olyan, aki az orgazmus után hosszú ideig alszik.
A gondozónők többsége a tapasztalatok birtokában nem gátolja
meg a maszturbálást, de megpróbálja olyan keretek közé szorítani, hogy ne nyilvánosan történjen. Sajnos ez nem mindig sikerül. Mivel a gondozónők előtt zajlik le minden, sikerült egy
felmérést készítenünk:
A 80 fiú gondozottból 31-nek semmilyen formában nincs
szexuális érdeklődése. Ez esetleg fiatal életkorából, vagy betegségéből adódik.
45 fiú maszturbál, és ebből 20-nak van erekciója, mely kielégületlen szexuális izgalommal jár. (9-30 évesig)
25 fiúnak befejezett önkielégítése, ejakulációja van. Látható
nyomokat hagynak a ruhaneműkön és hangulati változások
jellemzik őket. (11-41 évesig)
4 fő fekvő gondozottunk (21, 25, 32, 34 év), ha a nővérek fürdetik, vagy pelenkázzák őket, erekciójuk és ejakulációjuk van
(merevedés és spontán magömlés). Közöttük volt évekkel ezelőtt, (25 éves kora körül) egy beszélni és mozogni nem tudó
gondozottunk, aki a széklete visszatartásával érte el többször is,
hogy a nővérek vele foglalkozzanak. (kúpadás, hasa masszíro-

zása, stb.) Így volt erekciója és ejakulációja.
Lányoknál 44 főből 17 főnek nincsen szexuális érdeklődése.
Auto-erotikus játékot játszik 14 fő (simogatja magát, melleit,
a sarkára ül és úgy mozog, vagy a pelenkába nyúlkál).
Befejezett onanizálást végez 17 fő. Legtöbbször éjjel a takaró alatt, vagy a WC-n ülve, vagy fürdés közben. Megállapításunkat arra alapozzuk, hogy az orgazmust itt is hangulati
változás, és pár napig tartó nyugalom, ellazulás követi.
Kétféleképpen lehet beszélni a fogyatékos ember szexuális
életéről. Megbotránkozva: „Képzeld, simogatja magát, és más
után nyúlkál, pedig ilyen meg olyan és fúj”. A másik mód elfogadó, mert úgy is lehet, hogy tudomásul vesszük, igen az ő hormonjaik is működnek. Hisz emberek. Olyanok, mint mi. A szexualitásukat nem kezeljük kiemelten, hanem csak akkora jelentőséget tulajdonítunk neki, mint az élet minden más területének.
Beszélni kell még az azonos neműek vonzalmáról, ami nálunk
igen kezdetleges szinten van. A nagy többség nem érdeklődik
más iránt, és nem is beszélhetünk homoszexualitásról, hiszen
csak jobb híján választják a szobatársak testi érintését.
A fiúk között mindig van egy aktívabb kezdeményező, és van
egy passzív elfogadó. A simogatás és a nemi szerv fogdosásán
túl nem igen jutnak tovább, mert a gondozónők szétválasztják
őket. A lányoknál is előfordul a mellek simogatása, összebújás.
Miért választjuk szét őket?
Mert erkölcsi érzékünk diktálja, hogy ne tegyék.
Félnünk kell, hogy nehogy erőszak, vagy durvaság történjen.
Vigyázni kell, ne kerüljön sor egymás szexuális zaklatására,
mert csak azt szabad hagyni, amit mind a két fél elfogad és
jónak tart. De ez esetben nem lehetünk biztosak a tudatos saját akaratban, és nehéz kideríteni, ki akarja ki nem.
Ezek az esetek spontán, a nap bármely szakában előfordulhatnak, és ennek megengedése nem szabna gátat a mindenhol, mindenkivel, bármikor történésnek. Az értelmi fogyatékosoknál nincsenek gátlások, nincs szégyenérzet.
Tehát szétválasztás van! (Szeretnénk erről is hallani egy szakember véleményét.)
Tapasztalataink a szülőkkel kapcsolatban nem túl jók. Azt látjuk, hogy nem fogadják el a gyermekük szexuális igényét, sőt
sokan felháborodva tagadják még azt is, ami nyilvánvaló. Kényelmesebb elhinni, hogy a "gyerek" nem emberi életet él, hanem csak vegetál. Sokszor hallani szülői értekezleteken, hogy
fogyatékos gyermekük állapotát betegségként kezelik, és sokan
még 20-30 év után is a gyógyulást várják. Nem veszik tudomásul, hogy szakálas, szőrös fiúk, vagy nagy mellű lányuk 30 évesen nem gyerek, hanem felnőtt férfi vagy nő, akiknek a maguk
módján vágyaik lehetnek. Elhárítják a felnőtté válás tényét.
Sokszor esünk mi is olyan hibába, (bár mi mentálosok tudatosan vigyázunk rá) hogy ne mondjuk azt, hogy "gyerekek". A
gyerek helyett ápoltak, gondozottak, lakók szavakat használjuk.
Azért vagyunk rá hajlamosak, mert az értelmi szintjük alacsony, mint egy gyermeké. Mégsem engedhetjük meg, hogy
gyerekként kezeljük őket. Fogyatékos embertársunknak kijár ez
a tisztelet.
Egyik autista fiúnk édesanyja észrevette a pubertás korban lévő
gyermeke szexuális érdeklődését és próbálkozásait az önkielégítéshez. Megijesztette a fiú furcsa viselkedése, hogy állandóan
hason fekve mozog, és csak kínlódik, megállás nélkül izgatja
magát. Feszült, foglalkozásokra képtelen, és ami a fő baj, hogy
soha nem jutott még el az orgazmusig (sosincs ejakuláció, csak
(Folytatás a(z) 19. oldalon)
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NŐI HOMOSZEXUALITÁS A
HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN

„gyengébbek” azok, akik egy idő után alkalmazkodnak
az intézményi-, és a közösségében létrejövő belső szabályokhoz, ők találják meg azokat a „domináns csoporttagokat, akik számukra - a szabályok betartásával - védelmet biztosítanak. Az ellátásra való intézményi szocializáció miatt a börtönben szállást, élelmet és a közösségben védelmet találnak, míg a „kinti világban” megbélyegezettek, kiszolgáltatottak. Ebben is hasonlóságot mutat
az éjjeli menedékhely. Ezen kívül sajátos az elítélt befogadása - éjjeli menhelyeken ezt beengedésnek nevezik az intézménybe. A befogadásnak két funkciója van. Az
egyik, hogy beilleszti az intézmény az elítéltet a kinti világból a saját rendszerébe. A gyakorlatban az történik,
hogy az adminisztráció (és a felszerelések) leadása után
az orvos megvizsgálja az elítéltet. Ezt követően a személyzet részesíti az elítéltet úgynevezett „kioktatásban”.
Ennek lényege, hogy tájékoztatják az elítéltet a legfőbb
viselkedési-, intézményi szabályokról és ennek megszegése esetén a várható szankciókról. A másik funkció
egyértelműen arra irányul, hogy az intézmény szimbolikusan megszakítsa az elítélt külső (magán)kapcsolatait.
A büntetés-végrehajtási intézetek zárt rendszerben működnek. Magyarországon 1990 óta a felépítése, szabályrendszere szinte semmit nem változott. Ennek ellenére
vannak külföldi próbálkozások, amelyek példaértékű
működést is mutathatnak. Egy MTI közlemény szerint:
„A thaiföldi börtönökben rövid időre összeeresztik a
férfi és női elítélteket, hogy így vegyék elejét a homoszexualitás terjedésének. A különnemű raboknak azonban
nem engedik meg a testi érintkezést, a cél az, hogy lássák és - az újítás kiötlőinek megfogalmazása szerint megkedveljék egymást. Egy tanulmány szerint hosszú
összezártság után az elítéltek szebbnek találják azonos
nemű cellatársaikat, mint az ellenkező nem tagjait. «Azt
tapasztaljuk, hogy a férfi elítéltek egy idő után rá se hederítenek a nőkre. A nemek összekeverésével remélhetőleg megoldhatjuk a homoszexualitás problémáját.» mondta Nathee Chitsawang, a thaiföldi büntetés-végrehajtási intézetek főparancsnoka. Elsőként Nakhon Sawan tartományban egy börtön 922 női lakóját engedik
be a férfirészlegbe, és ha a kísérlet beválik - vagyis sikerül kellőképpen felcsigázni a rabok érdeklődését a másik
nem iránt -, az ország többi büntetés-végrehajtási intézetében is mutogatják majd egymásnak a nemeket. Különnemű rabok egy cellába való összeköltöztetését mindazonáltal nem tervezik. A thaiföldi hatóságok úgy találják, hogy az azonos nemű rabok között szövődő szerelmek pótlólagos konfliktusok forrásai az amúgy is túlzsúfolt és kábítószer-élvezet sújtotta börtönökben.

