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Nem kívánom, hogy [a nőknek] a férfiak felett legyen hatalmuk; hanem önmaguk 

felett. 



 

  

               

Mary Wollstonecraft 
 
 
 
 

I. BEVEZETÉS 
 

I/1. Alkotmány 
 
Magyarország Alaptörvénye1 kimondja: 
 
L) cikk  

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő 
között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a 
családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja 
a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi. 
(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást. 
(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza.  
 
XV. cikk 

(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy 
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy 
egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 
(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvaló-
sulását külön intézkedésekkel segíti. 
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, 
a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.  
 

I/2. A nők elleni erőszak / családon belüli erőszak 
a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE)2 szerint 

 
„A nők elleni erőszak a nők elleni diszkrimináció legszélsőségesebb for-
mája. A nők alacsony részvétele a politikai életben (a magyar parlamenti 
képviselők megközelítőleg 9,5 százaléka nő), a tanulástól és a választó-
jogok gyakorlásától való eltiltás, (hazánkban a nők 1945 óta szavazhatnak 
vagyoni helyzetüktől függetlenül), a munkahelyi “üvegplafon”, amely egy 
bizonyos ponton túl nem engedi a női alkalmazottak előléptetését, a nők 
férfiakhoz viszonyított alacsonyabb bérezése néhány más kiemelkedő példája 
a nők tágabb társadalomban megélt hátrányos megkülönböztetésének. 
 
Amíg az állami intézmények nem garantálják a nők családon belüli fizikai 
biztonságát, és ez nők százezreinek halálához vezet szerte a világon, addig 
a nők elleni diszkrimináció széles skáláján a családon belüli erőszakot 

                                                 
1 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv 
2 https://nane.hu/ 



 

  

               

kiemelt helyen kell kezelnünk. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a 
nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen a családon belüli 
erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a 
családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetet-
lenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen 
megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyúj-
tást.”3 
 

I/2 a) Párkapcsolati erőszak4 
 
Az erőszak fajtái 

Nők elleni erőszaknak nevezünk minden olyan erőszakot, amely a személy 
nemi hovatartozása miatt történhet és történik meg valakivel. 

Szóbeli (verbális) erőszak 

A nő lekicsinylése, sértegetése, gúnyolódás, nevetségessé tevés (például 
a nő külseje, vallása vagy faji hovatartozása miatt), bántalmazással, ve-
réssel való fenyegetés, gyerekek elvételével, öngyilkossággal való fenye-
getés. 
 
Lelki erőszak 

Alapvető érzelmi igények és szükségletek megtagadása, barátoktól, munká-
tól, családtól, kedvenc foglalatosságoktól való elszigetelés vagy eltil-
tás, féltékenység, a nő önbizalmának módszeres lerombolása, elzárkózás a 
problémák közös megbeszélésétől, a nő állandó hibáztatása, értéktárgyainak 
összetörése, tárgyak összetörése/dobálása/csapkodása, fegyverrel való fe-
nyegetődzés, félelmet keltő viselkedés (dühödt nézés, üvöltés), támadó 
faggatózás, életveszélyes/ijesztő autóvezetés, telefon és egyéb kommuni-
kációs csatornák lezárása, telefonon való állandó ellenőrzés, a nő zsebe-
inek/táskájának átkutatása. 
 
Testi (fizikai) erőszak 

Lökdösés, pofozás, fojtogatás, haj húzása/kitépése, ököllel/eszközzel való 
ütés, rugdosás, harapás, rázás, égetés, fegyverrel (késsel, lőfegyverrel, 
nehéz tárgyakkal) való fenyegetés vagy bántás, alapvető testi igények és 
szükségletek megtagadása (éheztetés, szomjaztatás, alvásmegvonás, ürítke-
zés kontrollálása), bezárás, kizárás, megkötözés és mozgásszabadság kor-
látozása. 
 
Szexuális erőszak 

Nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szex-
szel való fájdalomokozás vagy megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim 
testrészek bántalmazása, másokkal való közösülés/prostitúció kényszerí-
tése, reproduktív jogok korlátozása: fogamzásgátlás akadályozása vagy 
kényszerítése, terhességre vagy abortuszra kényszerítés. 
 

                                                 
3 https://nane.hu/erintetteknek/tudnivalok-a-nok-elleni-eroszakrol/  
4 Uo. 

https://nane.hu/erintetteknek/tudnivalok-a-nok-elleni-eroszakrol/


 

  

               

Gazdasági erőszak 

Anyagi függésben tartás, munkáról való lebeszélés vagy eltiltás, nő fize-
tésének elsajátítása, mindennapi kiadások megkérdőjelezése és fillérre 
való elszámoltatása, közös néven működő céggel (bt., kft.) való sakkban 
tartás/zsarolás. 
 
A családon belüli erőszakról […] [szóló] tévhitek sokszor megbénítják mind 
az áldozatok segítségkérését, mind az ismerősök és az intézmények beavat-
kozását. E tévhitek csaknem kivétel nélkül az áldozatot teszik felelőssé 
a bántalmazó erőszakos viselkedéséért, illetve az elkövetőt patologizál-
ják: sérült, tetteiért felelni képtelen szerencsétlennek állítják be. A 
valóság azonban ennek igen ritkán felel meg: az elkövetőt ismerősei és 
tágabb családja sokszor „rendes”, „jóravaló” embernek ismeri, ezért ha az 
áldozatok beszélni kezdenek, gyakran senki sem hisz nekik. Tovább nehezíti 
az áldozatok helyzetét, hogy nemegyszer maga az elkövető is a nő viselke-
désével indokolja a bántalmazást. Az erőszak megtörésének első lépése, 
hogy a felelősséget arra helyezzük, akit illet – vagyis az elkövetőre. 
 
  



 

  

               

I/3. LGBT+ személyek jogai 
 
Az LMBTQ szabályozás országok szerint5: 
 

 
A teljes táblázat szerinti 47 európai országból: 
• 17 országban engedélyezett az azonos neműek házassága  
• 11 országban a bejegyzett élettársi kapcsolat 
• 1-ben az élettársi kapcsolat 
• 19-ben egyik sem 
• 17 országban lehetséges az örökbefogadás az azonos nemű párok számára 

(ezek közül kettőben csak valamelyik fél gyermekét lehetséges örökbe 
fogadni) 

 
„Magyarországon még sem a szexuális irányultság, sem a nemi identitás nem 
szerepel nevesítve az alkotmányban. »Nálunk ott van az egyéb helyzet sze-
rinti diszkrimináció tilalma, ami a jogértelmezés szerint kiterjed a sze-
xuális irányultságra, a nemi identitás kapcsán viszont még nem volt alkot-
mánybírósági ügy, így azt nem lehet tudni, hogy arról mit gondol az Alkot-
mánybíróság« [...] A munkahelyi egyenlő bánásmódot Magyarországon garan-
tálja az egyenlő bánásmód törvény, amely mind a szexuális orientációt, 
mind a nemi identitást tartalmazza. »Jogszabályok terén tehát nincs prob-
léma, bár a gyakorlati jogalkalmazásról a [lenti] grafikon nem sokat árul 
el. Hogy ezekből mennyi valósul meg, az nyilván egy másik kérdés, és ezen 

                                                 
5 https://hu.wikipedia.org/wiki/LMBT_szabályozások_országok_szerint  

Ország 
Büntetik? 
(min.-max. 
büntetés) 

Partner-
kapcsolat 

Örökbe-
fogadás 

Tilos a 
diszkri-
mináció? 

Megjegyzések 

Magyaror-
szág nem 

bejegyzett 
élettársi 
kapcsolat 

nem igen 

Az Alaptörvény ki-
mondja, hogy a házas-
ság kizárólag nő és 
férfi között köttet-
het. Örökbefogadás 
2020 decemberétől 
csak számukra lehet-
séges. A meleg és bi-
szexuális férfiak 
nem adhatnak vért az 
aktustól számított 
egy évig. A bejegy-
zett élettársi kap-
csolatban élő nők nem 
vehetnek igénybe 
mesterséges megter-
mékenyítést. Az azo-
nos nemű szülők is 
megkapják a GYED-et. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/LMBT_szab%C3%A1lyoz%C3%A1sok_orsz%C3%A1gok_szerint


 

  

               

a területen nálunk is sok teendő van még. De a diszkriminációs jogszabályok 
rendben vannak nálunk« […]”6 
 
Az Európai Unióban a következő a helyzet7: 

 
Házasság:13 Bejegyzett élettársi kapcsolat:8  Egyik sem:6 

 
II. JOGI KERETRENDSZER 

 
Európai Unió 
 
1) A nemek közötti egyenlőség8 

A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének előmozdí-
tása, a nemek közötti bérszakadék megszüntetése, a nemek közötti egyen-
súly elősegítése a döntéshozatalban, a nemi alapú erőszak felszámolása, 
a nemek közötti egyenlőség előmozdítása az EU-n kívül. 

 

                                                 
6 https://vs.hu/kozelet/osszes/melegjogok-es-europa-mennyire-log-ki-magyaror-
szag-0617#!s0  
7 https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/lgbti/hu/  
8 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equa-
lity_hu  

https://vs.hu/kozelet/osszes/melegjogok-es-europa-mennyire-log-ki-magyarorszag-0617#!s0
https://vs.hu/kozelet/osszes/melegjogok-es-europa-mennyire-log-ki-magyarorszag-0617#!s0
https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/lgbti/hu/
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_hu
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_hu


 

  

               

2) Az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni 
küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye, Isztambul, 
11.V.20119 

 
Magyarország 
 
3) 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyen-

lőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok 2010–202110 
 
4) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény11 (a továbbiak-

ban: Btk.) 
 
A „Nők Joga” honlapján12 a következő információk találhatók a jogi háttér-
ről: 
 
A családon belüli erőszakról 2013. július 1-je óta van hatályban önálló 
büntetőjogi tényállás: a Btk. 212/A. §-a, amely a hatályba lépés után 
elkövetett cselekményekre alkalmazható. A Büntető törvénykönyvben talál-
ható egyéb bűncselekmények tényállásai vonatkoznak azokra a cselekménytí-
pusokra, melyeket a „kapcsolati erőszak” tényállás nem fed le. 
 
A nőkkel szembeni erőszak egyéb formáira, vagy ugyanezeknek a nem a pár-
kapcsolaton belül megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélé-
sek) is a Büntető törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak (pl. a 
szexuális erőszak különböző eseteire a 196. §-tól a 207. §-ig található 
tényállások). 
 
A szexuális zaklatást a magyar jog nem tekinti bűncselekménynek, az Egyenlő 
bánásmódról szóló törvényben van csak nevesítve (az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény13), és az 
azzal kapcsolatos eljárás az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) hatáskörébe 
tartozik. (Eddig szexuális zaklatás áldozata nem kapott jogvédelmet az EBH 
gyakorlatában.) Amennyiben fegyveres testületnél történik a zaklatás, ak-
kor vonatkozhat rá a Büntető törvénykönyv valamely paragrafusa, valamint 
mód lehet polgári jogi per indítására is személyiségi jogok sérelme alap-
ján. 
 
A gyermekprostitúció (18 év alatti személy szexuális használata ellenszol-
gáltatás fejében) használója a Btk.203. §-a alapján három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.  
 
