
ERDÉLYI NAPLÓ  2018. június 7.6 FÓKUSZ

A családon belüli erőszak 
megfékezését célzó átfogó 
törvénycsomag a 2018–2021-

es időszakot célozza meg, és fő-
ként a jelenlegi törvénykezés javí-
tására összpontosít. „Elsődleges 
szempont, hogy biztonságot nyújt-
hassunk az áldozatoknak, gyor-
sítsuk az eljárásokat – a kivizs-
gálási időszakot –, valamint új in-
tézményrendszert hozzunk létre” 
– foglalta össze lapunknak a témá-
ban elindított törvényhozói mun-
ka lényegét Csép Éva Andrea par-
lamenti képviselő (portrénkon), az 
RMDSZ Maros megyei nőszerve-
zetének alelnöke.

A családon belüli erőszak fel-
számolását szolgáló jelenlegi in-
tézményrendszer a Megyei Csa-
lád- és Gyermekjogvédelmi Ható-
ság alárendeltségébe tartozik. Ez a 
létesítmény együttműködik a rend-
őrséggel és bizonyos központok-
kal, amelyek védelmet nyújtanak 
a bántalmazott családtagoknak. A 
készülő új jogszabály értelmében 
e mellé rendelik az úgynevezett 

sürgősségi beavatkozási csapatot. 
Amennyiben feljelentés érkezik, 
hogy családon belüli bántalmazást 
észleltek – nem kizárólag a család-
tagok, hanem akár a szomszédok 
részéről is érkezhet –, a sürgősségi 
beavatkozási csapat kiszáll a hely-
színre és felméri a helyzetet. Sú-
lyosságának függvényében a bűn-
cselekményt jelzi a hatóságoknak, 
amely megkezdi az ilyen esetekre 
előírt eljárásokat. A kiszálló csa-
pat tagjai különböző intézmények 
szakembereiből állnak majd.

Azonnal kibocsátott távoltartási 
rendelet

A Maros megyei képviselő szerint 
az RMDSZ is nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a kormány végre elő-

vette és kellő komolysággal keze-
li e nehéz kérdéskört. A törvény-
csomagba a kormánypárt beemel-
te az erdélyi magyar szakemberek 
által javasolt sürgősségi távoltar-
tási rendelet intézményét is. Csép 
Éva Andrea szerint az általuk ki-
dolgozott rendelet a veszélyes ese-
tekben alkalmazható, amikor az 
áldozat komoly fenyegetettségnek 
van kitéve. Ilyen esetben a bántal-
mazott rögtön a helyszínen kérhet 
távoltartási végzést. A rendelet ed-
dig is szerepelt a törvénykezésben, 
azonban 72 órán belül bocsátották 
ki. Abban az esetben, ha az elköve-
tő megszegi a határozatot, egy hó-
naptól egy évig terjedő börtönbün-
tetéssel sújtható.

Iskolai felvilágosítás

Az új törvénykezés a szexuális 
erőszak áldozataira is kitér, hi-
szen lehetőséget biztosít arra, hogy 
a látleleteket azonnal elkészítsék, 
tehát a sürgősségi ügyeletnél hely-
ben mintákat vegyenek. Ezek a ké-
sőbbiekben a bíróságon felhasz-
nálhatóak bizonyítékként. A stra-
tégiába bevett újdonságnak számít 
az is, hogy az iskolai tananyagba 
beillesztenék a toleranciára való 
nevelést, valamint a nemek közöt-
ti egyenlőség elfogadását. A csík-
szeredai Áradat Egyesület és az 
RMDSZ nőszervezetének közös, 
jól működő programsorozata is ezt 
a célt szolgálja. A kezdeményezés-
nek köszönhetően számos erdélyi 
iskolához jutottak el, amelyekben 
rendhagyó osztályfőnöki órákon 
világosítják fel a diákokat a csa-
ládon belüli erőszak súlyos társa-
dalmi következményeiről.  A fiata-
lok naprakész információkat kap-
nak arról, hogy milyen formában 
érintheti a családok tagjait a fizi-
kai- vagy lelki erőszak, különös 
tekintettel a nők elleni fellépésre. 
A szakemberek szerint a törvény-
hozás éppúgy megkerülhetetlen e 
témában, mint a fiatalok idejében 
történő felvilágosítása, a bántal-
mazások visszaszorítása ugyanis 
mindannyiunk közös ügye.

A családon belüli erőszakról a 
jelenlegi törvénykezésben is szót 
ejtenek, azonban nincs megad-
va a pontos meghatározás. Az új 
jogszabály ezt pontosítja, amikor 
konkrétan megfogalmazza, hogy 
mire vonatkozik az áldozat, illet-
ve a családon belüli erőszak fo-
galma. „A rendelkezés értelmé-
ben minden típusú bántalmazás 
– a pszichés, szociális, szexuális, 
gazdasági, valamint a lelki is – be-
kerül a meghatározásba” – részle-
tezte Csép.