Bevezetés
A témát azért választottam, mert szociálpolitikai szempontból tanulságokkal szolgál a mai hajléktalanellátó
rendszerben megjelenő homoszexualitás és ennek társadalmi kezelése. Írásom tartalma azért sajátos, mert megjeleníti azt, ahogy a társadalom előítélete megjelenik egy
közösségi finanszírozással működtetett szociális ellátó
rendszerben. Írásomban a börtön és a hajléktalan éjjeli
menhely közös szabályrendszerét hasonlítom össze és
vonok le következtetéseket. Megfogalmazok néhány, éjjeli menhelyekre jellemző diszfunkcionális jelenséget.
Jellemző az éjjeli menedékhelyeken élőkre, hogy az egyén szintjén meghatározhatóak az érzelmek és az indulatok, mert ebben a szállás-nyújtási formában a legnagyobb a deprivációs állapot.
A hajléktalanságnál és ezen belül a kényszer - avagy
nem kényszer homoszexualitásnál lényeges megérteni azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek eredményeképpen ez a másság létrejön és nem elegendő csupán a
folyamatok hatásaira reagálni és megelégedni a problémák kezelésével.
II. Egyes kényszerközösségek
szabályrendszere
A börtön és az éjjeli menhely megvalósít - hasonló jellegű - erőteljes társadalmi kirekesztődést, amely írásom
szempontjából összehasonlíthatóvá teszi e két intézménytípust. Nem a teljesség igényével kívánom összehasonlítani e két intézmény szabályrendszerét, hanem
csupán a társadalmi kirekesztődést alkalmazó intézmények hasonló szabályait ismertetem.
II. 1. A szabadságelvonást büntetésként
alkalmazó intézmények
A magyar büntetőrendszerben a legenyhébb fokozat a
fogház, ezt követi a börtön, majd a legsúlyosabb a fegyház. Magyarországon minden megyében működik egy
börtön, amelyeket úgy neveznek, hogy „előzetes házak”.
Itt őrzik a szabálysértőket, az első fokon nem jogerősen
elítélteket, az előzetes fogva tartottakat, fiatalkorú elkövetőket és a börtönre-, fogházra-, fegyházra de újabb
büntetőeljárásra átmenetileg visszaállított elítélteket. Az
előzetes házak sajátossága, hogy kényszerűen összezárja
a súlyos bűntetteket elkövetőket-, a kisebb bűntetteket
elkövető elítéltekkel. A börtön ezért kényszerűen alkalmazza minden elítéltre a legsúlyosabb intézkedések, szabályok betartását (maga a rendszer nem ad más működési alternatívát). Mint később bemutatom, ugyanez érvényesül az éjjeli menedékhelyen is.
A börtönbüntetésüket letöltő emberekre is jellemző,
hogy az elítéltet a mindennapi életvitelét meghatározó
szabályokkal veszik körül (pl. étkezés, munkavégzés, pihenés). Ebben a rendszerben az erősebb elítéltek a gyengébbek rovására érvényesíteni tudják az érdekeiket. A

II.1.2. Homoszexualitás kezelése a szabadságelvonást büntetésként alkalmazó intézményekben
A homoszexualitás kezelése meghatározható működést
mutat az intézményekben, amely elősegíti a homoszexuális kapcsolatok létesítését. Ennek oka az, hogy az intézmény alkalmazza a nemek szerinti elkülönítést, valamint
a különböző korú elítéltek összezárását. Ezen kívül öszszezárva töltik az elítéltek a napok nagy részét (ez nem-
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dolgozó elítéltek esetében napi 23 órát jelent). A börtön
is tiltja az azonos neműek kapcsolatát, miközben nem teszi lehetővé a heteroszexuális kapcsolat létesítését, illetve a meglévő kapcsolat fenntartását az előzetes házakban. És végül nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a
személyzetnek csak korlátozott rálátása van az elítéltek
életére.

zött még elfogadható „túlélési” stratégiákat is. Ezért a
menhelyeken az ügyfelek igyekeznek csoportokat alkotni - kisebb-nagyobb - akár 2-3 személyes közösséget is),
így védve magukat az éjjeli menedékhely viszontagságos körülményeitől. Nem létesítenek mélyebb kapcsolatokat (csak nagyon ritkán), inkább felületes, érdekkapcsolatok kialakítása a jellemző. Nem elhanyagolható a
kis közösségek kialakulásakor az, hogy a csoportok igyekeznek közös színtereken megjelenni (egy nappali
melegedőben, népkonyhában), illetve jellegzetes a hasonló munkavégzés gyakorisága is (pl. utcaseprés). Ebből a szempontból releváns a leszbikus kapcsolatok
megjelenése. A nagy éjjeli menhelyeken (nagy légterű
helyiségekben) a lakók nehezen tolerálják a homoszexuális kapcsolatokat. Ebben a homoszexuális kapcsolatok
fenntartására irányuló féltékenységi jelenetek, drámák,
közösséget zavaró mozzanatai is szerepet játszanak. A 46 férőhelyes elhelyezésű menhelyeken, a hajléktalan emberek a kisebb közösségen belül, sajátosan oldják meg a
„szexualitást érintő” igényeiket. A szabályok alkalmazásával kapcsolatban a leglényegesebb szakmai dilemma
az, hogy az éjjeli menedékhelyeken a belső szabályok
kialakulása meddig tolerálható, avagy felülről jövő szabályozással kellene kezelni-e a már kialakult helyzetet.

II.2. Éjjeli menhelyek szabályrendszere
Kívánatosnak tartok egy, a szakmában gyakran használatos megszólítási formát elemezni. Általánossá vált a
hajléktalan-ellátásban - de a szociális munkában is - az,
hogy az ügyfeleket „kliensként” vagy „ellátottként” nevezik meg. Ez ellentétes azzal, amiről szerintem tartalmilag az ő feladatkörük szól. Megítélésem szerint a „kliens” vagy „ellátott” (lásd: ellátott-jogi képviselő) meghatározás az ügyfél tekintetében passzív szerepet feltételez, míg az „ügyfél” elnevezés értéktartalma szerint inkább jogait érvényesítő személyt. Véleményem szerint
hasznos lenne, ha a szociális munka is átvenné az államigazgatásban elfogadott „ügyfél” elnevezést. A súlyos
probléma, hogy a szociális ellátórendszer nem szolgáltatás-tartalmú, a jelenleg működő hajléktalan-ellátó-rendszer is az ügyfél alárendelt viszonylatát, kiszolgáltatottságát tükrözi.
A társadalmi előítéletek az éjjeli menhelyekkel szemben
erősebbek. A hajléktalan-ellátó rendszeren belül az éjjeli
menhely szállástípusa az ellátásnak a legalsó „befogadó”
szintje. Az éjjeli menedékhelyre jellemző, hogy a legkevesebb szolgáltatást nyújtó, azonban a legtöbb szabályrendszert alkalmazó szállás-nyújtó forma. Az éjjeli menhelyek elsődleges feladata, hogy a krízishelyzetbe került otthontalanná vált emberek számára biztosítson
szállást egy éjszakára, és az alapvető szükségleteket kielégítse (pihenés, tisztálkodás).
Az ellátás igénybevétele a beengedéssel kezdődik. A
menhelyeken való beengedés a működtető szervezet szabályrendszerétől, függ (s ez intézményenként változó).
Az éjszakai szállásokon általában az este 18:00-tól kezdődő, félórás beengedések a gyakoriak. A „beengedés”
előtt a kapunál állnak sorban az ügyfelek. Az éjjeli menedékhelyeken általában rácsok vannak felszerelve (az
ablakokon) - megelőző biztonsági intézkedésként -, emellett gyakori az ajtót védő rácsok jelenléte is. Az intézménybe bekerülés után, a férőhelyek elfoglalását
megelőzően, a szociális munkás felvilágosítja a leendő
ügyfelet az éjjeli menhely működési szabályairól (nyitva
tartásáról, az éjjeli menhely szolgáltatásairól), kéri a kötelezően előírt igazolások bemutatását (ÁNTSZ és tüdőszűrő papírok) és regisztrálja ezt az intézmény nyilvántartásában. Ezt követően az ügyfél rendelkezésére bocsátja a házirendet, amelynek elolvasása és aláírása után
a segítő szakember helyet keres a menhelyen és jelzi az
eseménynaplóban, hogy új ügyfél jelent meg a szálláson.
Az éjszakai szálláson tartózkodás feltételezi a minimális
alkalmazkodási képességet - a közösséghez és az intézmény szabályaihoz. Emellett az otthontalanság krízishelyzetét átélő ügyfeleknek ki kell alakítani a társaik kö-

