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„ERŐSZAK A NÉGY FAL KÖZÖTT”
CSALÁD, ERŐSZAK, GYERMEKBÁNTALMAZÁSOK
Sajnos gyakori jelenség, hogy a szomszédban, a lakókörnyezetben egy lakásból veszekedés szűrődik
ki és később megjelenik a rendőrségi gépkocsi. Az intézkedés bárhogy is végződik az érintettek
számára tragikus, ha elviszik az egyik felet, vagy csak figyelmeztetik a családi béke már tartósan
odavész
A családon belüli erőszak sem elkövetői sem sértetti
oldalról nincs korhoz, nemhez, iskolázottsághoz,
társadalmi hovatartozáshoz kötve. Az gyakorolja, aki
testi-lelki erőfölénye miatt teheti, azzal szemben, aki
ez ellen kora, családban elfoglalt helyzete, testi-lelki
kondíciói miatt védtelen.
A családon belüli erőszak látenciájának a
csökkentésére, illetve a szakmai tapasztalatok
bővítésére a Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala és a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
közösösen
bűnmegelőzési konferenciát szervezett „Erőszak a
négy fal között - család, erőszak, gyermekbántalmazások, napjaink gyermekvédelme” címmel.
A konferencián elsőként Sümegi Csaba rendőr főhadnagy ismertette a hozzátartozók közötti
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényt, amely arra irányul, hogy
még azt megelőzően kezelje a párkapcsolati erőszak jelenségségét, mielőtt egy súlyosabb helyzet, a
sokszor helyrehozhatatlan következményekkel járó bűncselekmény bekövetkezne. Beszámolt a
hozzátartozók közötti erőszak helyszínre érkező elsődleges intézkedést foganatosító rendőr
feladatairól, a felek, a tanúk meghallgatásáról, a helyszín szemrevételezéséről, a bizonyítékok
felkutatásáról, valamint a felmerülő nehézségekről.
Szögedi Dalma klinikai szakpszichológus, a bántalmazás következményeiről beszélt, valamint a
gyermekrajzokban megtalálható pszichés jegyekről, a felismerés lehetőségeiről tartott előadást.
Továbbá elmondta, hogy az áldozatok viselkedésében milyen tünetek megjelenésére figyeljenek a
szakemberek. Kiemelte, hogy a családon belüli erőszak gyanúja esetében a családrajz diagnosztikus
támpontként szolgál. Következtethetni lehet belőle a gyerek közérzetére, saját helyzetének, és a többi
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családtaghoz való viszonyának szubjektív megítélésére és megélésére. Fény derülhet a rossz
teljesítmény, a magatartás probléma vagy a részképesség zavar olyan pszichés okaira, amelyek a
családi kapcsolatokban rejlenek.
A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat elnöke, Urbán Erika
családszociológus az általuk működtetett krízisközpont tevékenységét
mutatta be, aki elmondta, hogy a szolgálat küldetése, hogy segítő kezet
nyújtson azoknak, akik gyermekeikkel krízishelyzetbe kerülnek és el kell
hagyniuk otthonukat. Az átmeneti otthonaik lehetőséget teremtenek arra,
hogy a bajba került családok ne váljanak hajléktalanná és a gyermekeiket, ne
kelljen kiemelni a családból, még rövid időre sem. A 145 fő gyermek és
felnőtt befogadására alkalmas intézményben 24 órában nyújtanak segítséget.
A lakhatást 12+6 hónapig tudják biztosítani, amelynek feltétele, hogy a szülő
rendszeres munkát vállaljon, saját betétkönyvet nyisson és takarékoskodjon,
amely azért fontos, hogy a kiköltözéshez szükséges pénzügyi alapokat meg
tudják teremteni. Amennyiben ezek nem történnének meg, a segítségünk
értelmetlenné válna. Az ellátás eltér az albérleti életformától, mert házirend
és szabályok vannak, több együtt élő családnak kell alkalmazkodnia egymáshoz. Nem könnyű
vállalás, de egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy új munkahelyet találjanak, hogy átgondolják a
gazdálkodásuk addigi hibáit és új életet kezdjenek.
Dr. Kassai Tamás gyermek-traumatológus, osztályvezető főorvos a gyerekbántalmazásból
származó sérülések specialistája, a fizikai gyermekbántalmazás és az elhanyagolás jeleiről, tüneteiről
beszélt és ezeket megrázó képekkel, kisfilmekkel prezentálta. Bemutatta, ha több különböző sérülés
látszik egy gyereken, miközben a szülei azt mondták, hogy csak egyszer ütötte meg magát, ha látnak
olyan röntgenfelvételt, amelyen gyógyult, különböző időpontokban elszenvedett törések vannak, ezek
mind bántalmazásra utaló tünetek. Ezeket minden esetben jelzik a hatóságok felé. Szemléltette a rázott
gyerek szindróma veszélyeit, ami az egyik leggyakoribb, egyben legveszélyesebb formája a
gyermekek bántalmazásának. Nem véletlen, hogy több éve kezdődött és az idén is folytatódik
a „Never shake a baby - Sose rázd a csecsemőt” felvilágosító program. A sokszor már életveszélyes
állapotban kórházba kerülő csecsemők szülei nem szándékosan okozzák a baba sérüléseit, egész
egyszerűen nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jellegű és mértékű sérüléseket képes okozni az
általuk alkalmazott rázás. Az erőteljes ráhatás akkor is veszélyes, ha az viszonylag rövid ideig tart,
mert a babák koponyája a testméretükhöz képest nagy és nehéz. Ilyen hatásra ide-oda bicsaklik, így az
agy neki-neki csapódik a koponya belső felületének, amely az agyban maradandó sérülést is okozhat.
Fennáll továbbá a gerincoszlop, valamint a nyaki csigolyák súlyos sérülése is.
Kovácsné Leskó Anna r. őrnagy, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója a közel
egy éve működő gyermekbarát meghallgató szoba tapasztalatairól számolt be. Előadásában bemutatta
a tanúsítvánnyal ellátott helyiség berendezését és ismertette, az átadást követő igénybevételek
tapasztalatait.
A rendezvény célja volt a rendvédelemben, valamint a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi
területen dolgozó szakemberek képessé tétele a családon belüli erőszak felismerésére, a konfliktusok
kezelésére, az áldozatok felkutatására és a problémák megoldására.
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