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Balogh Fruzsina

Bevezető 

Ez a kiadvány értelmi fogyatékos nők szexualitásával foglalkozik. Habár az emberi 
jogi szemlélet terjedésének köszönhetően mind több országban van lehetősége az 
érintett nőknek ezekben a kérdésekben döntéseket hozni, párkapcsolatban élni, 
megélni saját szexualitásukat, házasodni, családot alapítani, mégis máig szokatlan 
szókapcsolat ez, és mindannyiónkban – laikusokban, szociális szférában dolgozók-
ban, a fogyatékosságügy vagy a gyógypedagógia szakembereiben – számtalan kér-
dést ébreszthet.

Hol érnek össze az emberi jogok és a hétköznapi nehézségek? Más az elmélet és 
a gyakorlat? Kell-e másként tekinteni az emancipációra, a feminizmusra, ha értelmi 
fogyatékos nőkről van szó? Honnan indul a szexuális nevelés, és merülnek-e fel speci-
ális kérdések? Hogyan lehet az érintettek önérvényesítését segíteni – a hazai jogi és 
társadalmi viszonyok korlátai ellenére? És még ezernyi hasonló.

Ebben a kiadványban nem vállalkozunk rá, hogy a témával összefüggő valamennyi 
nehéz kérdést megválaszoljuk. Arra vállalkozunk, hogy közreadjuk mindazt a tapasz-
talatot és tudást, amit ezen a téren össze tudtunk gyűjteni: a különböző területek 
szakértői által, valamint saját munkánk során.

Szervezetünk, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége az Ars Erotica alapítvánnyal együttműködve 2014-ben nyújtott be és 
nyert pályázatot a Norvég Civil Támogatási Alapnál Mi, nők címmel. Látva, tapasz-
talva nem csak a társadalom, de éppen az érintetteket körülvevő szűk közeg: a csa-
ládok, a szakemberek, gondozók és döntéshozók értetlenségét az értelmi fogyatékos 
emberek szexualitása és az érintett nők nőisége terén, régóta erősödött bennünk az 
a szakmai cél, hogy ezzel valamilyen módon foglalkozni kell.

Az NCTA pályázat elnyerését megelőzte egy szintén ezt a célt szolgáló projekt Mi, nők, 
igazán nők címmel. Ennek keretén belül képzési tematika és ehhez tartozó könnyen 
érthető kiadvány készült, amely elsődlegesen az érintettek nőiségére, nőiességére 
fókuszált. Témája a szexuális egészségtől és higiéniától a nőiesség külső és belső je-
gyein át a nemi szerepek kérdéséig terjedt. A kiadványban több külső szakértő – pszi-
chológus, nőgyógyász – megszólalt, valamint szót kapott az ÉFOÉSZ önérvényesítő 
csoportjának néhány nőtagja is. 

A kiadvány a legjobb szándék és a magas szintű szakmai kivitelezés ellenére nagy 
port kavart: kritikát kapott a túl hagyományos nézőpont, a gender szemlélet hiá-
nya, a nemi szerepek sztereotipikus megjelenése. A visszajelzések elindítottak egy 
olyan párbeszédet, amelyre igen nagy szükség volt: a nőjogi és a fogyatékosságügyi 
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kérdések összefonódtak, és egyértelművé vált, hogy közös válaszokat kell keresnünk.  
Így ez a kiadvány arra is vállalkozik – ahogyan végül maga a megvalósult Mi, nők 
projekt is tette –, hogy a vita tanulságait szintetizálja, és továbbgondolja a felmerült 
szakmai kérdéseket.

Ennek érdekében először összefoglaljuk azt a társadalmi-jogi-intézményi köze-
get, amely alapja az értelmi fogyatékos nők szexualitásáról szóló diskurzusnak. 
A téma megközelítését tovább árnyalja a női jogok és a feminizmus területén jár-
tas szakértők fejezete, ezután az olvasó képet kaphat a szexualitás és szocializáció 
összefüggéseiről.