A prostitúcióra és emberkereskedelemre, mint a nők elleni erőszak egyik 
formájára vonatkozó szabályok: 
 

                                                 
9 https://rm.coe.int/168008482e  
10 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=134035.194182  
11 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv  
12 https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/jogszabalyok/  
13 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300125.tv  

https://rm.coe.int/168008482e
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=134035.194182
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv
https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/jogszabalyok/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300125.tv


 

  

               

• az ENSZ Emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyo-
mása tárgyában létrejött Egyezmény kihirdetéséről szóló 1955. évi 34. 
törvényerejű rendelet14 

• az ENSZ Nemzetközi Szervezett Bűnözés Elleni Egyezmény (Palermói Egyez-
mény) kihirdetéséről szóló 2006. évi CI. törvény15  

• az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alap-
vető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 
Egyezmény 1. cikke (Kötelezettségek az emberi jogok tiszteletben tar-
tására), 3. cikke (Kínzás tilalma), 4. cikke (Rabszolgaság és kényszer-
munka tilalma) 

• az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nem-
zetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Pol-
gári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 7. és 8. cikke16  

• a Palermói Egyezménynek az emberkereskedelem, különösen a nők és gyer-
mekek kereskedelmének megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről 
szóló Jegyzőkönyve (a továbbiakban: Palermói Jegyzőkönyv) kihirdetésé-
ről szóló 2006. évi CII. törvény17 

• az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 5. számú Ajánlása (2002)18 
• az Európa Tanács egyezménye az emberkereskedelem ellen: 2013. évi XVIII. 

törvény19 
• a Tanács 2002/629/IB kerethatározata (2002. július 19.) az emberkeres-

kedelem elleni küzdelemről20 
• a Tanács 2004/68/IB kerethatározata (2003. december 22.) a gyermekek 

szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről21 
• a Tanács 2004/81/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok 

emberkereskedelem áldozatává vált, vagy az illegális bevándorlás meg-
könnyítésére irányuló cselekményekkel érintett, a hatáskörrel rendel-
kező hatóságokkal 46 együttműködő állampolgárai részére kiállított tar-
tózkodási engedélyről22 

• a Magyar Köztársaság Alkotmányának23 54. és 55. §-a 
• az emberkereskedelem elleni, 2008-2012 közötti nemzeti stratégiáról 

szóló 1018/2008 (III. 26.) Korm. határozat24 
 

                                                 
14 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=372.622  
15 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103875.146349  
16 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=2483.4091  
17 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103885.146364  
18 https://rm.coe.int/09000016805e2612  
19 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159496.242829  
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEG-
ISSUM:l33137&from=HU  
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CE-
LEX:32004F0068&from=HU  
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CE-
LEX:32004L0081&from=HU  
23 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.417048  
24 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=120186.173065  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=372.622
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103875.146349
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=2483.4091
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103885.146364
https://rm.coe.int/09000016805e2612
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159496.242829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33137&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33137&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004F0068&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004F0068&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0081&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0081&from=HU
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968.417048
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=120186.173065


 

  

               

5) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
2009. évi LXXII. törvény25 

 

III. “MICROMACHISMO”26, 
HÉTKÖZNAPI HÍMSOVINIZMUS, INTERNET ÉS 

SZOCIÁLIS MÉDIA 
 
Forrás: Human Rights Channel27 
 
1) Nyelv és kommunikáció (további információk: Human Rights Channel) 

2) Média, Internet és közösségi média (további információk: Human Rights 
Channel) 

Példák a szexizmusra a médiában: 
A nők szexuális ábrázolása a médiában. Csak férfiakat szerepeltető tévé-
műsor. Médiariport a nők elleni erőszakról, amely az áldozatot okolja. Az 
újságírók, leggyakrabban nők, megjelenésükre vonatkozóan kapnak megjegy-
zéseket a közösségi médiában az általuk megvitatott kérdések helyett. Né-
hány internetes alkalmazás csak a férfiaknak küld egyes álláshirdetéseket 
csak azért, mert az algoritmusok diszkriminatív módon épülnek fel.  

Miért is kell ezzel foglalkozni? 
A gyerekeket és másokat szexista médiaüzenetekkel bombázzák, és ezek be-
folyásolják őket. Az ilyen üzenetek korlátozzák az életükre vonatkozó fon-
tos döntéseket. Azt a benyomást keltik, hogy a férfiak a tudás és a hatalom 
őrzői, a nők pedig tárgyak, és rendben van szabadon véleményezni a külse-
jüket. Az online szexizmus kiszorítja a nőket az online terekből. Az online 
szexizmus nagyon is valós kárt okozhat. Valaki online bántalmazása vagy 
gúnyolódása maradandó digitális nyomot hoz létre, amelyet tovább lehet 
terjeszteni, és amelyet nehéz kitörölni.  

Mit tehetünk ellene? 
A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó jogszabályok végrehajtása28 a médi-
ában. A média és kommunikáció szakembereinek képzése a nemek közötti egyen-
lőségről. A nők és a férfiak kiegyensúlyozottan és sokszínű, nem sztereotip 
szerepekben legyenek képviselve a médiában. Olyan reklámok népszerűsítése, 
amelyek a nemi sztereotípiákkal játszanak és felhívják a figyelmet azokra, 
                                                 
25 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900072.TV  
26 „Luis Bonino argentin származású, Spanyolországban élő pszichiáter és pszicho-
terapeuta 1990-ben alkotta meg a „micromachismo” kifejezést, amely magyarul a 
hétköznapi hímsovinizmus nevet kapta. (…) A spanyol szókapcsolat két tagjából az 
első (micro) a francia szociológus, Foucault által leírt „apróbb hatalmi viszo-
nyokra” utal. A második tag (machismo), amely a spanyol nyelvben eredetileg egy-
szerre jelölte a férfiuralom ideológiáját és az ezen a felfogáson alapuló túlzó 
viselkedést, a köznyelvbe mint a nőket alsóbbrendű lényként kezelő, őket ezen az 
alapon diszkrimináló magatartást jelölő negatív kicsengésű szó vonult be.” (LUIS 
BONINO-SZIL PÉTER KUSZING GÁBOR közremûködésével: HÉTKÖZNAPI HÍMSOVINIZMUS, A 
párkapcsolati erõszak, amit még nem nevezünk annak, Habeas Corpus Munkacsoport – 
Stop-Férfierõszak Projekt, Budapest, 2006) 
27 https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism  
28 https://www.coe.int/en/web/genderequality/women-in-media  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900072.TV
https://www.coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://www.coe.int/en/web/genderequality/women-in-media


 

  

               

nem pedig megerősítik azokat. Digitális írástudási képzés biztosítása, 
különösen fiatalok és gyermekek számára. Jogilag definiálják és krimina-
lizálják az (online) szexista gyűlöletbeszédet29. Speciális szolgáltatások 
létrehozása, amelyek tanácsot nyújtanak az online szexizmus kezeléséhez. 

3) Munkahely (további információk: Human Rights Channel) 

4) Közszféra (további információk: Human Rights Channel) 

5) Igazságszolgáltatás (további információk: Human Rights Channel) 

6) Oktatási intézmények (további információk: Human Rights Channel) 

7) Kultúra és sport (további információk: Human Rights Channel) 

8) Magánszféra  

Példák a szexizmusra a magánszférában: 
Nők, akik több fizetés nélküli (gondozási és háztartási) munkát végeznek, 
mint a férfiak (például csak nők segítenek mosogatni egy vacsorán). Sze-
xista viccek a barátok között. Szisztematikusan „női” vagy „férfias” já-
tékokat kínálni a lányoknak / fiúknak. A fiúkat arra ösztönzni, hogy fus-
sanak és kockáztassanak, a lányokat pedig engedelmesnek és engedékenynek 
nevelni. Az olyan kifejezések használata, mint például: „úgy futsz, mint 
egy lány”.  

Miért is kell ezzel foglalkozni? 
A fizetés nélküli munka hátrányosan hat a nők munkaerő-piaci részvételére, 
gazdasági függetlenségére, valamint a sport- és szabadidős tevékenységek-
ben való részvételükre. A játékok (pl. mini konyha vagy építőkockák) be-
folyásolják a nemek közötti szerepeket, de a jövőbeni tanulmányi vagy 
pályaválasztási lehetőségeket is. A szexista viccek megfélemlíthetik és 
elhallgathatják az embereket, és jelentéktelen színben tüntetik fel a sze-
xista viselkedést. 

Mit tehetünk ellene? 
Tudatosságnövelő intézkedések és kutatások a nem fizetett munka nők és 
férfiak közötti megosztásának hatásáról. Intézkedések a magánélet és a 
munka összeegyeztetése érdekében mindenki számára. Nemsemleges játékok 
népszerűsítése. Ösztönözzük ugyanúgy a fiúkat és a lányokat is, hogy ve-
gyenek részt a háztartásban! Adjunk szabadságot és teret a lányoknak is, 
hogy a játék során felfedezéseket tehessenek és önmaguk lehessenek! 
 

  

                                                 
29 https://www.coe.int/en/web/genderequality/sexist-hate-speech  

https://www.coe.int/en/web/genderequality/sexist-hate-speech


 

  

               

IV. STATISZTIKAI ADATOK AZ ORSZÁGBAN 
 
Magyarországon az elérhető statisztikák szerint havonta legalább 3 nőt 
gyilkol meg a férje vagy volt férje, élettársa vagy volt élettársa, barátja 
vagy volt barátja, alkalmi partnere.  
 
A nők elleni erőszakos bűncselekmények 22 százalékát partnerük vagy volt 
partnerük követte el. A férfiakra vonatkozó hasonló adat 3 százalék volt. 
 
A meggyilkolt nőknek több mint a felét (volt) férjük vagy élettársuk ölte 
meg, Magyarországon a rendőrség adatai szerint pl. 2009-ben a megölt nők 
51,2%-át (43 nőt), másik rendőrségi forrás szerint 76%-át (64 nőt) partnere 
ölte meg. 
 
A partnerük által megölt férfiak bírósági aktáiból az esetek 80 százalé-
kában tudható, hogy a nő elkövetővé válását hosszan tartó súlyos feleség-
bántalmazás előzte meg a férfi részéről. 
 
A nők 23 százaléka tapasztalt legalább valamilyen fajta fizikai erőszakot 
jelenlegi vagy volt férfipartnerétől. 
 
A válást vagy szakítást követő időszakban a nőket érő erőszak gyakorisága 
és intenzitása jelentősen növekszik, a szakítási szándék bejelentésétől 
számított két évet a szakirodalom fokozott veszélyességű időszaknak te-
kinti. Ebben az időszakban sok nő a fenyegetésektől való jogos félelmében 
tér vissza a partneréhez. […] 
 
A megegyezéses válások 90 százalékban a gyermekek az anyánál maradnak, ha 
azonban az apa pert indít, az esetek 40%-ában nála helyezik el a gyereke-
ket, miközben a bántalmazás kivizsgálására általában nem kerül sor. […]30 

 
A párkapcsolati erőszak sértettjeinek száma, aránya és bűncselekmények 

szerinti megoszlása nemenként, 2011 
 

 

Bűncselekmény 
Sértettek 
száma, fő 

Sértettek  
aránya, % 

Sértettek bűncselek-
mények szerinti  
megoszlása, % 

nők férfiak nők férfiak nők férfiak 
Emberölés 31 17 64,6 35,4 1,1 5,9 
Testi sértés 1340 165 89,0 11,0 46,5 57,1 
Kényszerítés 12 1 92,3 7,7 0,4 0,3 
Személyi szabadság  
megsértése 146 3 98,0 2,0 5,1 1,0 

Zaklatás 835 60 93,3 6,7 29,0 20,8 

                                                 
30 https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/statisztikak/  

https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/statisztikak/


 

  

               

 
A párkapcsolati erőszak sértettjeinek száma, aránya és bűncselekmények 

szerinti megoszlása nemenként, 2011 
 

 

Bűncselekmény 
Sértettek 
száma, fő 

Sértettek  
aránya, % 

Sértettek bűncselek-
mények szerinti  
megoszlása, % 

nők férfiak nők férfiak nők férfiak 
Becsületsértés  
(tettleges) 10 1 90,9 9,1 0,3 0,3 

Kiskorú  
veszélyeztetése 1 – 100,0 – 0,0 – 

Erőszakos közösülés 27 – 100,0 – 0,9 – 
Szemérem elleni  
erőszak 7 – 100,0 – 0,2 – 

Garázdaság 421 32 92,9 7,1 14,6 11,1 
Önbíráskodás 23 6 79,3 20,7 0,8 2,1 
Vagyon elleni 27 4 87,1 12,9 0,9 1,4 
Összesen 2880 289 90,9 9,1 100,0 100,0 
 
Nemi erőszak és szexuális bántalmazás: 
 
A nők 20 %-a esik nemi erőszak áldozatául élete során, és legalább további 
20% azok aránya, akiket megkíséreltek megerőszakolni.  
 
Az összes nemi erőszak 70%-át ismerős, családi barát, rokon követi el. A 
nemi erőszakok nagy része tehát az otthon, vagy barátok, ismerősök otthona 
biztonságosnak nevezett és hitt falai között történik. […] 
 
Egy 2009-es, 33 európai országban végzett kutatás szerint Magyarországon 
fordulnak a legkevesebben a hatóságokhoz nemi erőszak miatt. […] Az ada-
tokat 11 EU országban részletesen is elemezték, ez kimutatta, hogy Magyar-
országon a legalacsonyabb a nemi erőszak miatt megindult büntetőeljárások 
aránya (10 éves átlagban 2,24%/100 ezer fő). A megindult büntetőeljárások-
ban olyan mértékű az elítélési arány (szintén 10 éves átlagban az eljárások 
80%-ban született elmarasztaló ítélet, ami a többi vizsgált országban 3-
17%), hogy valószínűnek látszik, hogy csak az "eleve bizonyítottnak tar-
tott", nagyon súlyos sérülésekkel járt ügyekben indítják meg egyáltalán a 
nyomozást (az ügyek tehát még a nyomozás megindulása előtt kiesnek a rend-
szerből) […] 
 
Szexuális zaklatás 
 
A nők 30-50 %-a él meg szexuális zaklatást a munkahelyén az EU-ban. Ma-
gyarországon, ahol a megfelelő jogszabályok és eljárások hiányoznak, ez az 
arány feltehetőleg magasabb. 
 



 

  

               

Nőkereskedelem és prostitúció 
 
A nőkereskedelem fenntartói az EU-ba évente mintegy 500.000 nőt adnak el 
prostitúció céljára, köztük több ezer magyar nőt és lányt. 
 
