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„Az igazi szeretetben nincs erőszak, nincs függés, nincs önzés.”
(Müller Péter)

A hozzátartozók közötti erőszakot tágan kell értelmezni. Beletartozik a
fizikai agresszió, a lelki és a verbális bántalmazás, valamint a gazdasági
erőszak. Ez megvalósulhat a jelenlegi, illetve egykori házastársak, élettársak
között, de ide soroljuk az idősebb családtag és a gyermek bántalmazását,
elhanyagolását is.
A lelki erőszak jellemzői: az alapvető érzelmi
igények megtagadása, a barátoktól, családtól,
kedvenc foglalatosságtól való elszigetelés, a
féltékenység, a másik fél önbizalmának
módszeres lerombolása, a partner állandó
hibáztatása, kigúnyolása, nevetségessé tétele, a
folytonos káromkodás. Ide tartozik az áldozat
tárgyainak összetörése, a fenyegetés, a félelmet
keltő viselkedés, a támadó faggatózás, a
kommunikációs csatornák lezárása, az állandó
ellenőrzés, a gyűlölettel teli beszéd, valamint a
non-verbális fenyegetések (a támadó mimika, az
agresszív
gesztusok,
a
félelemkeltő
testhelyzetek).
A gazdasági erőszak eszköze az anyagi függésben tartás, a munkától eltiltás,
a jövedelem elvétele, a mindennapi kiadások megkérdőjelezése, a szoros
elszámoltatás.
Az erőszak célja minden esetben a társ önbecsülésének és függetlenségének
megtörése.

Az elszenvedett fizikai, illetve lelki sérülések feldolgozásához,
megoldásához sok esetben segítségre van szükség. Az áldozatsegítő
szolgálatok, valamint az áldozatsegítő központok az áldozatok támogatását
szolgálják. Felvilágosítást adnak a jogokról, kötelezettségekről; érzelmi
támaszt nyújtanak; jogi segítséget biztosítanak. Amennyiben krízishelyzet
áll fenn és azonnali pénzügyi segélyre van szükség, ennek ügyintézése az
Áldozatsegítő Szolgálatnál történik. Érzelmi támogatáshoz, a lelki sérelem
feldolgozásához pszichológus szakember közreműködését az Áldozatsegítő
Központ tud biztosítani.
Az Áldozatsegítő Szolgálat feladatait a Vas Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Igazságügyi Osztálya látja el (9700
Szombathely, Széll K. u. 54., telefon: 06/94/795-272).
Megyénkben az Áldozatsegítő Központ Szombathelyen működik.
(9700 Szombathely, Thököly I. u. 14. fszt. 6., telefon: 06/30/682-7113, email: askszombathely@im.gov.hu).
Amennyiben áldozattá vált, értesítse a Rendőrséget a 112-es segélyhívó
számon, vagy hívja az éjjel-nappal díjmentesen elérhető
Áldozatsegítő Vonalat: 06/80/225-225!
Figyelmébe ajánljuk a kapcsolati erőszak
áldozatait segítő – Android és iOS készülékekre
egyaránt letölthető – Bright Sky HU
mobilalkalmazást. Az applikáció nemcsak a
bántalmazó kapcsolatban élők, hanem a közvetlen
környezetük számára is hasznos információkat ad
a segítségnyújtásról. Az alkalmazásban a
kapcsolati erőszak felismerését, illetve az abból
való
kilépést
segítő
tartalmak
mellett
megtalálhatók az országos és a regionális
szervezetek közvetlen elérhetőségei is.
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