A kiadvány következő részében a Norvég Civil Alap támogatásával 2014 decembe-
rétől 2016 áprilisáig zajló Mi, nők projekt tapasztalatait foglaljuk össze. A projekt 
célja a résztvevő értelmi fogyatékos nők megerősítése saját szexualitásukban, tá-
mogatása önérvényesítésükben és önismeretükben, valamint az ezzel összefüggő 
társadalmi szemléletformálás volt. Itt nemcsak a munka egyes fázisait és azok szak-
mai tanulságait gyűjtöttük össze, de módszertani tapasztalatok és jó gyakorlatok 
közreadása is célunk.

Értelmi fogyatékossággal élő nők – helyzetkép

Bár a társadalom erre fogékony részében ma már nem ismeretlenek a női esély-
egyenlőségi törekvések, illetve a fogyatékosságügyi mozgalom legjellemzőbb hét-
köznapi mozzanatai – mint amilyen az akadálymentesítés –, a különböző civil ügyek 
ritkán kapcsolódnak össze. Egy nőnek, egy fogyatékossággal élő nőnek, még in-
kább pedig: egy értelmi fogyatékos nőnek számtalan akadállyal, kirekesztéssel, sőt, 
gyakran durva jogsérelemmel kell szembenéznie nemcsak Magyarországon, de – 
ha néhol kisebb mértékben is – az egész világon. Nem túlzás azt állítani, hogy a 
társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportjáról beszélünk, akik az élet minden 
területén rendszeresen találkoznak többszörös és interszekcionális diszkrimináció-
val, azaz két tulajdonságuk kombinációjából fakadó hátrányos megkülönböztetés 
éri őket. 1

Elkerülhetetlen, hogy az értelmi fogyatékos nők többszörös hátrányai kapcsán el-
sőként a ma Magyarországon élő értelmi fogyatékos emberek helyzetéről és alap-
vető szabadságjogaik érvényesülésének bizonytalanságáról ejtsünk néhány szót. 
Hazánk 2007-ben elsők között ratifikálta a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ 

1 A többszörös és interszekcionális diszkriminációról lásd: IDA submission to the 
CRPD Committee on the occasion of their day of general discussion on women and girls with 
disabilities: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/DGD/2013_Submissions/IDA.
doc , 2. o.
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Egyezményt, az abban foglaltakkal a jogszabályi környezet mégis több ponton üt-
közik, és a szociális ellátórendszer sem képes az Egyezmény diktálta kívánalmaknak 
megfelelni.2  A helyzetképet az alábbiakban elsődlegesen az Egyezmény követelmé-
nyeinek tükrében vázoljuk.

Elsőként azonban két olyan tényezőt kell kiemelnünk, amely az érintettek életé-
nek minden területét meghatározza. Magyarországon a 2015. december 31-i adat 
szerint 64 328 ember állt gondnokság alatt (35 252 ember teljesen korlátozó, 26 
531 ember részlegesen korlátozó gondnokság alatt állt, 2545 ember esetében pe-
dig nincs adat a cselekvőképesség korlátozásának módjáról).3  Jelen kiadvány nem 
hivatott részletesen tárgyalni a cselekvőképességi rendszer és a gondnokság alá 
helyezés folyamatának hiányosságait, az azonban tény, hogy ez a jogfosztó gyakor-
lat alapjaiban határozza meg az értelmi fogyatékos nők viszonyát saját testükhöz, 
szexualitásukhoz, a párkapcsolatokhoz, a házassághoz és a gyermekvállaláshoz, hi-
szen testi integritásuk megsértésének és annak, hogy a magánéletükről szóló leg-
alapvetőbb döntéseket is mások hozzák meg helyettük törvényi lehetősége van. Az 
érintettek helyzetét leginkább meghatározó másik tény, hogy összesen kb. 23 ezer 
ember él zsúfolt bentlakásos nagyintézményekben, határszéleken, lakott települé-
sektől távol. Alább tehát arról is szó esik, hogy az intézményi lét hogyan lehetetle-
níti el bizonyos alapvető jogok érvényesülését.