A prostituáltak legalább 90%-a gyermekkori szexuális visszaélés vagy más 
családon belüli erőszak áldozata, a hatóságok mégis – a törvény előírásait 
megszegve – őket büntetik. […]31 
 
Európai Uniós felmérés: 
 

 
Forrás32 

 

  

                                                 
31 https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/statisztikak/  
32 https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer  

https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/statisztikak/
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer


 

  

               

V. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A magyar emberek leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű embereket 
érintő kérdésekben elvben egyenlőség- és elfogadáspártiak, de az olyan 
konkrét jogintézmények, mint a házasság és az örökbefogadás kiterjesztését 
nehezen fogadnák el, ahogy saját LMBTQ hozzátartozóikkal és ismerőseikkel 
szemben is többségükben elutasítóak. 
 
A válaszokból az derült ki, hogy a magyar emberek az egyenlőség hívei, 
legalábbis elvi szinten. A válaszadók nagy többsége, 78%-a egyetértett 
azzal, hogy mindenkinek joga van hátrányos megkülönböztetés nélkül, sza-
badon szeretni azt az embert, akit akar, szexuális orientációtól függet-
lenül. Ezt a megengedő hozzáállást erősíti, hogy a kutatásban részt vevők 
egy igencsak meggyőző 77%-a gondolta úgy, hogy egyetlen gyereknek sem 
kellene attól félnie, hogy elutasításban részesül, ha elmondja a szüleinek, 
hogy meleg vagy biszexuális. Ugyanakkor egyértelműen megjelenik annak fel-
ismerése, hogy ez a gyakorlatban a legtöbb esetben nem így működik: a 
többség, 69% szerint sokan kényszerülnek arra, hogy titokban tartsák a 
heteroszexuálistól eltérő szexuális orientációjukat. Ezt az adatot húzza 
alá az a tudásvágy, ami szintén kiolvasható a válaszokból. A megkérdezettek 
82%-a inkább egyetért vagy teljesen egyetért azzal, hogy a tanárokat és az 
egészségügyben dolgozókat fel kellene készíteni arra, hogy meg tudjanak 
válaszolni homoszexualitással és transzneműséggel kapcsolatos kérdéseket. 
 

 

https://budapestpride.hu/sites/default/files/styles/max/public/field/inline/chart.png?itok=-MuShsMx


 

  

               

 
 
Lássuk, mi a helyzet, amikor konkrét jogi intézkedésekről kell állást 
foglalni. Akármennyire is szeretnének hinni abban, hogy az azonos neműeket 
is megilleti a szerelem joga, a válaszadók jelentős része ódzkodik attól, 
hogy ez az ideál a gyakorlatban konkrét jogi intézmények formájában meg-
jelenjen. 
 
Ahogy a kérdések még személyesebb irányt vesznek, úgy csökken tovább a 
kiállás az egyenlőség és elfogadás általános eszméi mellett. A kitöltőknek 
csupán 19%-a örülne annak, ha egy ismerősük nem titkolná tovább azt, hogy 
meleg, leszbikus vagy biszexuális. A skála túlvégén helyezkednek el azok, 
akik megszakítanának minden kapcsolatot az ismerősükkel, ők 11%-ot tesznek 
ki a teljes mintából. Ennél nagyobb hajlandóságot mutat 30%-nyi válaszadó, 
aki próbálná elfogadni, de ennek ellenére negatívan befolyásolná az isme-
rőssel való kapcsolatát annak előbújása. A legnagyobb halmazt a közömbösek 
alkotják a maguk 37%-ával. Családtag előbújásával kapcsolatban érthetően 
kevésbé mutatkoznak közönyösnek a válaszadók: többen, a kitöltők negyede 
fogadná pozitívan, 36%-uk pedig megpróbálná, de úgy gondolja, hogy romlana 
a kapcsolatuk a bejelentés után. A teljes elutasítást 8% választaná, a 
közömbös közepet pedig 27% képviseli. Az elfogadók és a közömbösek együtt 
mindkét esetben a válaszadók több mint felét teszik ki (56% ismerős ese-
tében és 52% családtagnál), az ellenérzők pedig szűk kisebbségben vannak 
(41%, illetve 44%), de a számuk még így is lesújtóan magas. A családtagok 
előbújását negatívan értékelők aránya egyébként hajszálra egybeesik egy 
nemrég közzétett európai reprezentatív kutatás számadataival, melyben töb-
bek között meleg vagy leszbikus családtaggal kapcsolatos attitűdöt is 
vizsgáltak. Az a kutatás azt találta, hogy a magyar lakosság 44%-a szé-
gyellené, ha egy közeli rokona meleg vagy leszbikus lenne. 
 
A válaszadóknak azon 21%-a, amely rendelkezik LMBTQ ismerőssel vagy csa-
ládtaggal, minden jogegyenlőséggel kapcsolatos kérdésben jóval támogatóbb 
az átlagnál. A körükben az átlaghoz képest háromszor nagyobb a pozitív 
hozzáállás az egyenlő házasság bevezetéséhez, míg az LMBTQ ismerősökkel 
nem rendelkezőkhöz képest hétszeres.  



 

  

               

 
Az adatok ismét csak megerősítik azt a gyakran hangoztatott nézetet, mi-
szerint a magyar társadalom leginkább LMBTQ emberekkel való személyes kap-
csolatok, ismeretségek útján válhat elfogadó és támogató közeggé, hiszen 
jelenlegi formájában nem az.  
 
A kutatás másik jövőbe mutató tanulsága, hogy a válaszokban megjelenik a 
tudáshiány mint probléma, és az igény az ismeretterjesztésre, személyes és 
társadalmi szinten egyaránt. A családi elfogadásban mért arányszámokból 
kiderül, hogy leggyakrabban a megfelelő ismeret és tudás hiánya lehet az, 
ami az elfogadás útjában áll, hiszen a kitöltők 36%-ánál a valószínűsített 
elutasítás mellett ott a szándék a megértésre és elfogadásra.  
 
INFO: 
Magyarországon az azonos nemű párok 2009 óta bejegyzett élettársi kapcso-
latot létesíthetnek. Jelzi a törvényalkotói óvatosságot, hogy a házasság 
intézményének megnyitása helyett egy csak azonos nemű párok számára fenn-
tartott, a házasságnál kevesebb jogot biztosító törvénykezés van érvényben 
hazánkban. A bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét, nem fo-
gadhatnak közösen örökbe és nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyí-
tési eljárásban sem. Ami az örökbefogadást illeti, jelenleg melegek és 
leszbikusok örökbe fogadhatnak ugyan gyermeket, de párjuk nem lesz jogilag 
örökbefogadó szülője az általa is nevelt gyermeknek. További nehezítés, 
hogy a törvény előnyben részesíti a különnemű párok általi örökbefogadást, 
tehát azonos nemű pár egyik tagja csak olyan gyermeket fogadhat örökbe, 
aki különnemű párok között nem talált jelentkezőre.33 
 
  

                                                 
33 https://budapestpride.hu/hirek/elvben-egyenloseg-es-elfogadaspartiak-a-magyar-
emberek  

https://budapestpride.hu/hirek/elvben-egyenloseg-es-elfogadaspartiak-a-magyar-emberek
https://budapestpride.hu/hirek/elvben-egyenloseg-es-elfogadaspartiak-a-magyar-emberek
https://budapestpride.hu/sites/default/files/styles/max/public/field/inline/van_lmbtq_ismerose.png?itok=v_sfYtHG
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Nem kívánom, hogy [a nőknek] a férfiak felett legyen hatalmuk; hanem önmaguk 
felett. 

Mary Wollstonecraft 
 
 
 
 

I. BEVEZETÉS 
 

A leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek (LMBT) jogai Olaszor-
szágban jelentősen megváltoztak az elmúlt években, bár az LMBT személyek 
továbbra is szembesülhetnek olyan jogi kihívásokkal, amelyeket a nem LMBT 
lakosok nem tapasztalnak. 
 
Itália 1861-es egyesítése számos államot egyesített, amelyek (kettő kivé-
telével) a Napóleoni Kódex eredményeként, beleegyező felnőttek esetében 
eltörölték a magánéleti, nem kereskedelmi célú homoszexuális cselekmények 
büntetését. Az egyik kivétel a Szardíniai Királyság volt, ahol a II. Viktor 
Emánuel által 1859-ben kihirdetett büntető törvénykönyv 420–425. cikke 
büntette a férfiak közötti homoszexuális cselekményeket (tehát nők eseté-
ben nem). Az egyesüléssel a volt Szardíniai Királyság kiterjesztette saját 
kriminalizáló jogszabályait az újonnan megszületett Olasz Királyság egé-
szére. Ez a jogszabály nem vonatkozott azonban az egykori Szicíliai Kettős 
Királyságra, figyelemmel „a délen élők sajátos jellemzőire”. 
 
Ezt a bizarr ellentétet, amikor a homoszexualitás a királyság egyik rész-
ében illegális, a másik részében pedig legális volt, csak 1889-ben sikerült 
kibékíteni a Zanardelli-kódex kihirdetésével, amely Olaszország egész te-
rületén eltörölte a homoszexuális és heteroszexuális kapcsolatok közötti 
bánásmódbeli különbségeket. Az azonos neműek szexuális tevékenysége 1890., 
ezen Kódex hatályba lépése óta legális, és a magánéleti, felnőttek közötti 
és beleegyezésen alapuló homoszexuális kapcsolatokat nem tiltják törvé-
nyek. 
 
Ez a helyzet a fasiszta Rocco-kódex 1930. október 19-i kihirdetése ellenére 
is fennmaradt. Ezzel elkerülhető volt a kérdés teljes vitája, és hogy 
nyilvános botrány alakuljon ki. Ez azonban nem akadályozta meg a fasiszta 
hatóságokat abban, hogy a férfiak homoszexuális viselkedését adminisztra-
tív büntetéssel – például nyilvános intéssel és elzárással – célba vegyék; 
a melegeket Benito Mussolini rezsimjének későbbi éveiben és az 1943–1945-
ös Olasz Szociális Köztársaság idején is üldözték. 
 
A Rocco-kódex rendelkezései a következő évtizedekben is érvényben marad-
tak, nevezetesen az az elv, hogy a homoszexuális magatartás erkölcsi és 
vallási, nem pedig az állam büntetőjogi szankcionálási jogkörébe tartozó 
kérdés. A háború utáni időszakban azonban legalább három kísérlet történt 
ennek ismételt kriminalizálására. Az ilyen attitűdök megnehezítették az 
intézkedéseknek – például a homoszexuális kapcsolatok elismerésének – a 
megvitatását a parlamenti szférába. 
 



 

  

               

Olaszország továbbra is az utolsó helyen áll az európai országok között a 
jogok kérdésében: a Vox beszámolója szerint éppen az LMBT+ jogok politi-
káját tekintve mi vagyunk az egyik legmagasabb diszkriminációs rátával 
rendelkező nemzet Európában. Egy adat, amely kéz a kézben jár a European 
LMBT+ Survey 2020 eredményeivel, egy, az ókontinens LMBT+ közösségéhez 
tartozókból vett 140 ezer fős mintán végzett kutatással, amely megmutatja, 
hogy hazánkban a válaszadók 62%-a kerüli, hogy az utcán megfogja a párja 
kezét, 30%-uk önként elkerül helyeket, mert tart a diszkriminációtól és az 
agressziótól, sőt 32%-uk azt mondta, hogy a felmérést megelőző évben leg-
alább egyszer megtámadták. 
 
Az LMBT+ közösség nem birtokolja azt a nyilvános teret, amelyben mozog. A 
homoszexuális, nem bináris és transznemű emberek tisztában vannak ezzel, 
sokkal tartósabb módon áldozatai az agressziónak, a gyűlöletkeltésnek és 
az erőszakos cselekményeknek, mint más társadalmi csoportok. Emiatt foko-
zott védelemre és a közvélemény elkötelezettségére van szükségük.34  
 
Az alábbiakban egy térkép található, amelyen nyomon követhető az LMBT+ 
közösség elleni erőszak Olaszországban, mind fizikailag, mind online mó-
don:  
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yvR2MPVM3vYibJV5HOm_ny-
hCXlWofI34&ll=41.715494143459296%2C12.275100200000017&z=6 
 

II. JOGI KERETRENDSZER 
 

Jelenleg ugyan az azonos nemű párok nem köthetnek házasságot, de 2016-ban 
törvénybe iktatták a polgári élettársi kapcsolatot, amely a házassággal is 
együtt járó számos jogot, előnyt és kötelezettséget biztosít. Ezen előnyök 
közé tartozik többek között a megosztott tulajdon, a társadalombiztosítás 
és az öröklés. 

A 2005-ös regionális választások óta számos balközép koalíció által irá-
nyított olasz régió fogadott el határozatot a francia típusú „PACS” (hi-
vatalos élettársi kapcsolat) támogatására, köztük Toszkána, Umbria, Emi-
lia-Romagna, Campania, Marche, Veneto, Puglia és Lazio, Liguria, Abruzzo 
és Szicília. A jobbközép House of Freedoms által vezetett Lombardia hiva-
talosan is kinyilvánította, hogy ellenzi az azonos neműek kapcsolatának 
elismerését. Mindezek az intézkedések azonban pusztán szimbolikus jelen-
tőségűek, mivel a régióknak nincs jogalkotói hatáskörük ebben a kérdésben. 