Összefoglalva
A börtön és az éjjeli menhely szabályrendszere között
eltérő sajátosság, hogy míg a börtön működési szabályait
a társadalom elfogadja, nyíltan helyesli, addig az éjjeli
menhely hasonló szabályairól nem vesz tudomást. A társadalom elvárása kétarcú: a börtönről hivatalosan azt
várja, hogy javítsa meg az elítéltet, de lényegében azt,
hogy szenvedjen, az éjjeli menedékhelytől hivatalosan
azt várja, hogy átmenetileg segítse a rászorulót, valójában pedig azt, hogy rejtse el a problémát.
A börtön és az éjjeli menhely között lényeges közös jellegzetességek láthatóak:
Mindkét rendszer az egyén addig kialakult életformájának teljes feladását követeli az intézménybe kerülés (szabályok betartása, valamint az intézmény
működéséhez való kényszerű igazodás, a mindennapi
élet rendjének részletekig történő meghatározása).
Mindkét rendszer erőteljesen korlátozza a (kényszer)
közösségen kívüli kapcsolattartást (pl. a kapcsolattartást korlátozó szabályok). Az éjjeli menedékhelyen
látogatási engedélyhez kötik a külső személyekkel
való kapcsolattartást. Ezen kívül gyakori az, ha kimegy az ügyfél a szállásról - pl. szórakozni akar -,
elveszíti a férőhelyét (mivel érkezési sorrend alapján
történik az éjjeli menhely feltöltése). Ezzel az ügyfél
kiszorulhat az ellátásból, így közterületre kényszerül.
A másik alternatíva, amit a nagyon kötött szabályrendszerek alapján működő éjjeli menhelyek alkalmaznak: az ügyeletes munkatársak az ügyfelet vissza
sem engedik a menhelyre, mondván, hogy azt az intézménybe való bekerülés előtt kellett volna elintézni.
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A börtön egyértelműen korlátozza a (kényszer)közösségen belüli kapcsolatok kialakulását, míg a hajléktalan - ellátás egész egyszerűen nem vesz tudomást a közösségen belüli kapcsolatok tényéről. Ez
abból adódik, hogy ennek a problémájának a korrigálására az egész éjjeli menhelyes működést kellene
megváltoztatni.
Mindkét ellátási formánál közös sajátosság, hogy
kötött szabályokon alapuló távolságtartás tapasztalható a „gondozott” és a szakszemélyzet között. A
börtönben előírják a személyzetnek - áthághatatlan
szabályként - az elítélt és a személyzet közötti távolságot, míg az éjjeli menhelyen - de a hajléktalan-ellátásban is - megjelenik a szociális munkások és az
ügyfél közötti szabályokon alapuló távolság (etikai
kódex, házirend alapján). Mindkét intézményben,
nyelvhasználatban is megjelennek a közös működési
tartalmak. (börtönnél: elítélt - ellátott -, éjjeli menhelynél: befogadás - beengedés)
Mindkét rendszerben közös, hogy a szakszemélyzet
magázódó társalgást folytat ügyfeleivel. Konfliktusok esetén azonban nem ritka, hogy a személyzet
átvált a hierarchiát kifejező, tegeződő hangvételre.

mondja, hogy tetszettem neki, de nem tudott igent mondani, mivel el se tudta képzelni, hogy majd egy nővel
szeretkezik. Egyik szombat este ültünk a parton és bort
ittunk, előrehajtotta a fejét, én pedig a nyakát simogattam, ott, a haja tövénél és éreztem, hogy remegni kezd a
teste, aztán egy mozdulattal lerántotta magáról a pólót
és azt mondta: csókold meg a mellem. Akkor még nem
szeretkeztünk igazán, csak a bugyija alatt simogattam és
láttam az arcán, hogy nagyon élvezi. Csak napokkal
később engedte meg, hogy levetkőztessem, akkor viszont
mindent megcsináltunk egymással, amit csak lehet. Ő is
utcát söpör, csak egy másik kerületben, de ez nem baj,
mert hamarabb megunnánk egymást, ha egész nap együtt lennénk. Most tél van és nagyon hideg, a fapadon
negyvenen alszunk egy teremben, nem tudjuk igazán
szeretni egymást, de ha eloltják a lámpát és minden elcsendesedik, óvatosan át szoktam bújni az ágyába. Csak
cigire és ételre költünk, talán sikerül összerakni egy kis
pénzt és tavaszra keresünk egy albérletet, mert még egy
telet nem fogunk itt tölteni“.
Az éjjeli menedékhelyeken a szexualitás és az agresszivitás a legnaturálisabb formában jelenik meg. Ezek abból is adódnak, hogy azok a domináns személyek kitermelődnek a közösségből, akik a későbbiekben a belső
szabályokat próbálják alakítgatni. Ezen kívül az ügyfeleket érintő súrlódások, alkalmazkodási területek jelentősek és az intézményi ellátásra való szocializáció ténye is
befolyásolja a szituációk alakulását. Az intézmény használatra szocializálódott ügyfelek az aktuális helyzetek,
illetve az adott ismeretek, szabályok függőségébe kényszerülnek, amely a szexuális életükre, ennek minőségére, intellektuális és szabadidős tevékenységére, igényszintjük leépítésére is hatással van. A tartósan menedékhelyen lakóknál tapasztalható az, hogy az újonnan bekerülő ügyfeleket hamar belevonják az érdekközösségekbe, ahol a belső szabályok betartására és az eltérő szexuális magatartás kialakítására is (homoszexualitás) eredményesen veszik rá őket. Ezek a homoszexuális, illetve
leszbikus kapcsolatok kevésbé tartósak, rendszerint nagy
feszültséggel járó féltékenységi drámák, illetve a heteroés a homoszexuális világ közötti bizonytalanság és érzelmi labilitás övezi.
Jellemző, hogy az éjjeli menhely rendszere a kapcsolati
szférát nem veszi tudomásul, inkább egy házirend alapú
intézkedés keretében próbálja kezelni. Talán innen származik a szakmában általánosan elfogadott megállapítás,
hogy női éjjeli menhelyen (és általában hajléktalan nőkkel) nehezebb dolgozni, mint egy férfiszálláson, hajléktalan férfiakkal.

II.3. A homoszexualitás problémája
és ennek kezelése az éjjeli menedékhelyen
Ha az egyén egy alacsony szintű szolgáltatást kényszerül
igénybe venni, akkor ezzel egyidejűleg előtérbe kerül az
otthontalanság, - kiszolgáltatottság érzése, az ezzel kapcsolatos feszültség. Ez általában olyan helyzetben éri az
egyént, amiben nem áll rendelkezésre a természetes támogatóhálózat (rokonok, barátok, család), amelyeket
mozgósítani tudna e krízishelyzet esetén. A krízisfajták
közül a leggyakoribb krízisfajta megjelenése az éjjeli
menedékhelyeken a ún. „Szocio-ökonómiai” krízis, amely a társadalmi, gazdasági krízist, munkanélkülivé válást és a hajléktalanná válást jellemzi. Előjelei is vannak
ennek az állapotnak: általában nagy belső feszültség,
szorongás, kirobbanó indulati reakciók jelennek meg, az
egyén tehetetlennek, támasz nélkülinek érzi magát és a
helyzetét reménytelennek értékeli. Ekkor tapasztalható
az éjjeli menedékhelyeken, hogy a krízishelyzetet megélő ügyfél “érdekbarátra” lel, és egy kis idő után (1-2
hét) abba az érdekközösségbe tagolódik, amelyikbe az
„érdekbarát” is tartozik. Ezzel az is járhat, hogy az új
ügyfelek belesodródhatnak olyan párkapcsolatokba, amelyet az aktuális, nehéz élethelyzet idéz elő (homoszexuális, leszbikus kapcsolatok megjelenése). Ezt szemlélteti Szilágyi Gyula egyik interjúrészlete, amelyet egy női
éjjeli menhelyen lakóval készített:
“Már másfél éve van egy kedvesem, az egyik éjjeli szállón ismertem meg, nem tudtunk aludni, cigarettáztunk a
folyóson, ott nem lehetett levenni a ruhát, mert reggelre
elloptak volna mindent, sokáig nem hitte el, hogy én is
nő vagyok. Akkor közhasznú munkásként dolgoztam (utcát söpörtem), hétköznapokon csak a szállón tudtunk
találkozni, hétvégenként a hajógyári szigetre jártunk és
nagyon sokáig nem tudtam bekeríteni. Most már azt