Párkapcsolat, szexualitás

Ezekben az intézményekben rendszerint szigorú napirend és szabályrendszer sze-
rint élnek, többen laknak egy szobában, nincs privát tér, az egyéni szükségletekre 
való odafigyelés lehetősége erősen korlátozott. Bár az itt élőknek a magánélet 
minden formájára, így a párkapcsolatok kialakulására is kevés az esélye, hosz-
szabb vagy rövidebb párkapcsolatok természetesen mégis gyakran kialakulnak, 
amely megoldandó kérdés elé állítja az intézményt. Több magyarországi intéz-
mény fenntart úgy nevezett „intim szobát”, amelynek célja, hogy a pár irányí-
tott keretek között ugyan, de mégis privát teret kapjon, szexuális életet éljen. 
Habár sokan ezt haladó lépésnek is tekinthetik, fontos leszögezni, hogy emberi 
jogi szempontból továbbra is elfogadhatatlan megoldásról van szó. Folyamata 
(elkérni egy kulcsot egy szobához, amit csak kijelölt időben, kijelölt ideig használ-
hatnak, beírni nevüket egy füzetbe, stb.) semmilyen módon nem összeegyeztet-
hető sem az Egyezménnyel, sem az emberi méltóság és a magánélethez való jog 
követelményével. 

2 Az Egyezmény megvalósulásának hiányosságairól bővebben lásd: Fogyatékos sze-
mélyek jogai vagy fogyatékos jogok? A magyar Civil Caucus párhuzamos jelentése az ENSZ 
Egyezményről, Budapest, 2010.
3 Az Országos Bírósági Hivataltól 2016. január 25-én kapott adatok.



8

Egy nemrégiben készült ombudsmani jelentésből kiderül, az egyik intézmény-
ben például csak a három hónapnál régebb óta tartó párkapcsolat esetén vehető 
igénybe a szoba.4  Mindez tehát merőben ellentmond a 22. cikknek, amely a fo-
gyatékos személyek magánéletének védelmét követeli a részes államoktól.5 

Fogamzásgátlás

Habár az Egyezmény 17. cikke egyértelműen kimondja, minden fogyatékossággal 
élő személynek másokkal azonos alapon joga van fizikai és mentális integritásának 
tiszteletben tartására,6 az intézményi életnek szinte kivétel nélkül biztos velejáró-
ja a testi integritás megsértése – legyen szó akár tisztálkodásról, akár olyan nagy 
horderejű kérdésekről, mint a fogamzásgátlás. Utóbbi általában az intézményi pro-
tokoll része, bizonyos esetekben az érintettek tudta nélkül történik, de minden-
képpen kötelező, rutinszerűen kapják injekció vagy gyógyszer formájában. Az érin-
tettek kiszolgáltatottsága, gyakran korlátozott kommunikációs és érdekérvényesítő 
képességük okán nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre, de az bizonyos, 
hogy a korábbi évtizedekben a kényszersterilizálás is bevett gyakorlat volt, és bizo-
nyos formákban – például kisebb nőgyógyászati beavatkozásokkal összekötve – a 
mai napig létező jelenség.7 Magyarországon a családtervezés céljából történő művi 
meddővé tételt rendező szabályok ráadásul lehetővé teszik, hogy ez a beavatkozás 
a cselekvőképtelen személyek esetében akár hozzájárulásuk, beleegyezésük nélkül 
megtörténjen.8 

Házasságkötés

Az Egyezmény 23. cikke szerint az államnak másokkal azonos alapon kell elismernie a 
házasságkötésre alkalmas korú fogyatékossággal élő személyeknek a házasságkötéshez 