Összhangban az EU-val 

„A témában felgyorsított törvény-
kezést az indokolta, hogy Romá-
nia 2016-ban elfogadta az Isz-
tambuli Egyezményt” – mutatott 
rá Csép Éva Andrea. Ennek cél-
ja a nők elleni és a családon be-
lüli erőszak megelőzése, az ál-
dozatok védelme és az elköve-
tők büntetlenségének megszün-
tetése. Az egyezmény elfogadá-
sára nagy szükség volt, hiszen 
2014-ben Romániában 1096 beje-
lentés érkezett, valamint ugyan-
ebben az évben 11 600 áldozatot 
tartottak számon. Ezek az ada-
tok azonban csak töredékét ké-
pezik a valódi esetszámnak, hi-
szen sokan magánügyként keze-
lik a bántalmazásokat.

Tavaly a családon belüli erő-
szaknak 20 617 áldozata volt, 84 
halálesetet regisztráltak, vala-
mint több mint 3000 távoltartási 
parancsot adtak ki, amelyből 1011-
et megszegtek. A 2016-os esztendő 
még rémisztőbb adatokkal szolgál: 
a családon belüli erőszak össze-
sen 191 halálos áldozatot követelt.

Románia előtt 37 ország írta alá 
az Európai Tanács ide vágó ren-
delkezését, amely kimondja: az 
aláíró országoknak fontos feltün-
tetni jogszabályaikban a koráb-
ban nem szereplő bűncselekmé-
nyi formákat. Az új törvénykezé-
si stratégia tehát a romániai jog-
szabályokat összhangba hozza az 
uniós rendelkezésekkel.

Mentalitásváltásra van szükség

A törvénycsomag – bár hozzájá-
rulhat a családon belüli erőszak 

megfékezéséhez – mégsem ele-
gendő. Az agresszorokkal szem-
ben eredményes lehet, mivel a 
szigorú büntetés miatt elbátorod-
hatnak. Az áldozatok esetében 
azonban mentalitásváltásra van 
szükség. Nagyon sokan magán-
ügyként kezelik a bántalmazá-
sokat, szégyellnek beszélni róla, 
így a megoldásokat sem keresik. 
„Amióta ezzel a témával foglal-
kozom, nem titkolom, hogy rend-
szeresen megkeresnek bántal-
mazott nők. Nehéz megélni e tör-
téneteket és kellő higgadtsággal 
tanácsot adni” – mondta Csép Éva 
Andrea. Az RMDSZ nőszervezete 
a Nők Elleni Erőszak Elleni Moz-

galommal (NEEEM) vette fel a 
harcot a jelenséggel. Ezzel elér-
ték, hogy a témáról már nemcsak 
a médiában, hanem a közbeszéd-
ben is egyre több szó esik.

A bántalmazottak számára lét-
fontosságú, hogy mielőbb bizton-
ságba kerüljenek, így könnyebben 
lépnének ki a mérgező környezet-
ből. Az ország egyharmadában 
azonban nem működnek olyan in-
tézmények, amelyek támogatást 
nyújthatnának a bajba jutott és ki-
szolgáltatottá vált áldozatoknak. 
Marosvásárhely szerencsés eb-
ből a szempontból – mondta a Ma-
ros megyei képviselő –, hiszen egy 

rendkívül segítőkész központot 
tudhat magáénak, amely a csalá-
don belüli bántalmazás áldozata-
inak nyújt segítséget.

Kolozsváron tavaly Oláh Eme-
se alpolgármester kezdemé-
nyezte egy hasonló tanácsadó 
központ létrehozását. Az önkor-
mányzatoknak törvényes köte-
lessége segítséget nyújtani, és 
minden tízezredik lakosra szá-
mítva biztosítania kell egy he-
lyet a saját működtetésű menhe-
lyen. A legtöbb városban azon-
ban az ellátórendszernek súlyos 
hiányosságai vannak. Kolozsvár 
sem kivétel, hiszen egy 13–14 fé-
rőhelyes menedékházat kelle-

ne a megyeszékhelyen működ-
tetni, ilyen szolgáltatás azonban 
nem létezik. 

A jelenleg létező, kis létszámú 
intézmények orvosi és jogi kon-
zultációt nyújtanak a sértett fél-
nek. Pszichológusaik, szakembe-
reik vannak, akik segítenek fel-
dolgozni a traumatikus esemé-
nyeket. Amennyiben az áldozat-
nak menedékre van szüksége, 
akár fél évig is tartózkodhat egy 
ilyen központban, ahol szakembe-
rek segítik a felépülésben és az új-
rakezdésben.

HEVELE LILI

Ijesztő számok bújnak meg a családon belüli erő-

szak mögött Romániában. A kormány új stratégiát 

fogadott el, amely nagyobb hangsúlyt fektet az ál-

dozatok támogatására. Ezután egy hónaptól akár 

egy évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható az, 

aki megszegi a távoltartási rendeletet. 

Új jogszabállyal szigorítják a családon belüli bántalmazás elkövetőinek büntetését

Erőszak a zárt ajtók mögött

Az áldozatok esetében mentalitásváltásra van 
szükség. Nagyon sokan magánügyként kezelik 
a bántalmazásokat, szégyellnek beszélni róla, így 
a megoldásokat sem keresik. 

Az új jogszabály az eddiginél keményebben bünteti a családon belül elkövetett erőszakot
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