Annak ellenére, hogy a 2016-ot megelőző húsz évben több törvényjavaslatot 
is a Parlament elé terjesztettek a polgári kapcsolatokról, illetve a nem 
bejegyzett párok jogainak elismeréséről, mindkét koalíció szociálkonzer-
vatív képviselőinek erős ellenállása miatt egyiket sem hagyták jóvá. 2007. 
február 8-án a Romano Prodi vezette kormány törvényjavaslatot terjesztett 
elő, amely a munkajog, az öröklés, az adózás és az egészségügy területén 
biztosított volna jogokat az azonos és az ellenkező neműek be nem jegyzett 
élettársi kapcsolataiban. A törvényjavaslatot soha nem kezelte a parlament 

                                                 
34 https://www.wired.it/attualita/2021/03/23/lgbt-violenze-mappa-italia/ 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yvR2MPVM3vYibJV5HOm_nyhCXlWofI34&ll=41.715494143459296%2C12.275100200000017&z=6
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1yvR2MPVM3vYibJV5HOm_nyhCXlWofI34&ll=41.715494143459296%2C12.275100200000017&z=6


 

  

               

prioritásként, és végül elvetették, amikor új parlamentet választottak 
azután, hogy a Prodi-kormány elvesztette a bizalmi szavazást. 

2010-ben az Alkotmánybíróság (Corte Costituzionale) egy mérföldkőnek szá-
mító ítéletet hozott, amely az azonos nemű párokat „jogos társadalmi for-
mációnak” ismerte el, amely hasonló a házassághoz, és homogén bánásmódot 
érdemel. Az ítélet óta a Corte di Cassazione (a legtöbb ügyben a legfelsőbb 
és utolsó felülvizsgálati bíróság) megsemmisítette egy békebíró határoza-
tát, amely visszautasította egy algériai állampolgár tartózkodási engedé-
lyét, aki Spanyolországban házasodott össze egy spanyol azonos nemű állam-
polgárral. Ezt követően ugyanez a bírói testület kimondta, hogy a 
„questura” (a rendőrség, ahol a tartózkodási engedélyeket kiadják) köteles 
kiadni a tartózkodási engedélyt az azonos nemű olasz állampolgárral háza-
sodott külföldinek, és hivatkozott az ítéletre. 

2015. július 21-én az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy az 
ország nemzetközi emberi jogokat sért azzal, hogy nem ismeri el a polgári 
kapcsolatnak vagy az azonos neműek házasságának semmilyen formáját. 

2017-ben az Italian Supreme Court (az olasz legfelsőbb bíróság) engedé-
lyezte a két nő közötti, a szomszédos Franciaországban kötött házasságot 
hivatalosan is elismerni. 2018 májusában azonban a Court of Cassation 
(Semmítőszék) kimondta, hogy Olaszországban nem ismerhetők el az azonos 
neműek külföldön kötött házasságai. Ehelyett polgári élettársi kapcsolat-
ként kell bejegyeztetni őket, függetlenül attól, hogy a pár azelőtt vagy 
azután házasodott-e össze, hogy Olaszország 2016-ban bevezette a bejegy-
zett élettársi kapcsolatot.  
 
Egy másik fontos téma az örökbefogadás és a nevelőszülőség, amelyet a Legge 
184/1983 szabályoz. Az örökbefogadás elvileg csak ellenkező nemű házaspá-
rok számára engedélyezett. A nevelőszülőség esetében az olasz törvények 
szerint nincs korlátozás. A törvény azonban korlátozott számú esetben ren-
delkezik az „örökbefogadás speciális eseteként” egyetlen személy általi 
örökbefogadásról, és ezt egyes bíróságok – többek között a fellebbviteli 
bírósági szinten is – úgy értelmezték, hogy ez magában foglalja a mosto-
hagyermek örökbefogadásának a lehetőségét is nem házas (ellentétes és azo-
nos nemű) párok számára. 
 
Ha a jelenlegi helyzetről beszélünk, Olaszországban a politikai és kultu-
rális helyzet nagyon gyorsan változik: a Zan törvényjavaslat fő célja 
például az, hogy a gyűlölet-bűncselekményekről szóló törvényt az LMBT+ 
közösséggel, a nőkkel és a fogyatékkal élőkkel szembeni diszkriminációra 
is kiterjessze35. A Zan törvényjavaslat által megkövetelt három fő jogsza-
bály-módosítás: az első a „nemen, szexuális irányultságon vagy nemi iden-
titáson vagy fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés hozzáadására vonat-
kozik”, a második változás a büntetőeljárási törvénykönyv 90-4. cikkét 
érinti, amely meghatározza a "sérült személy különösen veszélyeztetett 
állapotát"; a cikk jelenleg csak a faji gyűlöletre vonatkozó konkrétumot 

                                                 
35 https://www.wired.it/attualita/politica/2021/05/04/ddl-zan-articolo-spi-
egato/?refresh_ce= 



 

  

               

tartalmazza, míg a Zan törvényjavaslat előírja a „nem, szexuális irányult-
ság vagy nemi identitás alapján” szavak hozzáadását. Az utolsó módosítás 
a 2003. július 9-ei, 215. számú, az egyének bőrszínre és etnikai szárma-
zásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódról szóló törvényerejű rende-
letére vonatkozik, amelyet néhány intézkedéssel egészítene ki a szexuális 
irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetés megelőzése és 
leküzdése érdekében.  
 
Ennek a törvénynek minden pontja előnyös lenne mind a gyakorlatban, mind 
a közösségi média sajátos területe tekintetében, ahol egyre inkább tanúi 
lehetünk a diszkrimináció, valamint az olasz területen jelen lévő LMBT+ 
közösséggel, nőkkel és kisebbségekkel szembeni „machista” és „mic-
romachismo” álláspontok növekedésének. 
 
 

III. „MICROMACHISMO”, HÉTKÖZNAPI HÍMSOVINIZMUS, 
INTERNET ÉS SZOCIÁLIS MÉDIA 

 
Nemi gyűlölet? Ez "trendi". Offline és online. "A közösségi médiában a nők 
több támadást szenvednek el, mint a férfiak, és ezeknek a támadásoknak 
egyharmada szexista": ez az elképzelhető és keserű kép, amelyet az Amnesty 
International Italia ismét feketén-fehéren tesz közzé az április 16-án 
megjelent a "The Barometer of Hate - Keyboard sexism" című jelentésében.  
 
A sötét színeket festő felvétel a szervezet azon aggodalmát erősíti, hogy 
"az alapvető jogok megtagadására jellemző kifejezésmódok bizonyos esetek-
ben továbbra is teret kapnak az interneten, esetenként igazolva, sőt fel-
erősítve és a politikai képviselők által követelve ". Ezért kéri az Amnesty 
"az olasz kormány beavatkozását az emberi jogok internetes védelmét szol-
gáló új intézkedések érdekében".  
 
„Billentyűzet-szexizmus” 
 
Ez a tanulmány 2019 novembere és decembere között készült, és 20 ismert 
olasz személyiség, 10 nő és 10 férfi tartalmát elemezte: 
 



 

  

               

 
 
Az Amnesty 2018 óta méri az intolerancia és a diszkrimináció mértékét a 
Gyűlöletbarométerrel, az aktivisták közreműködésével végzett közösségimé-
dia-monitoring online vitájában. A tanulmányban 42 143 hozzászólást ele-
meztek: a vizsgált időszakban 10-ből több mint egynél találtak sértő, 
diszkriminatív vagy gyűlöletbeszédet (14%). De ami a „nők és a nemi jogok” 
kérdését illeti, a sértő, diszkriminatív vagy gyűlöletbeszédet tartalmazó 
megjegyzések előfordulása 29%-ra emelkedik: majdnem minden harmadik, 
mondja az Amnesty. 
 
"A nőkkel szembeni személyes támadások átlagos előfordulási gyakorisága 
meghaladja a 6%-ot, harmadával több, mint a férfiakkal szembeni (4%). A 
nőket célzó személyes támadások esetében háromból egy szexista (33%); az 
elemzett influenszerek egy része esetében ez a szám eléri az 50%-ot vagy 
71%-ot. A nők elleni személyes támadások esetében a gyűlöletbeszéd másfél-
szerese a férfiakénak: 2,5% szemben az 1,6%-kal.  



 

  

               

 
 
A „billentyűzet-szexizmus” pontosabb fókusza érdekében az Amnesty 60 ak-
tivistája – a tartalomértékelés szakértőivel együtt – olyan témákra össz-
pontosított, mint a nemi jogok, a migránsok és menekültek, valamint a 
vallási kisebbségek. 
 
Az eredmény? Majdnem minden negyedik tartalom, amely a „nők és a nemek 
jogairól” szól, a szervezet magyarázata szerint „sérti, diszkriminálja 
vagy gyűlöletet szít a nők (vagy különösen egy nő) ellen”. A „nők és a 
nemek jogai” minden negyedik szexista megjegyzés tárgya. Még több szexista 
megjegyzést generál maga az influenszer (20,2%), a bevándorlás kérdése 
(19,6%) és végül a vallási kisebbségek (15,5%). 



 

  

               

 
 
A kutatás fényében az Amnesty International Italia felhívást intéz a kor-
mányhoz: beavatkozást kezdeményez, hogy az tegyen hatékony intézkedéseket 
„az emberi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos kommunikációs és tá-
jékoztató kampányok megerősítésére, különös tekintettel a kapcsolódó szte-
reotípiák és előítéletek elítélésére; a nemi hovatartozásra és a szexuális 
irányultságra; fokozza a tiszteletre és a megkülönböztetésmentességre vo-
natkozó oktatási programokat az iskolákban; azonnal és határozottan ítél-
jen el minden gyűlöletbeszédet, különösen azokat, amelyeket politikusok 
vagy közhivatalt betöltő személyek közvetítenek; segítse elő a civil tár-
sadalmi szervezetek széles körben elterjedt ismereteit az áldozatok védel-
mére és támogatására szolgáló eszközökről, ösztönözze a jelenség megjele-
nését és segítse azokat, akik képesek fellépni az áldozatok védelmében; 
mozdítsa elő azon politikákat, amelyek célja a polgárok oktatása és fele-
lősségvállalása az Internet tudatos használatáért." 
 
De a közösségi hálózati platformoknak is cselekedniük kell, magyarázza az 
Amnesty, biztosítani kell „a jelentések fogadásáért felelős szolgáltatók 
megfelelő százalékát a gyűlöletbeszéd időben történő eltávolítása érdeké-
ben, fokozni a megfigyelési tevékenységet, megfelelő eszközöket készíteni 
a gyors válaszok, megosztott és megalapozott gyűlöletbejegyzések biztosí-
tásához, egyértelműbbé tenni a platformon történő visszaélések azonosítá-
sának és bejelentésének módját, valamint értelmes információk megosztását 
a nők elleni erőszak és bántalmazás természetéről és mértékéről, valamint 
az ezekre való reagálásról”36 
                                                 
36 https://www.open.online/2020/04/16/sui-social-imperversa-ancora-il-sessismo-
da-tastiera-amnesty-international-denuncia-i-troppi-attacchi-alle-donne/ 



 

  

               

 
Változtass a nyelvezeten, hogy letörd a nőkkel szembeni szexizmust. A 
kulturális abc-sorrend az egyenlőséghez vezető út37 
 
A nyelvezet megváltoztatása, a sztereotípiák nyelvben való ismétlődésének 
elkerülése hozzájárulhat a befogadó társadalomhoz vezető kulturális vál-
tozásokhoz, és a szexizmus minden formáját letörheti. A társadalom bizonyos 
szempontból érett, sokkal érzékenyebb, mint korábban, ebben az értelemben 
van sok jel, de – bár az olasz nyelv gazdag szavakban – nem sok kifejezés 
használható a szexista viselkedés jelzésére, és a média is nagyon gyakran 
félrevezető a címek, címkék, meghatározások tekintetében. 
 
Ez egy igazi kulturális műveltség, amelynek gyerekként kell elkezdődnie, 
olyan iskolában, amely lehetővé teszi a nemek közötti egyenlőséget; a 
változásnak az óvodában kell elkezdődnie, ahol el kell magyarázni a gye-
rekeknek, hogy különbözőek vagyunk, de emberi lényként teljesen egyformák. 
 
„A kollektív tudat fejlődött – figyeli meg ANSA LIFESTYLE – Flavia Brevi 
és Ella Marciello hirdetők, akik egy évvel ezelőtt létrehoztak egy nagyon 
népszerű Facebook-csoportot, a Hella Network-öt, amely összegyűjtve a meg-
figyeléseket azonnal felveti a média borzalmait ezekkel a témákkal kapcso-
latban és ösztönzi a fejlesztésüket. A reklám, marketing, kiadó és újság-
írás területén dolgozó szakemberek vagyunk."  
 