III. Diszfunkciók az ellátásban
Diszfunkcionálisnak tekintem az intézmény olyan működését, mely nem eredményezi az intézmény létesítésekor, működési szabályainak kidolgozása során kitűzött
célok elérését. A dolgozatban leírt problémák alapján a
diszfunkcionális működésnek két típusát különböztethetjük meg:
az elégtelen működésből adódó hatást, mely valamely működési feltétel korlátozott rendelkezésre ál-
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lásából adódik, tehát lényegében mennyiségi jellegű
hiány okozza.
a nem szándékolt következményből adódó hatást,
mely a működési szabályok, nem megfelelő kialakításából adódik, tehát lényegében a kitűzött céloktól
való tartalmi eltérés okozza.
Ennek alapján kétféle diszfunkcionális működést
tudok megfogalmazni:
Diszfunkcionális működés: amikor az ellátórendszeren
belül nincs elég rendelkezésre álló férőhely, ez esetben
elégtelen feltételek állnak fenn. Ilyen diszfunkcionális
működés az, amikor nincsen olyan éjjeli menhely, de
még átmeneti szálló sem, ahol hajléktalan párok (ez esetben homoszexuálisok) együtt aludhatnak. Ennek kezelésére elvétve látni az intézményrendszeren belül példákat. Az egyik alternatíva, amit az éjjeli menhelyeken
hellyel-közzel alkalmaznak, hogy megengedik az ügyfeleknek „ki nem mondott engedményként”, hogy egy
ágyban aludjanak a maximum 20 férőhelyes hálókban.
Ez általában a többi résztvevőt (hajléktalan ügyfeleket)
nagyon zavarja és sok esetben, ez az alapja a konfliktusoknak, veszekedéseknek. A másik alternatíva, amit a
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Dózsa Átmeneti szállása évek óta folytat: a homoszexuális párok elhelyezésekor tekintetbe veszi a szexuális beállítódást és az azonos nemű párokat egy szobába,
helyezik el. Természetesen ez burkolt formában jelenik
meg, de az tény, hogy így áttételesen segítik a homoszexuális párkapcsolatok működését. A BMSZKI Dózsa
Átmeneti szállás körülményei ezt lehetővé teszik, hiszen
1-2 ágyas elhelyezést biztosít a hajléktalan ügyfelek részére. Ezek alkalmazása természetesen szórványos és
nagyon függ az intézmény szemléleti beállítódásától. Tehát ez a diszfunkcionális működés a homoszexuális beállítódás nem elfogadását mutatja.
Diszfunkcionális működés, amikor a működési szabályokkal az intézményrendszer nem szándékolt hatást
érnek el (pl. amikor a kórházba kerülő betegek rosszabb
állapotban kerülnek ki a kórházi ellátásból, mint amikor
bekerültek, vagy az ügyfelek ellátásra való szocializálódása). A nem szándékolt hatásoknál a legfontosabb az,
hogy a hajléktalan-ellátórendszer és a menedékhelyeken
dolgozó szakemberek nincsenek felkészülve a bekerülő
ügyfelek krízishelyzeteire jellemző nyitottságra, az adott
szituációkban szükséges nagy fokú érzékenységre, a
kiszolgáltatottságra. A diszfunkcionális működés ebben
az esetben az, hogy az intézményrendszer nem vesz tudomást a nemi és a kapcsolatokról, ezek fenntartásának
folyamatos igényéről és mindezek jelentőségéről.
IV. Összegzés
Megpróbáltam összehasonlítani a börtön és az éjjeli
menhely kialakulását és közös szabályainak alkalmazását. A mai hajléktalan-ellátórendszerben megoldatlan a
homo-, és a heteroszexuális kapcsolatban lévő hajléktalan emberek együttes elhelyezése. Olyan ellátórendszer
épült ki, amely a jelenlegi keretek között igyekszik érvényes válaszokat adni a hajléktalan emberek problémáira,
azonban számomra úgy tűnik, hogy az ellátórendszer

nem vesz tudomást a kapcsolatok fenntartásának igényéről, és csak most kezdődik az e célt szolgáló szakmai álláspontok, megoldások kidolgozása.
A hajléktalan emberek egy része magányos, társtalan.
Egy részüknél a kapcsolatok hiányát részlegesen pótolják az intézményes kapcsolatok (szociális munkások),
jelentősebb részüknél viszont az életben maradás elemi
feltétele, életszerveződésük igen fontos összetevője,
hogy rendelkezzenek valamifajta társas, személyes kapcsolatokkal. Ezek alapján szükségessé válhat átgondolni
azt, hogy milyen szakmai elveket és szabályokat alkalmazzunk a hajléktalan ellátás során.
A homoszexualitás, mint életforma jelentős elszigetelődést jelent a társadalomban. A hajléktalan homoszexuálisok esetében (legyen férfi vagy női homoszexualitás)
többszörösen hátrányos helyzetű, kirekesztődést jelent.
Hajléktalannak lenni, az maga a társadalom által elfogadott peremhelyzet és a homoszexualitás esetében ez tovább fokozza a társadalmi kirekesztődést. Így az egyébként is kiszolgáltatott helyzet és a homoszexuális életvitel összeadódása nyomán a homoszexuális ügyfeleket a
mai működő rendszer képes kiszorítani az ellátásból, és
ezek az ügyfelek az utcára is kerülhetnek. Az utcára kerülés pedig a kiteljesedő megfosztottságot is jelenti, hiszen ez azt a minimális biztonságot sem képes nyújtani,
amelyet a jelenlegi ellátórendszer biztosít. E folyamatok
kialakulásában, az intézményrendszerben érvényesülő
működési szabályoknak döntő szerepe van.
Fenn kell tartani az ellátás alsó szintjét (éjjeli menhelyeket), amely a krízishelyzetbe került embereket feltétel
nélkül be tudja fogadni, és alapszükségleteiket ki tudja
elégíteni. Az intézményi ellátásra szocializálódott ügyfelek segítésére különálló reintegrációs programot kellene
kidolgozni. A krízisellátáson túl a nem intézményben
ellátandó hajléktalan emberek támogatott lakhatási rendszerekbe segítésére lenne szükség a munkásszálló férőhelytől a támogatott albérleti programokig terjedően. A
minőségi fejlesztésen túl tehát szükség lenne az alternatív, támogatott lakhatási programok kidolgozására és
működtetésére. Egyrészt államilag is támogatott és szakmailag ellenőrzött konstrukciók kidolgozására az intézményekből való kilépési esélyek javítása érdekében,
másrészt a pénzbeli lakhatási támogatási rendszer fejlesztésére, a lakhatás feltételeinek megőrzését elősegítendően. Mindezekkel összefüggésben fontos a szociális
munka folyamatos fejlesztése, beleértve a nyújtott szolgáltatások mennyiségét és minőségét, új, speciális szolgáltatások bevezetését, a szociális munkások képzését,
rendszeres továbbképzését, és folyamatos szupervízióját.
BUDAI ERZSÉBETH
vetazso@freemail.hu
(Lábj.: személy szerint el kell, ismerjem a hajléktalan nőknek
ez irányú találékonyságát. Gyakorlatban ez úgy szokott történni, hogy a lakószoba levonul a kálvária utcai éjjeli menhely (80
férőhelyes női fapad) tartózkodójába televíziót nézni, főzni,
avagy a szociális munkással beszélgetni, amíg a leszbikus nők
között az aktus történik. Tény, hogy ez valószínűleg elősegítheti a leszbikus kapcsolat (rövid-hosszabb idejű) fenntartását.)
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SZEX - HÁLÓ
BABAI LINDA:
„MÁR MEGINT A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK…!”
Gondolatok a szociális munka
és a családon belüli erőszak kapcsolatáról