4 Az alapvető jogok biztosának – mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus – Jelentése 
az AJB-372/2015. számú ügyben, 23. o. http://www.ajbh.hu/documents/10180/1957691/Jele
nt%C3%A9s+a+Debrecen+Ter%C3%A1pi%C3%A1s+H%C3%A1z+OPCAT+l%C3%A1togat%C3%
A1s%C3%A1r%C3%B3l+372_2015/be1de12d-ad60-40b9-b54a-ab3afe04d148;jsessionid=E2D
8231566C9D086603BC1C3856B01E4?version=1.0 (2015. 02. 22.)
5 Fogyatékos Személyek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény: http://www.un.org/
disabilities/default.asp?id=150 (2015. 02. 24.)
6 Fogyatékos Személyek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény: http://www.un.org/
disabilities/default.asp?id=150 (2015. 02. 24.)
7 A fenti jelentésből kiderül, hogy a vizsgált intézményben szintén alapkövetelmény a 
kötelező fogamzásgátlás, leggyakrabban injekciós formában. Olyan esetről is beszámol, amikor 
az érintett tudta nélkül helyeztek fel méhen belüli fogamzásgátló eszközt, vele csak annyit kö-
zöltek: nőgyógyászati vizsgálaton vesz részt. (22.o.)
8 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 187.§-187/B.§
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és családalapításhoz való jogát, és biztosítani kell, hogy szabadon és felelősségtelje-
sen dönthessenek gyermekeik számáról, hogy hozzáférjenek az életkoruknak meg-
felelő információkhoz, a reproduktív és családtervezési oktatás elismerést nyerjen, 
valamint, hogy biztosítsák számukra e jogok gyakorlását lehetővé tevő eszközöket. A 
részes államoknak megfelelő segítséget kell nyújtania a fogyatékossággal élő szemé-
lyek számára gyermeknevelési feladataik teljesítéséhez.9 

Ezzel szemben Magyarországon a korlátozó gondnokság alatt álló személyek csak 
gondnokuk hozzájárulásával, a teljesen korlátozó gondnokság alatt álló (korábban: 
cselekvőképtelen) személyek semmilyen módon (!) nem köthetnek házasságot, 
és nincs joguk arra, hogy házasságuk felbontásáról maguk döntsenek. A hazai jog-
szabály arra is lehetőséget ad, hogy egy kívülálló harmadik személy a fogyatékos 
személy akarata ellenére indítson bontókeresetet a fogyatékos személy nevében. 
Mindezek mellett a nagy, izolált bentlakásos intézmények jelenlegi működési rendje 
és a gyakran alulfinanszírozott segítő szolgáltatások korlátai igencsak megnehezítik 
az Egyezményben garantált jogok gyakorlását. Sok esetben gondot jelenthet emel-
lett az érintetteket körülvevő közeg (gondnok, család, intézményi dolgozók, ápolók) 
alapvető attitűdje is: gyakori a vélekedés, hogy az értelmi fogyatékosság egyet jelent 
a családalapításra való alkalmatlansággal.

Gyermekvállalás

Az intézményben élő értelmi fogyatékos nők ciklusát a személyzet könnyen követheti, 
így ellenőrizve a fogamzásgátlás hatékonyságát. A minden óvintézkedés ellenére meg-
foganó magzatok a legritkább esetben születhetnek meg. Az abortusz – nem egyszer az 
érintett tudta és beleegyezése nélkül – szintén rutinszerű reakció a család vagy a gondo-
zó személyzet részéről. Magyarországon egy fogyatékossággal élő személynek gyakor-
latilag nem lehet gyermeke, a családalapítás, az önálló családi élet lehetősége teljesen 
el van zárva az érintettek elől – mind jogilag, mind az ellátórendszer alkalmatlansága 
és a társadalmi közeg ellenségessége okán. A gyermeket, ha mégis megszületik, szinte 
minden esetben azonnal elválasztják édesanyjától, és bentlakásos intézetbe kerül, jó 
esetben örökbe fogadják. A cselekvőképességükben korlátozott fogyatékos személyek 
se a szülői felügyeleti jog megszüntetésének, se helyreállításának kezdeményezésére 
nem jogosultak, helyettük legszemélyesebb kapcsolataik terén a gyámhatóság és a tör-
vényes képviselő dönt. Mindemellett a jelenlegi szociális ellátó rendszer sem képes egy-
egy értelmi fogyatékos pár, család számára azt a segítséget biztosítani (például a napi 
egy-két óra személyi segítést), amely lehetővé tenné a gyermekvállalást.10 