A különféle területeinken egyenlőséget kérünk, még a tényekkel kapcsola-
tosan is. A mottónk: "A kommunikáció annak a társadalomnak a lánya, amely-
ben született, de meg tudja mutatni neki, hogy hogyan lehet jobb. A meg-
különböztetés nyilvánvaló, ha a bérek egyenlőtlenségére vagy a férfiak, 
illetve a nők számára kínált szerződéstípusokra vonatkozó statisztikákkal 
szembesülünk. De mikor bújik meg a mindennapi nyelvünkben? A szexizmus 
elkerülésének első számú szabálya az, hogy ismerd fel azt." 
 
A szexizmus felismerése és az ellene való küzdelem érdekében kampányt 
indítottak a Facebookon, hogy elgondolkodtassanak a munkahelyi szexista 
kifejezésekkel és viselkedéssel kapcsolatban.  
 
Íme néhány olyan angol kifejezés, amelyek szexista gesztusokat jeleznek, 
de amelyeknek nincs olasz megfelelője, és a nyelvújítással belekerülnek 
más európai nyelvekbe is. A 2021. március 8-ai nőnap alkalmából a Babbel 
alkalmazás összegyűjtött néhány olyan angol kifejezést, amelyek szexista 
gesztusokat jeleznek, de amelyeknek nincs olasz megfelelője, és a más 
európai nyelvekben megjelent nyelvújításokat is vizsgálja.  
 
Hepeating (he = ő, ffi + repeating = ismételni) 
A "hepeating" kifejezést a szexista viselkedés jelzésére használják, amely 
különösen a munkahelyen nyilvánulhat meg. Valójában azokra az esetekre 
utal, amikor egy férfi megismétli ugyanazt a gondolatot vagy érvet, amelyet 

                                                 
37 https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/societa_diritti/2021/03/02/cam-
biare-il-linguaggio-per-abbattere-il-sessismo-sulle-donne.-lalfabetizzazione-
culturale-e-la-strada-per-la-parita_479b9f0c-5cef-4fc0-ab29-c653e06f6c68.html 



 

  

               

egy nő korábban már kifejtett. Míg azonban a nőt figyelmen kívül hagyják, 
a férfi felszólalását lelkesedés kíséri.  
 
Slut-shaming (slut = szajha + shaming = nyilvánosan megszégyeníteni) 
Az a cselekmény, amikor egy nőt negatívan ítélnek meg szexuális szokásai 
miatt, tökéletes példája a „slut-shaming”-nek. Ez a cselekvési mód akkor 
érvényesül, amikor egy nő megdönt bizonyos tabukat, nem fél teljes szexu-
ális életet élni és szabadon beszél róla. 
 
Manshush (man = férfi + hush = csitítás) 
"Manshush"-ról beszélünk, amikor egy férfi megpróbálja elhallgattatni a 
nőt, mert fenyegetve érzi magát attól, amit mond. Leginkább akkor fordul 
elő, amikor egy férfi tudatában van annak, hogy téved, de nem akarja azt 
beismerni.  
 
Manologue (man = férfi + monologue = monológ) 
Amikor ragaszkodnak egy nemkívánatos prédikációhoz egy adott témában, va-
lós ok nélkül, kizárólag a büszkeség és a figyelem szándékával.  
 
Gaslighting (az 1944-es „Gaslight” film, olasz nyelven „Angoscia” címmel)  
A "gaslighting" kifejezés a pszichológiai manipuláció egy olyan formájára 
utal, amely arra készteti az embert, hogy kételkedjen észlelésében vagy 
ítélőképességében. Például abban a filmben, amelyből a kifejezés szárma-
zik, egy férfi annyira manipulálja a feleségét, hogy a nő azt hiszi, elment 
az esze. Bár a férfiak is áldozatai lehetnek ennek a destabilizációs tech-
nikának, mégis a nők gyakrabban hallanak olyan kifejezéseket, mint „őrült 
vagy”, „tévedsz” vagy „álmodtad”. 
 
Manspreading (man = férfi + spreading = terjeszkedés) 
A „manspreading” azt a többé-kevésbé öntudatlan tendenciát jelzi, amely 
arra készteti a férfiakat, hogy több helyet foglaljanak el, mint amennyire 
a tömegközlekedési eszközökön jogosultak volnának, széttárt lábakkal ülve, 
és behatolva a mellettük ülők terébe. 
 
Manterrupting (man = férfi + interrupting = félbeszakítás) 
Amint a szó összetételéből jól megérthető, egy férfi arrogáns hozzáállását 
írja le, aki félbeszakítja a nőt, miközben az beszél, anélkül, hogy hagyná, 
hogy befejezze a beszédét. Sok esetben a "manterrupting" átmegy "manspla-
ining"-be.  
 
Mansplaining (man = férfi + explaining = megmagyarázás) 
Egyes férfiak elbizakodott hozzáállását jelzi, akik a női tudást leérté-
kelve félbeszakítanak egy nőt, hogy elmagyarázzanak neki egy bizonyos témát 
még akkor is, ha a nő a téma szakértője. „Mansplaining”-ról is beszélnek, 
amikor a férfiak nagyon nyilvánvaló témákat magyaráznak el a nőknek, fel-
tételezve, hogy nem értik azokat. 
 
Catcalling (cat = macska + calling = hívás) 
A „catcalling” azokat az elismeréseket jelöli, amelyeket a férfiak az utcán 
egy nőnek mondanak, de amelyek a valóságban mindennek nevezhetők, csak 
igazi bóknak nem. A füttyök vagy olyan kifejezések, mint a „szia, gyönyörű” 



 

  

               

és az „eljössz velem ma este?” valójában verbális zaklatásnak minősülnek, 
és az „utcai zaklatás” kategóriájába tartoznak.  
 
És Európa többi része? 
 
Az angol mellett más nyelvek esetében is megjelennek a szexista szokásokhoz 
kapcsolódó nyelvújítások. Például Spanyolországban a „mansplaining” kife-
jezést „machoexplicación”-nak hívják, míg a „revictimizar” olyan helyze-
tekre utal, amikor az erőszak áldozatává vált nőket azzal vádolják, hogy 
attitűdökkel, szavakkal vagy ruhákkal provokálták az agresszort. Olyan 
körülmény, amelyet angolul „victim-blaming”-ként határoznak meg (victim = 
áldozat + blaming = hibáztatni), és amelyet németül „opferbeschuldigung”-
nak fordítanak. Ez abból fakad, ahogyan a közvélemény hajlamos reagálni 
egyes hírekre, ami férfiakat is érinthet, és teret kapott az olasz szó-
kincsben is a „blaming the victim” kifejezésen keresztül. Maradva Német-
országban, a „revenge porn” (revenge = vérbosszú + porn = pornó) megfele-
lője a „racheporn”, míg Portugáliában „pornography de vingança”. Ez intim 
fotók és videók terjesztését jelenti az ott megjelenő személy tudta nélkül, 
aki a magánélete és intimitása megsértésének az áldozata. Ez a magatartás 
az olasz nyelvbe is bekerült a „pornovendetta” kifejezéssel. 
 
 

IV. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Igyekezve a lehető legsemlegesebbnek maradni, a fentiekből levonhatunk 
néhány következtetést: 
 

- Az LMBT+ közösséget támogató számos mozgalom vagy egyesület spontán 
létrejötte minden bizonnyal fontos változásokat tud hozni a valós 
esetek tudatosítása és megbeszélése útján. 

- Bizonyos esetekben a média, de még a közösségi média sem támogatja 
sajnos egyáltalán a hatékony fejlődést: ez azért van, mert ezek csu-
pán eszközök, és egy eszköz olyan hatékony, mint az emberek, akik 
használják azokat. Ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon, az embereknek 
kell megváltozniuk, és akármilyen lassan is történik ez, erre kell 
törekednünk. 

- Mindenkinek azonos méltóságot kell biztosítanunk, nem pedig szégyen-
letes előítéletekre alapozni a véleményünket. 

 
Ezeknek a társadalmi jelenségeknek a megértése mindenekelőtt a sokféleség 
másokkal való megértését is jelenti: ez nemzetközi szempontból az Európai 
Unióhoz való tartozásból és a különböző nemzetállamok mechanizmusából is 
fakadhat. 
 
A különböző kultúrákat is összekötő összetettség megértése lehet a kulcsa 
annak a sokféleségnek, amely a civil társadalmon belüli összetett emberi 
kapcsolatokat összekapcsolja, akár egy teljesen online kontextusban is. 
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Nem kívánom, hogy [a nőknek] a férfiak felett legyen hatalmuk; hanem önmaguk 

felett. 
Mary Wollstonecraft 

 



 

  

               

I. BEVEZETÉS 

 
Napjainkban is fennáll az erőszak sok, láthatatlan formája, amelyek iga-
zolják és normalizálják a nemi alapú diszkriminációt. Egyes szakértők arra 
figyelmeztetnek, hogy az erőszak azon megnyilvánulásaira kell összponto-
sítani, amelyek finomabbak és társadalmilag kevésbé láthatóak, és amelyek 
kevésbé „komolyak” a társadalom szemében. Ezeket a kifejezéseket „micro-
machismo”-nak nevezték el, és magukban foglalják az alacsony intenzitású-
nak tartott kontroll- és uralmi magatartásokat, amelyeket honosítottak és 
legitimáltak, de amelyek feltételezik a nőkkel szemben elkövetett bántal-
mazást is. 
 
Ezek a viselkedések a patriarchális rendszer fenntartásához vezethetnek, 
és végső soron megmagyarázhatják a nők elleni erőszak „legsúlyosabb” vi-
selkedését, mivel „támogatják” a patriarchális rendszer piramisát. A pat-
riarchális rendszer értelmezése: „a politikai, gazdasági, vallási és tár-
sadalmi szervezet olyan formája, amely a férfi tekintélyén és irányításán 
alapul, és amelyben a férfiak túlsúlyban vannak a nőkkel szemben.”  
 
A nemek közötti hatalmi viszonyok és a más tényezőkkel, például életkorral, 
etnikai hovatartozással és jövedelemmel való kereszteződésük a nők által 
megtapasztalt erőszak formájához és forrásához kapcsolódnak, de gyakran a 
jéghegy aljaként rejtve maradnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: “Gender Violence Iceberg” Amnesty International Spain 



 

  

               

 
Fontos elemezni a „titkolt machismos” ezen formáit annak érdekében, hogy 
el tudjuk látni a társadalmat azon információkkal és szükséges forrásokkal, 
amelyek felhívják a figyelmet az ilyen típusú erőszakra, és újabb lépést 
teszünk a férfiak és nők közötti valódi egyenlőség felé vezető úton.  
 
A társadalom sokáig elutasította a nők elleni erőszak legnyilvánvalóbb és 
legsúlyosabb formáit, bár az erőszak finom vagy burkolt formái mellett a 
tolerancia és a tudatlanság még mindig nagy, és normalizálja őket, illetve 
elégtelenül lép fel ezek kiküszöbölésére (Bosch, 2007).  

 
Ha úgy gondolkodunk, hogy a nemi erőszak minden olyan cselekvés, amely 
kényszeríti, behatárolja vagy korlátozza a nők szabadságát és méltóságát, 
akkor azt láthatjuk, hogy a mindennapi életben az erőszak és a férfiuralom 
gyakorlatát figyelmen kívül hagyják, egyeseket normálisnak, néhányat lát-
hatatlannak, másokat legitimnek tekintenek. (Bonino, 1996, 1. o.). Ezeket 
a finom vagy láthatatlan viselkedésmódokat, amelyek a nemek közötti egyen-
lőtlenségeket reprodukálják, hagyományosan kicsinyes zsarnokságnak, intim 
terrorizmusnak vagy „puha” erőszaknak nevezik, de 1991 óta Luis Bonino 
pszichológus tanulmányozza őket, aki megalkotta a "micromachismo" kifeje-
zést a férfiuralom ezen megnyilvánulásaira vonatkozóan, amelyek a hetero-
szexuális párkapcsolatokban a mindennapi élet során előfordulnak, és be-
folyásolják a nők autonómiáját és pszichológiai integritását (Bonino, 
1996). „Micro”, mert szinte észrevehetetlen viselkedésformák, a nyilván-
valóság és a „machismos” határán vannak, mert magukban foglalják a nőkkel 
szembeni alacsonyabb rendű magatartást (Bonino. 1996). 
 
Napjainkban divatos a „micromachismo” értelmezése, kiterjesztve Bonino fo-
galmát azokra a gyakorlatokra, amelyek nem kizárólag a párkapcsolatokban 
fordulnak elő, így a nőkkel szembeni diszkriminatív helyzetekre, amelyek 
bármilyen környezetben (családi, munkahelyi, társadalmi stb.) előfordul-
hatnak, és amelyek alacsony intenzitásuk miatt észrevétlenül maradnak, 
elfogadottak és szabványosítottak. Az ilyen típusú magatartásformák tudat-
talanul olyan mértékben vetődnek fel, ameddig el vannak rejtve a pat-
riarchális társadalomban (Gómez, 2015).  