Családon belüli erőszak. „Divatos téma a csapból is ez folyik.” - hallom sokszor, amikor ismerőseim a munkám felől
érdeklődnek. „Miért
pont most olyan fontos ez Neked? Hiszen ez a jelenség már eddig is létezett. Tulajdonképpen mit is akarsz elérni ezzel,
hiszen még azt sem tudod, hogy miről van szó! Egyáltalán, miért foglalkozol ezzel
a témával?”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ezt az írást Évának ajánlom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Akkor is, ha valószínűnek tartom, hogy soha nem olvassa majd el. - - - - Éva kétgyermekes roma asszony. Hosszabb külföldi tartózkodásom után, amikor
ismételten elhelyezkedtem a szakmámban, ő volt az első kliensem, akit egy búcsúzó
kolléganőtől vettem át, és szinte az átvétel napján megjelent. Értelmes, erőteljes,
szomorúbarna szemű, roma asszony volt - tele kék-zöld foltokkal. Élettársi kapcsolatát nem tudta megszakítani nem roma élettársával, mert az nem volt hajlandó
tudomásul venni a szakítást. A férfi egyre erőteljesebb italozásával egyre durvábbá
vált a napi szitkozás, megalázás, rongálás és bántalmazás. Éva nevelőintézetben
nőtt fel, kiemelkedően jó képességei miatt nevelői szerették, taníttatták. Büszke volt
tanultságára, és tényleg gyönyörű kézírására. Bár a lehetősége meg lett volna arra, hogy élettársát kriminális úton távolíttassa el, tisztában volt a törvénnyel, és a
problémát törvényes úton szerette volna orvosolni. Segítséget kért a rendőrségtől.
A rendőrök a férfit párszor kitették, majd a hatóság távoztával a férfi visszament,
berúgta az ajtót, és még keményebb horror következett. Egy idő után a rendőrök
szemében ők is egy lettek a sok balhés családból. Éva feljelentést tett, de a feljelentést félelemből visszavonta. Segítséget kért a gyermekjóléti szolgálattól, ahol a hagyományos probléma-megoldási folyamatba bekapcsolták, de ez nem vezetett sikerre. A gyermekeket a Gyámügyi Iroda jegyzője védelembe vette. Természetesen az
apa ezekbe az eljárásokba nem volt hajlandó bekapcsolódni, és ezért semmilyen
szankció nem járt. Éva többször menekült a saját lakásából az anyaotthonba, de
félt, hogy élettársa eladja a lakást. (Ami annak ellenére is reálisnak tűnt, hogy a
férfi semmilyen jogviszonnyal nem rendelkezett a lakásban. A „kockáslapos szerződések”-et és jogorvoslatukat e sorok olvasóinak nem kell bemutatni…) Tehát viszszament. Mivel belátta, hogy bármiféle segítségkérésért, vagy feljelentésért (tehát a
hatóságokkal való együttműködésért) akár halálos verést is kaphat, s ennek következtében gyermekei elárvulhatnak, ezért inkább tűrt. Napi szinten tűrte gyermekei
ócsárlását és a rendszeres bántalmazást. Mosolyogva jelent meg élettársával az
utcán, és a „Nincs semmi baj, kibékültünk” – mondat volt az egyetlen reménye az
esti balhé elkerülésének.
Ekkor vettem át az esetet, és magam is értetlenül álltam a jelenség előtt. Mivel
rendkívül frusztrált, hogy egyre súlyosabb sérülésekkel jelenik meg, szakmai segítséget kértem. Egy másfajta segítés, beavatkozás, amely köszönő viszonyban is alig
van a hagyományosan használt Compton–Galaway-féle problémamegoldó modellel, meghozta az eredményt. A kerület 12 éves történetében - a rendőrség állítása
szerint - Éva élettársa volt az első, aki családon belüli erőszak miatt, előzetes letartóztatásba került.
Éva is egy volt a sok közül, aki „csinálja a fesztivált, menekül, aztán meg haza-
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megy, és másnap mintha nem
is történt volna semmi”, aki
„hazudik”, aki „megérdemli,
hogy verjék”, és akinek „kell a
verés, mert ha nem kéne, akkor
elválna”. Ő is egy volt a sok
közül, akibe a problémamegoldó modell jelképes bicskája
beletörött, így a ténylegesen
segítő szándékkal hozzáálló
kollégák sorra kudarcot vallottak (és itt nem csak a szociális
szakemberekre gondolok, hanem az összes potenciálisan
bevonható szakmára). Kétségtelenül igen frusztráló az a
helyzet, amikor egy segítséget
kérő ember nem tud eleget
tenni együttműködési kötelezettségének (és a normál életvitelt folytató segítő nem tudja
elképzelni azt a beteg helyzetet, amelyben ezek az emberek
élnek), és csak azt látni, hogy
nagy erőfeszítéssel segítek, a
nő meg már megint „visszament ahhoz az állathoz”. Logikusnak tűnő a következtetés,
hogy „bizonyára jó neki a pasi, mert amúgy nem menne
vissza”. Az is logikusnak tetsző érv, hogy a segítők nem
arra vannak, hogy szórakozzanak velük, így kétszer-háromszor segítenek, aztán - mivel a
bántalmazott felrúgta a szerződést - vagy drasztikus döntésre
kényszerülnek (ti. kiemelik a
gyermeket a családból), vagy
megszakítják a klienssel a segítő kapcsolatot.
A fenti sorok keménysége ellenére, nem a segítők kritikájának szántam a fenti összegzést.
Inkább arra szerettem volna rámutatni, hogy a segítő is ugyanazt a tehetetlenséget éli
meg, mint kliense. Egyenlőre a
segítőket képző iskolák nem
készítik fel a leendő szakem-
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bereket arra, hogy vértől csöpögő anyukák, prostitúcióra kényszerített nők (lányok,
esetenként fiúk), megerőszakolt emberek (lány, fiú, nő), ill. lelkileg terrorizált emberek keresik fel őket. (És hogy ne legyek részrehajló, meg kell említenem a bántalmazás sok fajtáját átélt idős embereket, ill. a fogyatékkal élőket, akik sokszor egyáltalában nincsenek olyan helyzetben, hogy segítséget kérhessenek, továbbá azokat a szerető családi légkörben felnőtt gyerekeket, akiket kortársaik bántalmaznak,
terrorizálnak az iskolában, lakóhelyükön, esetleg más intézményekben.) A segítő
szakemberek előveszik a jól megtanult problémamegoldó modellt…

