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Kék vonal 
210-33-49 

 
 
A Kék Vonal Gyermek- és Ifjúsági Telefonszolgálat 1993. március végén kezdte meg 

működését. Kezdetben munkanapokon 12-19 óráig „élt" a szám, de október l-jétől 8-19 
óráig fogadja a gyerekek hívásait. 

A gyerekek bármiről beszélhetnek, ami gondot jelent nekik. 1993. márciusától 3300 
hívás futott be a Kék Vonal hoz. írásban rögzítettünk adatokat 2500 esetről (ún. regisztrált 
hívások). 

Ezeket az eseteket áttekintve, általános jellemző, hogy a legtöbb hívó névtelen kíván 
maradni. 

Működésünk tíz hónapja alatt 24 esetben kértek segítséget tőlünk szexuális bántalmazás, 
erőszak miatt. A segítséget kérők között 17 volt a lány és 9 a fiú. Egy esetben a 9 éves 
kislány felnőtt szomszédja, 23 esetben maguk a bántalmazott gyerekek hívtak minket. 

A legfiatalabb hívó 8 éves volt a szexuális erőszak idején. Szexuális erőszakként 
értékeltünk négy esetet, amelyekben az áldozatok 16-17 évesek voltak, de gyermeki 
státusukból adódó függő helyzetükkel visszaélve kényszerítették őket szexuális 
tevékenységre. (Egy esetben az anya, egy esetben a gimnáziumi tanárnő, két esetben intézeti 
nevelő.) 

A szexuális erőszakot elkövetők között 8 nő és 16 férfi volt. 
Ha az elkövetők és a gyerekek közötti kapcsolatot elemezzük, a következőket 

állapíthatjuk meg: a férfiak csoportját nézve négy esetben az apa, hat esetben a család 
barátja, rokon, egy esetben hatósági személy, négy esetben távolabbi ismerős volt az 
elkövető. (Két esetben nincs adat.) 

Ha a nők csoportját vizsgáljuk, azt a tendenciát láthatjuk, mint a másik csoportban, 
vagyis azt, hogy a szexuális csábítás, erőszak legnagyobb részét olyan felnőttek követik el, 
akik a gyerekkel szoros kapcsolatban vannak. (4 esetben az anya, 3 esetben a tanárnő, 2 
esetben a baráti körből volt az elkövető.) 

Az incesztus és a nemi erőszak, a bűntudat, a szégyen, a büntetéstől és magányosságtól 
való félelem különféle érzéseit hívhatják elő a gyerekekből. Ezek az érzések azok, amelyek 
arra késztetik őket, hogy a telefonszolgálathoz forduljanak. Hiszen ha a családban, a 
rokonságban, a barátok között van az elkövető, a gyerek fél ezt a családban felfedni. A 
gyerekek gyakran számolnak be arról, hogy nem hisznek nekik. A szexuálisan bántalmazott 
gyerekek, serdülők kétszeresen is áldozattá válnak. Átélnek egy teljesen elfogadhatatlan, 
szinte valóságon túli élményt (a gyermeki valóságnak nem része a felnőtt szexualitás), 
amely beépíthetetlensége, feldolgozhatatlansága miatt a személyiség károsodását okozza. 
Másrészt az élmény szégyenteli, titkos jellege miatt a szexuális erőszak által nem érintett 
kapcsolatai is sérülnek. A titok miatt egyre magányosabbá válik, gyakran kiesik a kortárs 
csoportból is, s ez másodlagosan szintén gátolja személyisége építését. 

Gyakran az elfojtott titkot a serdülés folyamatai a felszínre hozzák és megmérgezik az 
alakuló partnerkapcsolatokat. „Undorodom tőle, gyűlölöm a mohóságát"—mondja egy lány, 
aki 16 évesen, a hosszú barátságból szerelemmé alakuló kapcsolat zavara miatt hívta a 
szolgálatot. A beszélgetésben előbukkan a 9 évesen átélt „furcsa élmény" a nagybácsival. 
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A női erőszak áldozatává vált fiúk esete olyan jelenség, amit az érintett személy, de 
gyakran a segítő is nehezen ért meg. Ezek a fiúk háromszorosan áldozatok, a korábban 
említett kettő mellé sorolhatjuk azt, hogy sem ők maguk, sem mások nem tekintik őket 
áldozatnak. Gyakran fogalmaznak úgy, „lefeküdtem anyámmal" (14 éves fiú) s később 
kiderül, hogy a fiú semmi aktív szerepet nem játszott a történtekben. A provokáló anya volt 
az aktív, a fiú a kiszolgáltatottja lett saját nemi izgalmának. 

Mit tesz, mit tehet a telefonszolgálat, ha szexuális bántalmazást átélt gyerek kér tőle 
segítséget? 

Alapvető, hogy nekünk ilyenkor a telefonáló a legfontosabb. Tehát ő van előtérben, és 
nem az elkövető. A gyerek segítése az elsődleges, és nem az elkövető büntetése. 

A gyerekek nagy része kéri, hogy né kezdjünk nyomozást, hogy ne foglalkozzunk a 
büntetéssel, hogy bizalmasán kezeljük, amit elmond. 

Az első feladatunk, hogy a gyakran nehezen beszélő gyerekeket tapintatosan, a saját 
tempójukat követve segítsük hozzá, hogy elmondják érzéseiket, élményeiket. 

A következő fázis általában az, hogy elősegítsük, hogy a gyerek fölmérje helyzetét, 
tudatosodjon benne, áldozattá vált, és az eseményekhez kapcsolódó végletes érzései jogosak. 
Majd az átélt élmények, érzelmek integrálása felé tereljük, amelyből a belső zűrzavar lassú 
rendeződése várható. 

Csak ebben a szakaszban képzelhető el, hogy kliensünk alkalmassá válik, hogy helyzetét 
valóban felmérje és lépéseket tegyen a változtatás irányába. 

Mindig megpróbálunk — vele együtt — keresni egy olyan személyt valódi 
környezetében, aki segítője lehet. 

A telefonszolgálat anonimitása, elérhetősége miatt kitüntetetten alkalmas a szexuális 
erőszakot átélt gyerekek „felkutatására", s a krízis oldására. A pszichés károsodás 
gyógyítása rendkívül fontos, de meghaladja a telefonszolgálat kompetenciáját. A hozzánk 
forduló gyerekek egy része elfogadta, hogy egy általunk javasolt pszichoterapeutát kezelés 
céljából fölkeressen. 
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