 
Javier Amores, a kantábriai Santander-i Nők Elleni Erőszak Bíróságának 
vezetője úgy véli, hogy Spanyolországban „semmit sem tesznek” a nemi erő-
szak valódi „eredete” elleni küzdelem érdekében, amely egyenlőtlenség és 
nőkkel szembeni diszkrimináció az élet minden területén, nemcsak a párkap-
csolaton belül megjelenik, és a „micromachismo” elleni küzdelemre szólí-
tott fel, amelyek – mint mondja - a „társadalmi DNS-ünkben” vannak és a 



 

  

               

jelenlegi termelési rendszer alapjait képezik. A „micromachismo” ellen 
küzdeni kell ahhoz, hogy jól strukturált és erős gazdaságot kapjunk.  
 
 

II. JOGI KERETRENDSZER 
 
Európai jogszabályok 
 
A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség előmozdítása kiemelt célkitűzés 
az Európai Bizottság Nemek közötti egyenlőség stratégiája 2020-2025 COM / 
2020 / 152final című dokumentumában.  
 
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét azért hozták létre, hogy 
növelje a nők védelmét nem kötelező erejű jogszabályokon, a bevált gyakor-
latok megváltoztatásán, a nemi alapú erőszak bármely típusának felszámo-
lására induló (start-up) kezdeményezéseken stb. keresztül. Az EU tagálla-
mai támogatták azon fő emberi jogi eszközöket, amelyek arra kötelezik őket, 
hogy küzdjenek a nők elleni erőszak, mint az emberi jogok megsértése, 
valamint a nők megkülönböztetéséhez kapcsolódó, nemi hovatartozású erőszak 
sajátos formája ellen. Ez magában foglalja a tagállamok azon kötelezett-
ségét, hogy véget vessenek a büntetlenségnek és megtiltsanak minden erő-
szakot, intézkedéseket tegyenek annak megakadályozására, megfelelő védel-
met biztosítsanak a túlélőknek, és biztosítsák a jogorvoslatot.  
 
- https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-
framework/eu-regulations?fbclid=IwAR1HVVaYeBGoFpyUGeePN2OX0v1q4A-dwgoODA-
SavPT7Mqgman81OsMrMTI 
 
- https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-fra-
mework 
 
- https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0101_EN.pdf 
 
Nemzeti jogszabályok 
 
Ez a legrelevánsabb jogszabály Spanyolországban a nemek közötti egyenlő-
séggel kapcsolatban. Egyes szakértők véleménye szerint azonban ez a jog-
szabály nem terjed ki a hétköznapi hímsovinizmusra, „micromachismo”-ra.  
 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres. 
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integ-
ral contra la Violencia de Género 
  

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/eu-regulations?fbclid=IwAR1HVVaYeBGoFpyUGeePN2OX0v1q4A-dwgoODASavPT7Mqgman81OsMrMTI
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/eu-regulations?fbclid=IwAR1HVVaYeBGoFpyUGeePN2OX0v1q4A-dwgoODASavPT7Mqgman81OsMrMTI
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework/eu-regulations?fbclid=IwAR1HVVaYeBGoFpyUGeePN2OX0v1q4A-dwgoODASavPT7Mqgman81OsMrMTI
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/regulatory-and-legal-framework


 

  

               

Regionális jogszabályok 
 
Ismétlem, az aktuális jogszabályok nem fedik le ezt a társadalmunkban 
lappangó hímsovinizmust.  
 
- Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombre y 
mujeres 
 
 

III. „MICROMACHISMO”, HÉTKÖZNAPI HÍMSOVINIZMUS, 
INTERNET ÉS SZOCIÁLIS MÉDIA 

 
Bonino (1995) kijelenti, hogy a „micromachismo”: 
Férfiak által végrehajtott interperszonális manőverek széles skálája, ame-
lyek célja: a) a dominancia és a feltételezett felsőbbrendűség előírása és 
fenntartása a nővel szemben, aki a manőver tárgya; b) megerősíteni vagy 
visszaszerezni az említett dominanciát egy nő felett, aki „lázad”; c) 
ellenállni a nő személyes vagy interperszonális hatalma növekedésének, 
akivel kapcsolatban állnak, és kihasználni a nő „gondozói munkáját”. (195. 
o.). Bonino (1996) szerint a nemek közötti pozíció szorosan összefügg a 
hatalmi egyenlőtlenségekkel, a kapcsolatok jelentik a fő területet, ahol 
ezek az egyenlőtlenségek megnyilvánulnak. A szerző szerint ennek az az 
oka, hogy patriarchális kultúránk legitimálta azt a hitet, hogy a férfi-
aknak joga van kontrollt és uralmat gyakorolni a nők felett, akik struk-
turálisan alá vannak rendelve nekik. A „micromachismo” olyan mikroerősza-
kot és mikrobántalmazást takar, amelyekkel a férfiakat megőrzik a nemi 
pozíciójukból adódóan hatalmukat, és olyan hálózatot hoznak létre, amely 
finoman csapdába csalja a nőket és veszélyezteti személyes autonómiájukat. 
Ezek képezik az alapjait és táptalaját a nemi alapú erőszak egyéb formáinak 
(pszichológiai, érzelmi, fizikai, szexuális és gazdasági visszaélések), és 
a mindennapi életük során a leggyakrabban használt férfi „fegyverek” a 
nemi alapú erőszak gyakorlására (Bonino, 1995, 1996, 2004). 
 
A „MICROMACHISMO” OSZTÁLYOZÁSA 
 
Kényszerítő (vagy közvetlen) „micromachismo”: Ezen a „micromachismo” ese-
tében a férfi erőt alkalmaz (erkölcsi, pszichológiai vagy gazdasági), hogy 
megpróbálja leigázni a nőt, korlátozza szabadságát és korlátozza döntési 
képességét. Ez a nőkben a vereség érzését okozza, amikor látják a veszte-
séget, az eredménytelenséget, illetve az erő és a saját döntéseik vagy 



 

  

               

indokaik védelmére való képesség hiányát. Mindez inkább gátlást, önbiza-
lomhiányt és az önbecsülés csökkenését segíti elő. Az ilyen típusú „mic-
romachismo” leggyakoribb esetei:  
 

- Megfélemlítés: Félelmet keltő manőver, amelyet akkor gyakorolnak, 
ha a férfi már olyan (valódi vagy képzelt) hírben áll, hogy sértő 
vagy agresszív. Arra utal, hogy ha nem engedelmeskednek, „valami” 
történhet. Ahhoz, hogy ez hiteles legyen, a fizikai, szexuális vagy 
gazdasági bántalmazás valamilyen formáját kell gyakorolni, hogy em-
lékezzen a nőt arra, hogy mi történhet, ha nem engedelmeskedik. 
- Pénzellenőrzés: Abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a pénz férfi 
örökség, ez a forma a háztartási munka, valamint a gyermeknevelés és 
gondozás gazdasági értékének tagadását is tartalmazza.  
- Sértő ragaszkodás.  
- A férfi „logika” „felsőbbrendűségének” állítása, amelyet olyan fér-
fiak használnak, akik azt hiszik, hogy nekik van az „egyetlen” indo-
kuk, vagy hogy ez jobb, mint a nőké az ötleteik, viselkedésük vagy 
döntéseik megvalósítására. 
 

Rejtett „micromachismo” (rejtett vagy közvetett vezérlés): Ezen „mic-
romachismo” az, amely a leghatékonyabban támadja a relációs szimmetriát és 
a női autonómiát alattomos és finom természetük miatt, ami különösen lát-
hatatlanná teszi őket a szándékosságukat tekintve. Ezen „micromachismo” a 
következők szerint csoportosítható:  

 
- A női gondozási kapacitással való visszaélés: Azokra a helyzetekre 
vonatkozik, amelyekben a férfi használja és kihasználja a nők gondo-
zási kapacitását. Ez a képesség nagyon fejlett bennük a szocializá-
ciójuk céljai miatt, ami arra készteti őket, hogy „másokért legye-
nek”, vagy hogy szinte kizárólag a nők veszik át a gyerekek nevelését, 
gondozását.  
- Az intimitás hiányának megteremtése: Ide sorolhatnánk azokat az 
aktív közvetett manővereket, amelyeket a férfi a nővel szemben ki-
alakít, így amikor a férfi folyamatosan bezárkózik, nem válaszol, 
egyszótagos válaszokat ad, nem kérdez, nem figyel, elszigetelődik, 
stb.  
- Álságosság: A férfi folytat párbeszédet, de az védekező-támadó 
jellegű, vagy megtévesztést és hazugságot használ az információ el-
rejtésére vagy mellőzésére. 
- Felhatalmazási manőverek: kisebbítik a nőket azáltal, hogy nőként 
leértékelik, diszkvalifikálják őket, vagy nem ismerik fel a pozitív 
tulajdonságaikat. 



 

  

               

- Érzelmi manipuláció manőverei: például hibáztatás, manipulatív csá-
bítás (érdeklődő közeledés a vonzalomtól eltérő célok elérése érde-
kében), kényszerítő választás elé állítás („Ha nem teszed ezt meg 
értem, nem szeretsz.”), harag vagy önigazolás. 
 

„Micromachismo” a válságból: Ezen a „micromachismo”-t gyakran használják 
a kapcsolatokban fellépő erőkiegyensúlyozatlanság pillanataiban, például 
amikor a nő személyes ereje megnő, vagy a férfi ereje fizikai vagy munka-
helyi okok miatt elveszik. Általában ezeket a változásokat a nők nagyobb 
egyenlőség iránt követelései kísérik a kapcsolatban. Ebben a kategóriában 
azokat a gyakorlatokat találjuk, amelyek célja a nők tevékenysége, ideje 
vagy tere feletti kontroll fokozása, elhagyással való fenyegetés vagy valós 
elhagyás, ígérgetés, szánalom, áldozati szerep eljátszása stb.  
 
A média legfrissebb tanulmányai szerint a TV az a kommunikációs csatorna, 
amelyet az állampolgárok a tájékozódás érdekében preferálnak, az interne-
tezők számának növekedése ellenére. A legtöbb esetben mind a nézők, mind 
a szakemberek normálisnak tekintik azt a „machismos”-t, amelyet a köz- és 
magántelevíziók közvetítenek anélkül, hogy vitákba keverednének, és kivé-
teles esetekről számolnának be.  
 
Néhány példa a hétköznapi hímsovinizmusra a közösségi médiában:  

 
A legutóbbi, Brazíliában megrendezett olimpiai játékokon Spanyolország 17 
érmet nyert, melyből 9-et nő szerzett meg, de a hírekben is lehetett 
találni ilyen típusú szalagcímeket.  
 
 

“ Rivas, a férfi, aki Carolina 
dührohamait arannyá változtatta”                       

 
A helyes cím a következőképpen 
hangzott volna: Carolina Marín 
aranyérmet szerzett Brazíliá-
ban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

               

 
 

     
        
Egy nagynevű újság írta: „A hiteltelen 
bevándorló, aki lehetővé tette a Covid-
oltást”, ami helyett a főcímben a kö-
vetkezőt kellett volna szerepeltetni: 
Karikó Katalin, aki lehetővé tette a 
COVID-19 elleni oltást. 

 
 
 

 

 
 

Egy másik rangos újság így szólt: Sanna 
Marin: az a szociáldemokrata és dögös 
finn nő, aki sarokba szorította a jóképű 
Pedro Sánchezt. 
 
(…) Egy homoszexuális pár nevelte fel… 
 
A címnek csak a miniszterelnökök közötti 
vitáról kellett volna szólnia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az a tény, hogy az eldiario.es, az országban sikeres újság 2014 óta saját 
tematikus mikro-sovinizmusok rovattal rendelkezik, jól mutatja a téma nö-
vekvő jelentőségét a nyilvánosság számára. Elemzést készítettek az ezen 
rovatban megjelent bejegyzések alakulásáról 2014-től 2017-ig, összesen 125 
bejegyzésre vonatkozóan, hogy azonosítsák, milyen témák szerepelnek ebben 
a blogban, és hogyan lehet azokat osztályozni.  
 



 

  

               

A tartalom elemzésének a segítségével végezzük el a mikroaggresziók tipo-
lógiáját, megvizsgálva a környezetet, amelyben előfordulnak, az őket ge-
neráló elsődleges forrásokat és az általuk keltett megjegyzések számát. 
Kiinduló hipotézisünk szerint a koncepciót, és ebben az esetben a speciális 
újságírói rovatot, egyfajta „szabódobozként” használjuk, ahol mindenféle 
olyan patriarchális és soviniszta állítást rögzítenek, amelyek nem tekint-
hetők éppen mikroagressziónak. Megjegyzendő, hogy a téma egyre nagyobb 
érdeklődést vált ki, mivel mind a bejegyzések, mind a kapcsolódó megjegy-
zések száma fokozatosan nőtt, a 2014-es mindössze 21 bejegyzésről 2017-ben 
47-re, és a 2014-es 330-ról 764-re 2017-ben. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a bejegyzések többsége személyes tanúvallomások alapján készült, mun-
kahelyi eseményeket ábrázol, és főként a nemi szerepekkel kapcsolatos kér-
déseket írja le.  
 