MI A BAJ A PROBLÉMAMEGOLDÓ MODELLEL?
Szeretném leszögezni, hogy gondolataim nem a szociális munka praxisában használt problémamegoldó modell ellen irányulnak. Csak azt kívánom bemutatni, hogy
nem minden esetben alkalmazható a problémamegoldó modell, és a bántalmazottakkal végzett munka esetén pedig kifejezetten káros is lehet.
Magyarországon két „irányzat” álláspontja csap össze a családon belüli erőszak
kezelésével kapcsolatban. Az egyik nőproblémaként, a másik rendszer-szemléletben, a családi rendszer működésének hibájaként értelmezi a családon belüli erőszakot. Én nem kívánok e kettő között állást foglalni, és ennek a cikknek nem is célja,
hogy letegye a voksát valamelyik „iskola” mellett. Szociális munkásként úgy gondolom, hogy a szakma mindkét szemléletből át kell vegye az aktuálisan alkalmazható kezelési módszereket, melyek kimunkálása a közeljövő szakmai feladata lesz.
(I.) A kapcsolat-felvétel fázisa
A hagyományos esetmunkában feltételezzük, hogy a kliens képes meghatározni a
problémáját, hajlandó a megoldáson dolgozni, és ehhez belátása és lehetőségei
egyaránt adottak. Bántalmazás esetén viszont a kliens egyszerűen nincs abban a
helyzetben, hogy egymaga meg tudná oldani a helyzetét (kis külső segítséggel), és
nemegyszer súlyos veszélyben van (néha kifejezetten életveszélyben!), amikor felkeresi a segítőt.
A segítő részéről elkövetett leggyakoribb hibák:
Nem hisz a kliensnek („már kétszer visszament a bántalmazóhoz”, „biztos csak
be akarja mártani a bántalmazót”);
A problémát bagatellizálja („családi veszekedés volt”, „megint összevesztek”);
A bántalmazottat hibáztatja, számon kéri („biztos oka volt annak, hogy bántsa”, „biztos nem viselkedett jól”, „minek öltözött kihívóan?”);
Nem veszi komolyan a kliens helyzetét („Ha hazamegy, otthon nyugodtan
megbeszélik, és holnap már másképp fogja látni az egészet”. A gyereknek:
„holnap megpróbálod kijavítani az egyest, és minden rendben lesz”);
Hárítja a problémát („nem az én feladatköröm”, „nem vagyok illetékes”);
Nem hallgatja végig a klienst;
Időhatárt próbál tartani (egy kliens pl. 30-45 perc).
A segítő által alkalmazandó technikák:
Nyílt rákérdezés (Amennyiben a kapcsolatfelvételnél nyilvánvalóvá válik,
hogy bántalmazottról van szó, ha egyből nem kínálja fel a problémát a kliens, bátoríthatjuk, rákérdezhetünk. Ez adott esetben az életét mentheti meg.);
Időhatár nélküli meghallgatás (Előfordulhat, hogy hosszabb bevezető beszélgetés szükséges, hogy a kliens megnyíljon. Mivel egy rossz beavatkozás az életébe
kerülhet, így lehet, hogy először benyomásokat akar szerezni rólunk, hogy mennyire bízhat meg bennünk);
Feltétlen (!) hitelt adni a kliens szavainak (Ha megkérdőjelezzük, az életébe,
de valószínű, hogy sok szenvedésébe kerülhet. Ha azt állítja, hogy megölhetik, ne
kérdőjelezzük meg, hiszen ő él a bántalmazójával.)
Biztonság nyújtás. A bántalmazott személyes biztonságának szem előtt tartása.
(Nem szerencsés egyből felkeresni a bántalmazót, és „beszélni vele”, mert könnyen
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a kliens „súlyos balesetéhez”
vezethet.) A kritikus helyzetben lévők (életveszélyes fenyegetés elől menekülő családtagok) biztonsága a legfontosabb. Ilyenkor még a teljes
történet végighallgatása nélkül
is - sürgősségi ellátásban - biztonságba kell helyezni a menekülőket. Nem tisztünk megítélni, hogy igazat mond-e!
A családon belüli erőszak
nem krízis, tehát a krízismodellek alkalmazása sem vezet
eredményre, azonban a krízisintervenció alapelvei irányadóak lehetnek, ha a bántalmazott
teljesen beszűkült tudatállapotban van. A hagyományos adatgyűjtési,
információgyűjtési
fázisban a „hallgattassék meg
mindkét fél” technikája súlyos
következményekkel járhat a
bántalmazottakra nézve. Az információgyűjtést ezért úgy kell
lebonyolítani, hogy semmiképpen ne sérüljön a segítségkérő
érdeke. Be kell viszont vonni
azokat a társintézményeket, akik segíthetnek, ill. tapasztalhatták a problémát: az iskolát,
óvodát, háziorvost, védőnőt, esetleg nagyszülőket, barátokat
– feltéve, ha megbízik bennük
a segítséget kérő. Megjegyzem, hogy ez a megközelítés is

SZEX - HÁLÓ
csak súlyos veszélyeztetettség esetén alkalmazható. Amennyiben a bántalmazás még „korai szakaszban” van,
és a bántalmazó számára is problémát jelent (mert van
ilyen eset is!) akkor - preventív beavatkozásként - használható a családterápia és a mediáció.

nincs anyaotthon vagy más intézmény, ahol fogadják
őket; előfordul, hogy a hatóságok nem hisznek nekik, és
a segítő is abba a pozícióba kerül, mint a kliens.
Ki kössön szerződést kivel?
Nagyon fontos, hogy ebben a fázisban ki köt szerződést
kivel, valamint az, hogy felülvizsgáljuk, hogy ki a szavahihetetlen? Addig, ameddig egyes körzetekben az önkormányzati, civil és szolgáltató szervezetek nem gondolkodnak hasonlóan
a témáról, és nem kötnek erős, valós
tartalmú együttműködési szerződéseket, addig a jelenség nem mérsékelhető (megszüntetésről még csak nem is
beszélek) Addig, ameddig egyes elvileg szolgáltató szervezetek hatalomként működnek, és a gyengébb állampolgárokat (szegények, gyerekek, fogyatékkal élők, romák) lekezelik, nem
kezelik partnerként, addig vajon lehete kezelni a családon belüli erőszakot?
A szerződésnek - szerintem - nagy általánosságban, társadalmi konszenzussal kellene létrejönnie, nem a kliens és
a segítő, hanem elsősorban a társadalom egyes tagjai között. A volt erőszak
társadalmát fel kell váltsa egy humanista szemlélet. A családon belüli erőszak csak egy szelete a problémának.

(II.) A szerződéskötés fázisa
Ameddig a bántalmazottat nem sikerül biztonságba menekíteni, vagy a
bántalmazót biztonságosan eltávolítani, addig nem beszélhetünk „szerződés”-ről. Ebben a helyzetben a bántalmazott „diktál”. (Kérdés, hogy amenynyiben a gyermek bántalmazott pl. egy
bántalmazott édesanya mellett, akkor
mi a teendő távoltartási törvény hiányában? Életveszély, vagy anyaotthoni
férőhely hiánya esetén igazságtalan, de
hasznos megoldás lehet ideiglenesen
helyettes szülőnél vagy intézményben
elhelyezni a gyermeket. Ebben az esetben sem szabad elfelejteni, hogy a
gyermek súlyos traumán megy át így
is, mert nem tudja, hogy mi lesz édesanyjával.) A segítő feladata lehet,
hogy segítsen megértetni a bántalmazottal a helyzetét, az erőszak ciklikusságát, és a kilépési lehetőségeket.
Súlyos, előrehaladott bántalmazás esetén nem alkalmazható sem a mediáció, sem a családterápia. Mindkét technika azonos státuszú feleket feltételez (illetve azt, hogy a státuszkülönbségeket a terapeuta
képes kiegyenlíteni, illetve egymáshoz közelíteni), itt azonban szó sincs erről. Mindkét technika alkalmazható
megelőzésként, ill. akkor, ha a felek helyre szeretnék
hozni a kapcsolatukat, és a bántalmazott biztonságban
van. Együttélés esetén egyik technika sem javasolható.

(III.) A cselekvés fázisa
A fentiekből láthatjuk, hogy már rég eltávolodtunk a
Compton-Galaway féle modelltől. A segítő az, aki a jelenlegi helyzetben képes a cselekvésre azáltal, hogy segít saját körein belül megtörni a hallgatás csendjét, és saját maga képzésével minél több ponton kilép az erőszakciklusból.
Abban az esetben, ha nem a klasszikus ciklikus bántalmazással állunk szemben, és a bántalmazó is felismeri a
ciklus megtörésének fontosságát (ebben az esetben bántalmazónk nem olyan ember, akiről Dr. Morvai Krisztina írásai szólnak) a családterápia módszerei alkalmazhatóak.
Ha egy válás körül kialakult bántalmazás/bántás sorozat
esetén kell a történetbe lépnünk, lehetséges, hogy mediációval sikerek érhetők el.
Abban az esetben azonban, amikor az egyik fél menekülni kényszerül és ténylegesen az élete (testi épsége)
foroghat veszélyben, folyamatos figyelemmel kísérés és
megerősítés szükséges. A helyzet folyamatosan felmérendő a klienssel közösen is és szupervízióban is. Mind a
szociális, mind a pszichológiai mind a szupervízor szakmák fel kell állítsák saját kezelési módszertanukat. Jelenleg - tapasztalatom szerint - a szakember ugyanúgy egyedül marad az ilyen helyzetekben, mint az a kliens, aki segítséget kér. Egyedül marad mind a helyzetértékelésben, mind az esetkezelésben, illetve, ha megértette

Alkalmazandó technikák:
Konkrét tanácsadás, életveszély, és teljes beszűkülés esetén (kis, konkrét dolgokra fókuszálva: pl. menekülési útirány, a segítő szervezetek telefonszámának megtanítása fejből, stb.)
Az összes lehetséges menekülési útvonal közös feltérképezése;
Megerősítés;
Megértés;
Erkölcsi támogatás („nem ő a hibás”, „elítéljük az
erőszakot”)
Szoros intézményközi együttműködés;
Hatóságokkal való együttműködés segítése.
E ponton sajnos a segítő is szembesül azzal a problémával, amellyel kliensei is: bár a retorika azt mondja, hogy
van segítség, az élet ma (2004-ben) is azt mutatja, hogy
gyakrabban nincs, mint van. Hiába működik együtt a
bántalmazott a hatóságokkal, előfordul, hogy azok kiadják a titkos címét a bántalmazónak; előfordul, hogy
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SZEX - HÁLÓ
KI, KIT ÉS MIÉRT BÁNTALMAZ?
Nem tudományos gondolatok
a családon belüli erőszak kapcsán

kliense küzdelmét és lehetőségeit, illetve azok hiányát,
akkor előfordulhat, hogy kollégái ugyanazt kérdezik tőle, mint a klienstől a társadalom: „Miért marad a bántalmazóval?”