 

IV. STATISZTIKA AZ ORSZÁGBAN 
 

Kiemelünk néhány olyan vizsgálatot, amelyekben Bosch a „micromachismo” 
társadalmi elfogadottságának vizsgálatára összpontosított (2007). Ebben a 
kutatásban azt találták, hogy a „micromachismo”-t a férfiak sokkal nagyobb 
mértékben tartják elfogadható viselkedésnek, mint a nők, és ez a különbség 
a fiatalok körében nagyobb. Ezen túlmenően, minél magasabb az életkor, 
annál jobban elfogadott a „micromachismo” mind a férfiak, mind a nők kör-
ében. (Bosch, 2007). 
 
A fizikai és szimbolikus terek inváziójának „micromachismo”-át és a nők 
hagyományos női szerepbe való visszaszorítását a mintában szereplők több 
mint 40%-a bizonyos mértékig elfogadhatónak tartja, míg azokat, amelyek 
bizonytalanságot és félelmet, irányítási manővereket és alulértékelést ge-
nerálnak, a megnevezettek több mint 20%-a bizonyos mértékig elfogadja. 
(Bosch, 2007, 146. o.)  
 
A „micro-sex” skálát alkotó elemek közül az érzéseik figyelmen kívül ha-
gyása váltotta ki a legnagyobb elutasítást (a megkérdezettek 96,5%-a sze-
rint ez soha nem megfelelő), a legalacsonyabb elutasítást pedig az váltotta 
ki (a megkérdezettek 26,2%-a úgy véli, hogy bizonyos körülmények között 
helyénvaló lehet, közel 10%-a pedig azt, hogy mindig helyénvaló), hogy a 
nők alapvető szerepe az életben az, hogy anya legyen. Annak ellenére, hogy 
a Bosch (2007) hétköznapi hívsovinizmusait értékelő skála olyan pszicho-
metriai tulajdonságokat kapott, amelyek alkalmassá teszik a kutatási te-
rületen történő felhasználásra, alig van más empirikus tanulmány, amely 
ezt alkalmazza, ezért ezek az eredmények nem hasonlíthatók össze más vizs-
gálatok eredményeivel. 



 

  

               

 
Az 1. ábra a közösségi oldalakhoz fűzött hozzászólások számát mutatja téma 
és év szerint. A nemi szerepekkel kapcsolatos témák állnak az élen, 3289 
hozzászólással (44,1%); a második helyen a szexista nyelvezet témája sze-
repel, 2112 hozzászólással (28,3%); a harmadik helyen a zaklatással, ag-
resszióval vagy szexista gyilkossággal kapcsolatos kérdésekre reagáló meg-
jegyzések állnak, 1306 megjegyzéssel (28,3%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. ábra: A közösségi oldalakhoz fűzött hozzászólások száma téma és év sze-

rint. Forrás: Diario.es  
 
 

V. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
A „micromachismo” továbbra is tombol a mindennapi élet ezen területén, 
ahol a főzés, a takarítás és általában a gondozás a nők számára fenntartott 
terület, a koncessziós jogosultság, a számítógép, a konferenciák és a 
futball pedig a férfiak területe. Helytelen, önérdekű és patriarchális az 
az értelmezés, amely – mint ez a kutatás kimutatta – a nemi identitás 
szocio-szimbolikus konstrukciójára reagál, és ezért az dekonstruálandó. A 
„micromachismo” megnyilvánulásainak kedvelt területe a munkahely (32%), 
ezt követi a reklámszektor (20%), majd az otthoni környezet (18%).  
 
A „micromachismo” a nemi erőszak egyéb olyan formáinak alapját vagy fő 
lépését jelenti, amelyek ezt felülmúlják és sokkal jobban láthatóak, mint 
például a fizikai vagy pszichológiai bántalmazás érzelmileg, szexuálisan, 
gazdaságilag stb. Ellentétben azzal, ahogyan ezek a rossz bánásmódok ál-
talában kialakulnak, a mikrobántalmazás általában már a kapcsolat elején 
kezdődik, és lassan alakul ki, míg végül elfedi nő szabadságát, és a nőt 
mint embert teljesen érvényteleníti. Párkapcsolatban ezek a viselkedések 
az alacsony intenzitású nyomásgyakorlás formáiban nyilvánulnak meg, vagyis 
olyan finoman fejlődnek ki, hogy ne hagyjanak nyomot maguk után.  
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Nem kívánom, hogy [a nőknek] a férfiak felett legyen hatalmuk; hanem önmaguk 

felett. 
Mary Wollstonecraft 



 

  

               

 

 
 

I. BEVEZETÉS 
 
A finn Amnesty 2021. április 16-án számolt be az ENSZ Emberi Jogi Bizott-
ságának a Finnországnak szóló ajánlásáról. A koronajárvány világszerte 
fokozta a nők elleni erőszakot. Sajnos ez Finnországban is megtörtént. 
Finnországnak figyelmet kell fordítania az erőszak bejelentésére, valamint 
a vádemelések és ítéletek számára. A Bizottság szerint úgy tűnik, hogy nem 
minden erőszakos cselekmény kerül rögzítésre, ezért az eljárásokat sem 
folytatják le. Biztosítani kell a nők elleni erőszakos esetek alapos vizs-
gálatát, és el kell fogni az elkövetőket. Országszerte fejleszteni kell az 
áldozatsegítő szolgáltatásokat, és menhelyet kell létrehozni. A Bizottság 
megállapította, hogy Finnország lassú ütemben hajtja végre a szexuális 
bűncselekményekre vonatkozó jogszabályok reformját. A Bizottság szerint 
Finnországnak fel kell gyorsítania a beleegyezés hiánya alapján történő 
nemi erőszak meghatározásának folyamatát. A Bizottság felhívta a figyelmet 
arra, hogy a házasságkötési kényszert külön bűncselekménynek kell tekin-
teni. 1* 
 
Néha a régi beidegződések nagyon mélyről szólalnak meg valakinek a gondo-
lataiban. 2018.09.03-án Teuvo Roskala, a Kankaanpää-i „Basic Finn” alel-
nöke azt mondta: - Egy hagyományos keresztény házasságban nem történhet 
nemi erőszak. A házasság két harmonikus ember szövetsége. Miután a házas-
ságon belüli nemi erőszakot 24 évvel ezelőtt kriminalizálták. 2* 
 
Eredetileg Tarana Burke aktivista alkotta meg „Me too”-t (2017), amelyben 
minden szexuális zaklatáson átesett nő a „Me too” (én is) státuszát írja 
be. Ez képet ad az embereknek a probléma mértékéről. Különösen Alyssa 
Milano színésznő Twitter-kérése indított el hatalmas lavinát a közösségi 
médiában.  
 
„Mindenki ismer egy nőt, akit megerőszakoltak, de senki sem ismeri az 
erőszaktevőket.” A barátom mesélt erről, és ez egy nagyon borzasztó dolog 
– mondja az interjúalany. A példa feltárja a nők által tapasztalt erőszak-
kal és szexuális zaklatással való fenyegetés hétköznapi természetét. Az 
erőszakra vonatkozó aggasztó statisztikák nem képezhetik tréfa tárgyát. A 
parlament által megvitatott javaslat, amely szerint a nemi erőszakhoz való 
beleegyezés hiányát adják a nemi erőszakról szóló törvényhez, mégis vicc 
tárgyát képezte Tom Packalén finn parlamenti képviselő számára: „Ez a 
[beleegyezés] egy papír vagy valamilyen alkalmazás?”  
 
A #Metoo jelenség provokálta a #notallmen jelenséget.  
 



 

  

               

Az Yle News Instagram oldala összegyűjtötte a válaszokat azokra az érzé-
sekre, amelyeket a #notallmen jelenség vált ki, amikor a nők elleni erő-
szakról és annak fenyegetettségéről beszélünk. A válaszok százai leginkább 
azt emelték ki, hogy sokan úgy érzik, hogy a vita teljesen rossz irányba 
halad.  
 
- A férfiközpontú társadalom, a patriarchátus mindannyiunkat hozzászokta-
tott egy meghatározott gondolkodásmódhoz. A nőket diszkrimináló struktúrák 
olyan mélyen beépültek, hogy észre sem vesszük őket – mondja Tuija Saresma 
(egyetemi kutató, Kortárs Kultúrakutatási Központ).3*   
 
Az erőszak áldozatai számára különféle támogatási intézkedéseket tettek az 
önkormányzatoknak szóló ajánlások formájában Finnországban. Az önkormány-
zati döntéshozók az ajánlásokon túlmenően azt szeretnék, ha Finnországban 
kötelező erejű jogszabályok születnének a nők elleni erőszak megelőzésére 
és a támogató szolgáltatások nyújtására vonatkozóan. Az Amnesty és a Szo-
ciális és Egészségügyi Minisztérium önkormányzati felmérései azt mutatják, 
hogy a politikai döntésekkel jóváhagyott erőszakellenes programokkal ren-
delkező önkormányzatok is rendelkeznek együttműködési struktúrával. A jól 
működő együttműködési struktúrákkal rendelkező önkormányzatoknak is vannak 
más szolgáltatási útjai, és célokat is tűztek ki az erőszak leküzdésére. 
4 *   
 
A Rendőrség Embercsempészettel foglalkozó nyomozócsoportja 2021 elején 
kezdte meg munkáját. A csoport a szexuális és munkaerőalapú emberkereske-
delmet és párzást vizsgálja. Finnországban Európa többi részéhez képest 
viszonylag későn jött létre egy speciális, embercsempészetet vizsgáló cso-
port. Becslések szerint Finnországban az embercsempészet 90 százaléka 
rejtve marad a rendőrség elől. Most erőfeszítéseket tesznek a hatóságok 
professzionalizmusának növelésére az áldozatok megsegítése és a felelősök 
bíróság elé állítása érdekében. A gyakorlatban a cél a rendőrök, ügyészek 
és bírák embercsempészet felderítési képességének javítása. Az igazságügy-
miniszter abban reménykedik, hogy nőni fog a rendőrség szakmaisága. 5*  

II. JOGI KERETRENDSZER 
 
Európában  
 
Az EU felhatalmazást adott az Európa Tanács nők elleni erőszak megelőzé-
séről és felszámolásáról szóló egyezményének (Isztambuli Egyezmény) alá-
írására az EU nevében a hatáskörébe tartozó ügyekben. 
 
Ez jelentős lépés afelé, hogy az EU – az uniós országok mellett – teljes 
jogú részes fele legyen az Isztambuli Egyezménynek.  
 
Háttér: Az Isztambuli Egyezmény a legátfogóbb nemzetközi szerződés a nők 
elleni erőszak* és a családon belüli erőszak* elleni küzdelemről és meg-



 

  

               

előzésről. 2011-ben adták ki és nyitották meg aláírásra, és 2014 augusz-
tusában lépett hatályba. Nyitva van aláírásra az EU számára, amely az EU 
országai mellett megfigyelőként vett részt a tárgyalásokon.  
 
Az (EU) 2017/865 és (EU) 2017/866 tanácsi határozatot azzal összefüggésben 
fogadták el, hogy az Európai Bizottság 2017-et a nők elleni erőszak elleni 
küzdelemre irányuló intézkedések évévé nyilvánította. 6* 
 
Finnországban 
 
Két történelmi idővonal: Szivárványtörténet és A nemek közötti egyenlőség 
mérföldkövei. Kutatásunk érdekes pontjai a következők 7*: 
 
1897 A nők 21 évesen teljes értékűek a férfiakkal. 
1906 - A nők Európában először szavazhatnak a nemzeti választásokon és a 
világon elsőként indulhatnak a választásokon. 
1917 Általános választójog a nők és a férfiak számára az önkormányzati 
választásokon 
1930 - Új házassági törvény lép életbe: a feleség felszabadul a férje 
gondozása alól és a saját vagyonhoz való jog.  
1937 - törvény az anyasági segélyről 
1971 A homoszexuális cselekmények kriminalizálása kikerül a Büntető Tör-
vénykönyvből. 
1974 Megalakul a Szexuális Egyenlőségi Egyesület (Seta). 
1981 Az Orvosi Tanács eltávolítja a hivatalos betegségbesorolásból azt a 
részt, ahol a homoszexualitás betegségnek minősül. 
1986 - A névtörvény, amely lehetővé teszi a házas nők számára, hogy meg-
tartsák vezetéknevüket, és a gyermek bármelyik szülő vezetéknevét kaphatja 
1986 - Finnország ratifikálja a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden 
formájára vonatkozó ENSZ-egyezményt (CEDAW). 
1994 - A házasságon belüli nemi erőszak kriminalizálható. 
2014 A parlament polgári kezdeményezésnek megfelelően megalkotja az egyenlő 
házasságról szóló törvényt. 
2015 Hatályba lép a felülvizsgált esélyegyenlőségi törvény. Az esélyegyen-
lőségi törvény a nemi alapon történő megkülönböztetés tilalmát kiterjeszti 
a nemi identitáson vagy nemi megnyilvánuláson alapuló megkülönböztetésre 
is. A kisebbségi ombudsman lesz az esélyegyenlőségi ombudsman, akinek jo-
gában áll kezelni bármely alapon történő megkülönböztetést. 
 
 

III. „MICROMACHISMO”, HÉTKÖZNAPI HÍMSOVINIZMUS, 
INTERNET ÉS SZOCIÁLIS MÉDIA 

 
A Sony Interactive Entertainment néhány éve bejelentette, hogy támogatja 
a lányok részvételét egy angliai játéktáborban. A finn szerencsejáték-
híroldal ezt a következők szerint kommentálta:  
 



 

  

               

„Személy szerint elég értelmetlennek látom az ilyen kampányokat. Nem gon-
dolom, hogy a nemek szerinti megoszlás bármiféle diszkriminációnak köszön-
hető. A nőket általában nem érdekli a játékipar vagy a játékok.”  
 
„A kompetencia számít, nem a nem. Felesleges megpróbálni az embereket 
olyasmire rávenni, ami esetleg nem is érdekli őket.  
 
A játékban való fejlődéshez játszani kell. A nők játékosként való felté-
telezett alsóbbrendűségét az indokolja, hogy a világcsúcstartók között 
egyáltalán nincs nő. Számítani kell rá, hogy amikor egy online játék fel-
fedi, hogy egy játékos lány vagy nő, a többi játékos így kommentálja: „Ó, 
ott egy mosogatógép játszik.” és „Menj vissza a konyhába”. Ezek a leggya-
koribb - és legkedvesebb - megjegyzések. „Jónéhány évbe telt, amíg próbál-
koztam csatlakozni a játékosbandákhoz, de nem sikerült. A magányt is meg-
tapasztaltam benne.” Ez az, ahogy a női játékos megélte ezt, és hosszú 
évekre abbahagyta a játékot. 8* 
 
A nőknek a diákok szervezeteiben történő szexuális zaklatása és gyűlölete 
megjelent a közösségi médiában. Természetesen nem minden diák rossz ember, 
aki szexista tevékenységet folytat. Úgy tűnik azonban, hogy a zaklatás 
légköre rendkívül ragályos. A hagyományok könnyen átörökítődnek a követ-
kező generációkra és munkákra. A férfiak által uralt területeken a test-
vériesség sok munkahelyen teljes erővel működik, és gyakoriak a szexista 
viccek.  
 
A kérdésre ugyanazzal a retorikával válaszoltak, mint a #metoo idején, 
vagyis érvénytelenítették a tapasztalt zaklatást. – Vissza kellett-e nézni, 
miért öltözött fel kihívóan, miért ivott túl sokat, nem minden férfi ilyen. 
Ilyen módon a felelősség az áldozatot terheli. 9*  
 
Tuija Saresma kutató rámutat: - Fel kell ismerni a durva beszéd ártalmas-
ságát, mert az helyet ad a fizikai erőszaknak. A nemi erőszak vagy a 
gyilkosság a női gyűlölet szörnyű fellépése, de a felszín alatt ott vannak 
például a hímsoviniszta viccek, a nők lekicsinylése stb., amelyek szintén 
a női gyűlölet struktúráihoz tartoznak. Ezért a férfiakat be kell vonni a 
nők gyűlöletét célzó attitűdök és struktúrák lebontásába, mondják sokan, 
akik részt vettek az Instagram-vitában. Saresma szerint többet kellene 
beszélni a női gyűlöletről, amikor a párkapcsolati erőszak okaira gondo-
lunk. Szerinte a nemi alapú erőszak a nők elleni gyűlölet közvetlen követ-
kezménye. Úgyszintén a nők öltözködésének ellenőrzése vagy a fizikai szu-
verenitás megtagadása, például abortusztilalom formájában.  
 
- Lehet azon tűnődni, hogy a nők miért nem mondanak nemet a viccekre, és 
hagyják, hogy teljes értékűek legyenek, de ha nőként azt mondod, hogy ez 
a megjegyzés valójában megalázó és helytelen, akkor rögtön „Suvakki” vagy 
(zöld baloldali toleráns értelmi fogyatékos = kisebbségvédő személy) és 
nem érted a vicceket – pontosítja a fiatal nő.  
 
„A nőket érő állandó zaklatás sok nőt késztetett arra, hogy cenzúrázza 
önmagát. Nem merik elmondani a véleményüket, vagy teljesen elhagyják a 
Twittert. A Twitter és más közösségi médiaplatformok felelőssége, hogy 



 

  

               

megvédjék a nőket a zaklatástól” – mondja Pia Puu Oksanen, az Amnesty 
Finland nemi és szexuális zaklatás szakértője. 
 
Aránytalanul sok zaklatás éri a Twitteren a vallási kisebbségekhez tartozó, 
a leszbikus, biszexuális, transznemű és fogyatékkal élő nőket. 
 
A női politikusokkal szembeni sértő zaklatás világszerte ismert jelenség. 
A NATO égisze alatt működő Stratcom kutatóintézet jelentése szerint 2020 
tavaszán és nyarán szűrést végeztek a finn nyelvű tweetek tartalmára vo-
natkozóan. A jelentés aránytalannak minősíti a női finn miniszterek elleni 
gyűlöletkeltő tweeteket. A különféle elemző eszközökkel végzett szűrések 
során a finn Twitter-bejegyzések 7 százalékát értelmezték sértőnek vagy 
rágalmazónak. Ezeket az üzeneteket 5000 finn nyelvű Twitter-felhasználó 
küldte. Némelyikük folyamatosan tweetelt a két női miniszterről. Az elem-
zett obszcén üzenetek többsége valós emberektől érkezett, nem pedig szá-
mítógéppel programozott botoktól. Az üzenetek gyakran névtelenek voltak. 
A Stratcom-jelentés elismeri, hogy az üzenetek bal- és jobboldali tweete-
lőktől egyaránt érkeznek, de a gyűlöletkeltő tweetek nagyobb része érkezik 
jobboldaliaktól.  
 
- Inkompetens, tapasztalatlan, Sokos pénztáros, lány, lány minisztérium, 
rúzs minisztérium, harisnya minisztérium, megfélemlítés, gyűlöletbeszéd, 
arcfestés. Igen, nők vezetik a kormányt. Lépj túl rajta, Marin Tweets. 
Sanna Marin tehát arra buzdítja az embereket, hogy alkalmazkodjanak ahhoz 
a tényhez, hogy nők irányítják a kormányt. 10*  

IV. STATISZTIKA AZ ORSZÁGBAN 
 
Próbálok zaklatást és hasonlókat szerezni a Twitterről, de nagyon sokan 
azt mondják, hogy blokkolták vagy eltávolították a „rossz” diskurzusokat. 
Ugyanez történt a Facebookon. 
 
Katri Erkkilä azt írja: hamar világossá vált számomra, hogy a Facebook 
oldalakat olyan gyorsan „tisztították meg”, hogy nem volt időm megnézni az 
összes hozzászólást. Például arra lettem figyelmes, hogy a kutatóm a Face-
book-profiloldalán azt mondja nekem, hogy a kérdéses oldal gyűlöletmentes, 
ezért mindent azonnal töröl a gyűlöletkeltő kommentekről. Ez a lehetőség 
véleményem szerint már az űrlapra adott válaszok után is kutatásra tobo-
rozna. Ott is néhány válaszadó blokkolt profilokról és törölt megjegyzé-
sekről számolt be. 11*  
 
A Finn Statisztikai Hivatal feltérképezte a finnek online zaklatását és az 
interneten talált ellenséges írásokat három évre vonatkozóan (2017, 2019 
and 2020).  
 
A tanulmány az internetes zaklatásról kérdezett a következők szerint:  
 



 

  

               

„Úgy gondolja, hogy Ön ki volt téve valaha is nem megfelelő közeledésnek 
az interneten, például sértő magatartás vagy kényelmetlen szexuális visel-
kedés miatt?” A 16 éven felüli finnek 13%-át célozták meg az interneten. 
A nőknél 17%, a férfiaknál 9% volt az arány. 12*  
 
Egy 2019-ben közzétett tanulmány a társadalmi döntéshozatalt befolyásoló 
vagy befolyásolni kívánó gyűlöletbeszédet vizsgálta. A kérdőívre adott 
válaszok alapján a finn önkormányzati döntéshozók körében a nők sokkal 
több gyűlöletbeszédet, megvetést, fenyegetést és csoporttal szembeni el-
lenségeskedést tapasztaltak, mint a férfiak. Ezenkívül a vizsgálatban részt 
vevő nők azt mondták, hogy a gyűlöletbeszéd, amellyel gyakran találkoznak, 
kifejezetten a nemükhöz kapcsolódik. Nyílt végű válaszok és interjúk alap-
ján a nem megmagyarázza a gyűlöletbeszédet kiváltó tényezőket, mint például 
az értékek vagy az osztálystátusz: Az életmódtól és az értékektől a folya-
matos alkalmazkodásig. 
 
Nemek közötti különbségek az önkormányzati döntéshozók gyűlöletbeszéddel 
kapcsolatos tapasztalataiban 
 
 Férfiak (szám=670) Nők(szám=572) 
Ő volt a célpont 28% (±3.4%) 42% (±4.0%) 
A közelében álló volt a 
célpont 

14% (±2.6%) 14% (±2.9%) 

Megvetés vagy sértés 20% (±3.0%) 34% (±3.9%) 
A megfélemlítés cél-
pontja 

10% (±2.3%) 18% (±3.2%) 

Csoportokkal szembeni 
ellenségesség 

10% (±2.3%) 20% (±3.3%) 

95% konfidencia intervallum zárójelben. 13 * 
 
2019-ben a Szexuális zaklatás a közösségi médiában című tanulmány szexuális 
zaklatást tapasztalt. A felmérés az Oulu-ban élő, 18–29 év közötti nőket 
célozta meg. A felmérés feltérképezte a nők szexuális zaklatással kapcso-
latos tapasztalatait a közösségi médiában. A tanulmány célja kutatási ada-
tok előállítása az Oulu Lányok Háza dolgozói által végzett szexuális erő-
szakos munka fejlesztésére, illetve a szexuális erőszakkal kapcsolatos 
munka iránt érdeklődők általi felhasználásra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

               

 
 
 
 
 

Szexuális zaklatás a közösségi médiában(%) 14 * 
 
A legtöbb zaklatás a Snapchaten és az Instagramon volt. Az egyéb közössé-
gimédia-szolgáltatások közé tartozik a Suomi24 és a WeChat azonnali üze-
netküldő szolgáltatás, ahol a válaszadók szexuális zaklatásról számoltak 
be. 
 
A tapasztalatok szerint a szexuális zaklatás jellemzően ismeretlenek által 
közzétett pénisz- és meztelen képek, valamint a megjelenésre és a szexua-
litásra vonatkozó nem megfelelő kommentárok formájában jelent meg. A sze-
xuális zaklatással kapcsolatos tapasztalatokat normalizáltnak tekintik, és 
azok befolyásolják az önbecsülést és az identitást. A megkérdezettek szí-
vesen vették volna a vitában a támogatást, a hatóságok segítségét, illetve 
azt, ha a kívülállók vették volna a bátorságot, hogy beleavatkozzon a 
zaklatásba. 14*  
 

V. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Korábban írtunk arról, hogy az erkölcstelen beszédekből konkrét tettek 
születnek, ezért fontos a „fiúk azok fiúk” attitűdökre reflektálni. Az 
attitűd lehetővé teszi, hogy a fiú helytelenül viselkedjen, mert fiú. Néha 
az anyák ezt használják arra, hogy a fiúk kibújjanak a házimunka alól, ami 
rossz dolog a fiú számára, elköltözni otthonról és megtanulni a házimunkát 
fáradságos lehet, ha mindent az elejétől kell megtanulni. Egyes fiúk úgy 
érezhetik, hogy a barátnőjüknek kellene gondoskodnia az otthonról. A leg-
több fiatal nő dolgozik vagy tanul, ezért a fiatal férfiakat is be kell 
vonni a háztartási munkába. Ha egy kapcsolat elején gyerekek születnek, a 
nők nem állnak készen arra, hogy „háziasszonyok” legyenek. Az ehhez fűződő 
reményeket lekicsinylő kifejezések tükrözik a játékvilágban. 
 
Jó, hogy a #metoo mozgalom felhívta a figyelmet a nőkkel szembeni aljas 
viselkedésre, és fontos lenne megérteni, hogy engedély nélkül senkihez ne 
nyúljanak. Ezenkívül az obszcén képek küldése helytelen viselkedés, és nem 
pedig szórakoztató időtöltés. 
 
Finnországban a nők elleni súlyos erőszakos cselekmények még mindig Európa 
élvonalába tartoznak, és sajnos még ennél is rosszabb. Marita Husso, a 
szociálpolitika adjunktusa úgy véli, hogy az erőszakról nem szabad lenéző 
módon nézeteltérésként beszélni, vagy a féltékenység vagy szenvedély mi-
atti erőszakkal magyarázni. Az erőszak láncának megszakításához tudatos-
ságra, társadalmi vitára és szemléletváltásra van szükség. 15*  
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