Egy vidéki kisváros szociális és gyermekvédelmi intézményében dolgozom, 12 éve. Nem szeretnék az általánosítás csapdájába esni, csupán az általam megélteket osztom
meg a szakmában dolgozókkal. Az, hogy a történtek során
csak rossz élmény jutott osztályrészemül, nem jelent semmit (?), minden a véletlen összjátéka.
Városunkban 2004 áprilisában rendezték meg az „I. Áldozatvédelmi Fórum”-ot. A Fórum szervezői egy előadás
megtartására kértek föl, a családon belüli erőszak témakörében. Előadásom végén, amikor a megelőzés, a családon
belüli erőszak megfékezésének lehetőségeit taglaltam, az
egységes protokoll szükségességének bizonyítására egy
korábban, rosszul végződött együttműködés emlékét idéztem fel - családsegítő és rendőrség között. Mindkét szervezet saját szakmai szabályai szerint járt el, de a két szakma
eltérő protokollja megakadályozta a mindenki számára
megnyugtató megoldást. Nem gondoltam, hogy darázsfészekbe nyúlok a régi történet fölelevenítésével.
Nézzük röviden az esetet:
Néhány évvel ezelőtt egy bántalmazó folyamat „megszakításaként” kimenekítettünk egy anyát, 5 éves leánygyermekével együtt, a bántalmazó apa (aki nem fizikailag, hanem lelkileg terrorizálta a családtagokat) karmai közül.
Több hónapon át tartó esetkezelés eredménye volt, hogy
az anya ki mert lépni a kapcsolatból. Sikerült őket egy titkos anyaotthonban elrejteni, de már az elutazásuk napján
megkeresett a rendőrség azzal, hogy tudomásukra jutott,
mi segítettük az anyát az „elmenekülésben”. (Ha az én
vagy a Te gyermeked tűnik el ismeretlen körülmények között, 72 óráig a rendőrség nem csinál semmit. Ebben az esetben bár tudták, hogy a szülői felügyeleti joggal rendelkező anya vitte el a gyermeket, mégis már aznap este országos körözést adtak ki az anya ellen.)
Hollétükről – kollégáimmal egyetemben – bőszen hallgattunk, aminek az lett a következménye, hogy a kapitány
többek nemi szervét emlegetve ordított velem és kilátásba
helyezte, hogy bevitet a rendőrségre, mert ehhez joga van.
(Néhány napig fogkefével és váltás fehérneművel a táskámba jártam dolgozni, hátha komolyan gondolja.)
Ki és miért bántalmaz valakit?
A bántalmazás nem más, mint uralkodni vágyás, a másik
ember feletti korlátlan hatalom gyakorlása, amely nemcsak
fizikai zaklatásban, hanem akár szóbeli erőszakban, fenyegetésben is megnyilvánulhat.
A történet azzal zárult, hogy a rendőrség közreműködésével az apa két napon belül megtalálta feleségét és leányát. Engem pedig a kapitány följelentett az ügyészségnél
a rendőrség munkájának akadályoztatása miatt. Hogy nem
kellett „börtönbe vonulnom”, a városi vezető ügyész korrektségén múlott, aki az erőszervezet érvei mellett helyt adott a segítő szempontjainak is („csak” megrovásban részesültem).
Erre az esetre utaltam előadásomban, és pillanatok alatt
egy rendszer-abúzus kellős közepén találhattam maga-

Összegezve
Szeretném világossá tenni, hogy megközelítésemben
nem vonok éles határt a szűk családi kör, és a tág „társadalmi család” között, elvi szempontból. Egy erőszakmentes társadalom mellett teszem le a voksomat, ahol
nem a megaláztatás száll „apáról fiúra”, hanem az élhető, boldog család és közösség érzése, ahol mindenkinek
megvan a helye.
Végül egy képpel szeretném zárni soraimat: képzeljük
el, hogy az 1950-es években, valamely nyugati államból,
távoli rokonaihoz hazalátogatott egy ember, és az itteni
nonszensz állapotokat látva, a logika szabályait követve
megkérdezte: „Hogyan tűritek ezt? Miért nem mentek el
innen?” Vajon mit szólt volna emberünk ahhoz a válaszhoz, hogy: „Nincs mit tenni, tűrünk, mert ez van. Ha
megpróbálnánk elmenni, biztos, hogy agyonlőnek a határon, amúgy pedig … szeretjük a hazánkat.” ???
Felhasznált irodalom:
Compton, Beluah Roberts - Galaway, Burt: Problémamegoldás: a szociális munka folyamata, In: A
szociális munka elmélete és gyakorlata 1., Semmelweis Kiadó, Budapest 1994.
Morvai Krisztina, dr.: Terror a
családban. A feleségbántalmazás
és a jog. Kossuth
Könyvkiadó,
Budapest, 1998.
NANE Egyesület: „Miért marad?”, NANE Egyesület, Budapest, 1999.
Szabó
Lajos:
Krízisintervenció
a szociális esetmunkában, a
krízisintervenció
alapelvei, In: A
szociális munka
elmélete és gyakorlata 2., Semmelweis Kiadó,
Budapest 1994.
A karikatúra felirata:
- Apa azért iszik, mert te sírsz Magyarázd el az alkoholizmus
okait gyermekeidnek
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mat. Az erő, a hatalom teljes dinamizmusával söpört el
„elvarázsolt szociálist”, aki jön itt holmi mentálhigiénés
dumával, kavar valamit a lelki terrorról, pedig a jog…, a
törvény…, vér sem folyt…, nincs közvetlen életveszély…,
és egyébként is nincs mit tenni, a bántalmazottak rendre
visszavonják a feljelentést…
„Nem hallottunk még arról, hogy létezne igazmondó nő
vagy igazmondó férfi. Annak van igaza, aki bizonyítani is
tudja.” (Részlet egy áldozatvédelemmel foglalkozó szakember, előadásommal kapcsolatos reflexiójából). S ki tud
bizonyítani? Az erősebb! És ki az erősebb? Semmi esetre
sem az, akit izoláltak, megfélemlítettek, megaláztak, megvertek, lelkileg összetiportak.
Egy nagyon veszélyes gondolat kezd önálló életet élni
fejemben: Vajon hány bántalmazó lehet azok között, akiknek feladata lenne a bántalmazottak védelme? Ki
az, akire számíthatunk a családon belüli erőszak megfékezésében? (Az Áldozatvédelmi Fórum egyébként jól sikerült, színvonalas rendezvény volt...)
ZSITVAY KATALIN
zsikata@freemail.hu
Kata!
Nem bírom meg nem kérdezni, hogy:
kértél-e és
kaptál-e bármilyen segítséget a kollégáidtól ebben a
„fogkefés - váltás fehérneműs” helyzetben?
Olvasom, hogy a kollégáid se „köptek”. OK, de a falazás
ugyebár az „illegalitásban tartás” taktikája. Meg is kaptad érte a „jogos” büntetésedet. Számomra az eset egyik
legfontosabb kérdése - a segítő nézőpontjából - az, hogy
vajon miért is nem tudtatok kilépni az „illegalitás”-ból.
Szerinted miért nem? Hiszen mi a fenére való pl. a „kötelező” intézményközi esetmegbeszélés, ha nem ilyen konfliktusok kezelésére?
Elképzelhetetlennek tartod-e Nálatok azt a helyzetet,
amikor az intézményközi esetmegbeszélésen több (!)
szakma képviselője egybehangzóan állítja pl., hogy ez
esetben a T. rendőrkapitány nemcsak hogy tévedett, de
még az sem kizárt, hogy kifejezetten összejátszott az
apával, ami - a legenyhébb kifejezéssel illetve is - kifejezetten szakmai műhibának tekinthető?
Szerinted mit lehet tenni akkor, ha azt tapasztalod,
hogy „szükséges lenne egységes protokollt kialakítani”? Kinek a dolga „változtatni a dolgokon”?
Te személy szerint éreztél-e ilyen irányú késztetést?
Vagy a „kisegér-nagyelefánt” effektus tepert le?
(Emlékszel-e arra, hogy miként szabadította ki a mesében a kisegér, a háló-csapdába esett, magatehetetlen
elefántot?) NOS ?
GOSZTONYI GÉZA
gosztonyi@budapest.hu

SZEXUÁLIS ÉS REPRODUKTIV
JOGOK CHARTÁJA ( ENSZ, 1996 )
1. Jog az élethez
2. Jog a magánéleti szabadsághoz és biztonsághoz
3. Jog az egyenlőséghez és mindenfajta
megkülönböztetés-mentességhez
4. Jog a magánélethez
5. Jog a gondolati szabadsághoz
6. Jog az információhoz és az oktatáshoz
7. Jog a házassághoz, a családtervezéshez,
az emberi kapcsolatok megválasztásához
8. Jog a bármilyen gyerekvállalás elhatározásához
9. Jog az egészségvédelemre és egészséggondozásra
10. Jog a tudományos eredmények hasznosítására
11. Jog a gyülekezésre és a politikában való
részvételre
12. Jog a kínvallatás és a kényszerkezelés
alóli mentességhez.

Olyan kérdéseket tettél föl, hogy egy szakdolgozat védésének is megfelelne. Most rohannom kell, de agyalok majd
rajta. Az eredményt megosztom Veled. Szép napot kívánok!
ZSITVAY KATALIN
zsikata@freemail.hu

18

SZEX - HÁLÓ
14 éves autista leány öntörvényű, kezelhetetlen magatartással. Nem tud beszélni, rosszul lát, pelenkás. Gátlástalanul levetkőzik bárhol, bármikor, látogatók előtt is ledobálja ruháit.
Nem valószínű, hogy vetkőzése mindig szexuális indíttatású,
de előfordult, hogy meztelenül a fiúk közé szaladt. Melleit
simogatja, sőt a fiúkat fogdossa. (Egyébként ő az egyik székletkikenőnk. A kikenéssel igen sok problémánk van. Több ilyen esetünk is van, és sajnos bármit próbáltunk, nem tudtuk
megoldani.)

(Folytatás a(z) 9. oldalról)

erekció). Mivel mi azt tanácsoltuk, hogy csak az segít, ha megtanulja a fiú az önkielégítést, ezért először anyuka együttműködőnek bizonyult. Elmondta, hogy otthon a kádban megpróbálta
a fiának megmutatni, hogy mit csináljon, de a fiú eltolta magától és nem engedte, hogy segítsen. Lehet, hogy rosszul próbálkozott, a lényeg az, hogy azóta az anyuka orvostól orvosig jár,
de csak azért, hogy gyógyszert adjanak a "betegségre". Csak
annak az orvosnak a véleményét fogadta el, aki nyugtatót adott.
Szinte szégyelli, hogy az ő fia ilyen helyzetben van. Pedig jó
lenne, ha tudná, hogy ez a természetes. A fiú állapotában a
gyógyszerszedés ellenére sincs változás.
Egyéb példákat is szeretnék elmondani az intézetünkben előforduló esetekből.
36 éves férfi magától elmegy a WC-re, és ott intézi el magának, de ha véletlen valaki bemegy, akkor ijedten elfordul.
Lehet, hogy azt tanították neki, hogy csak egyedül szabad.
42 éves férfi gátlástalanul bárhol, bármikor maszturbálni kezd,
ha rászólnak abbahagyja, de ha nem figyelnek rá, újrakezdi.
24 éves fiú, ha rájön a szex-vágy simogatja a többieket, csipkedi a köldöküket, (még éjjel is) és keresi a testi kontaktust.
Sokan éjjel maszturbálnak az ágyban, az éjszakás nővér hallja a hangokat.
24 éves lány simogatja társait, odabújik, ölébe fekszik a másiknak.
20 év körüli lánynál fordult elő évekkel ezelőtt, egy otthon
eltöltött hétvége után, a fürdés közben a nővér vette észre a
hüvelyéből kilógó óvszert. Egy ping-pong labdával együtt
húzta ki onnan. Természetesen a lányt azonnal nőgyógyászatra küldték, ahol semmi rendelleneset nem vettek észre
(bár nem volt szűz). A szülőnek mégsem mertek szólni, mert
féltek, hogy a szülő az intézetet fogja vádolni. Ma is rejtély,
hogy mi történhetett. (Itt sem óvszer, sem ping-pong labda
nem volt elérhető.) Tehát arra is vigyázni kell, hogy maszturbálás közben ne kerüljön idegen test a nemi szervekbe.
Kislánynál 11-12 évesen olyan jelek voltak, mintha már zaklatták volna szexuálisan. A férfiak kezét a mellére húzta, úgy akart a férfi gondozó ölébe
mászni, hogy az felért egy felkínálkozással. Természetesen hárították, de nem lehetett tudni mi
történt vele, amíg nem került ide, vagy mi történt, amikor otthon nyaralt. Kizárt dolog, hogy
ezt anyukával meg lehetett volna beszélni. Mindent elutasított, elhárított.
Sajnos olyan eset is előfordult, hogy 11éves fiú
más intézetből idekerülve obszcén szavakat
használt, és a gondozónőknek a nemi szervét
mutogatta. A TV-ben a szerelmes vagy ágyjeleneteknél trágár szavakkal mondta ki, hogy mit
lát. Durván szeméremsértő magatartása azt sugallta, hogy előző helyén igen rossz társaságban
volt, ahol nem kizárt, hogy a nagyfiúk őt is kihasználták, kényszeríthették bizonyos dolgok
megtételére. Ezek a jelek fokozott figyelmet igényelnek, a máshonnan érkező új gondozottakkal ilyen szempontból is kell foglalkozni.
11 éves autista fiú testalkata gyerekes. Szexuális túlaktivitás
jellemzi. Nincsenek gátlásai. Szakember szerint csak a figyelem más irányba terelése, és más örömet szerző foglalkozás
nyújtása segítene.

Végül a közelmúltból egy történet. Az udvaron felfújható medencékben strandoltak a nyári hőségben a fennjáró lakóink. 18
éves, erős fizikumú, sportos alkatú fiú gondozottunk, aki évek
óta sikeresen maszturbál, kedvet kapott a meleg vízben az örömszerzéshez. Az udvar közepén körülötte a többi fiú, a lányok szintén látótávolságban, ezért a gondozónő rászólt, hogy
hagyja abba. Nem tette, és ezért a gondozónő kiemelte a vízből,
megfogta a kezét és kiparancsolta. Ki is jött engedelmesen, de
pillanatok alatt agresszívvé vált. Társait harapni akarta, s amikor megakadályozták, a saját kezét kezdte harapni úgy, hogy az
még vérzett is. Végül két gondozónő lefogta, és nyugtató kúpot
kapott. Kezét, hogy ne harapja, egy ronggyal hátrakötötték, és
mellette voltak, míg kb. 25-30 perc múlva lenyugodott. Máig
bánom, hogy nem kapcsoltam rögtön. Utólag gondoltam át,
hogy mit kellett volna tennem. Megfogni a kezét, bevinni a fürdőszobába, beültetni egy kád meleg vízbe és hagyni, hogy bekövetkezzen az orgazmus, jusson el az ejekcióhoz. Valószínűleg hamarabb megnyugodott volna, és elkerülhettük volna az
izgalmakat.
Gondolom, ilyen eseteket minden intézetben tudnának mesélni,
és bizony bárhogy is figyeljük a szakirodalmat, úgy tapasztaltuk, hogy sehol nem foglakoznak a súlyos értelmi fogyatékosok, és a halmozottan súlyos fogyatékosok szexuális életével
úgy, hogy abból a gyakorlati munkát végző szakemberek, egészségügyi és mentálhigiénés gondozók tanulni tudnának,
hogy munkájuk során alkalmazni tudják. A gyakorlatban alkalmazható módszereket, nekünk kell kitalálni.
Az enyhe értelmi fogyatékosok párkapcsolatban élőknek van irodalmuk. Igen
jó tanácsokat lehet kapni a
szexuális életre való felkészítés, az óvszer használat,
a fogamzásgátlás, a szexuális zaklatás kivédése; a nemi betegségek, a promiszkuitás és még sok egyéb
fontos dolog ismertetésére
vannak szakkönyvek, de jó
lenne tudni, hogy a beszélni
nem tudó, és a magukat
semmilyen módon kifejezni
nem tudó fiatal fiúknak,
lányoknak hogyan és mi
módon tudunk segíteni. Kötelességünk egy közös szabályrendszer kialakítása, intézményi állásfoglalás. A lakók és a gondozók, ill. segítők között olyan kapcsolatot kell teremteni, melyben a gondozottak érzik azt, hogy a szexet épp olyan természetességgel kezeljük, mint a többi alapvető jogot.
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