9 Fogyatékos Személyek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény: http://www.un.org/
disabilities/default.asp?id=150 (2015. 02. 24.)
10 Fogyatékos személyek jogai vagy fogyatékos jogok? A magyar Civil Caucus párhuza-
mos jelentése az ENSZ Egyezményről, Budapest, 2010., 136. o.
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Bár a fenti leírásból kitűnik, hogy az értelmi fogyatékos nők lehetőségeit a fennálló 
jogi környezet mellett az intézményi élet és az ellátórendszer alkalmatlansága szűkíti 
be, és azok a felnőttek, akik családban élnek, bizonyára sok tekintetben más esélyek-
kel indulnak, a szakemberek tapasztalata mégis az, hogy a nőiességük kibontakozta-
tása, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a családalapítás számukra sem könnyebben 
megvalósítható célok. Általában mind a széles társadalom, mind az ellátórendszer, 
mind a közeli családtagok gyermekként, sőt, aszexuális emberekként tekintenek az 
értelmi fogyatékossággal élőkre, akiknek hagyományosan ellátására, gondozására tö-
rekszenek, és nem pedig képességeik fejlesztésére, az önálló életre nevelésre.

Amellett, hogy a jelenlegi helyzet mind az emberi jogi szemlélet normája, mind a 
nemzetközi jogi kötelezettségeink okán tarthatatlan, számtalan kérdés felmerülhet 
bennünk a téma kapcsán. Képes-e önállóan élni egy értelmi fogyatékos ember? Él-e 
benne szexuális vágy? Alkalmas-e párkapcsolatra vagy netán gyereknevelésre? 

Röviden: igen. Nem csak alapvető emberi joga van mindezt megtenni, de a megfelelő 
támogatást megkapva alkalmas is lehet minderre.

Minden ember képes fejlődni. Minden ember akkor fejlődik, ha támogatják őt ebben. 
Egyetlen ember sem teljesen önálló: mindenkinek másban van szüksége segítségre 
a társadalomtól. Az értelmi fogyatékos emberek is ilyenek. Ezen a nagyon heterogén 
csoporton belül is sokan vannak, akik képesek lennének az önállóbb életre, ha lehe-
tőséget kapnának rá. A szociális ellátó rendszer feladata – akárcsak az akadálymente-
sítésben a rámpáé – az lenne, hogy ebben a saját életben támogassa az érintetteket, 
saját igényeik szerint.

Ebben a kiadványban tehát arra bíztatjuk az olvasót – értelmi fogyatékos nőkkel fog-
lalkozó szakembereket, családtagokat, mindenkit –, hogy vessenek számot saját előí-
téleteikkel, és saját eszközeikkel támogassák az érintetteket alapvető jogaik érvénye-
sítésében, egy önállóbb, méltóbb, boldogabb élet elérésében.
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Balogh Fruzsina

ÉFOÉSZ bemutatkozás

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
egy több mint 30 éves non-profit szervezet, amelynek az ország csaknem összes 
megyéjében működik helyi szervezete. Célja az érintettek társadalmi inklúziója, 
érdekeik védelme, amely mellett támogató szolgálatokat, jogsegélyszolgálatot, 
támogatott lakhatást, felnőttképzési intézményt tart fenn, és számtalan más szol-
gáltatást biztosít.

Mi, nők projekt – célok és főbb tevékenységek

Az ÉFOÉSZ 2014-ben nyújtott be és nyert pályázatot a Norvég Civil Támogatási Alapnál 
Mi, nők címmel. A bevezetőben leírtak nyomán nem meglepő, hogy kiemelten fon-
tosnak tartottuk az értelmi fogyatékos nők nőiségével, nemiségével való foglalkozást, 
így olyan projektet indítottunk, amelynek célja, hogy az érintetteket megerősítsük 
szexuális identitásukban, segítsük őket az ezzel kapcsolatos érdekérvényesítésben, és 
aktivitásukkal a szélesebb társadalmi közeg szemléletét is formáljuk.

Ennek érdekében elsőként egy értelmi fogyatékos nőkből álló csoportot indítottunk 
2015 januárjában, amelynek vezetését együttműködő szervezetként az Ars Erotica 
Alapítvány és a Nem Privát Színház társulata vállalta. A hat alkalmas csoportfolyamat 
a fórumszínház eszközét és más kreatív módszereket alkalmazva segítette a résztve-
vők érzékenyítését, és támogatta őket a nőiségükben való megerősödésben. A folya-
mat végpontja egy sétaszínházi előadás volt, amelynek során a résztvevők a környék-
beli utcákon vezették végig közönségüket, zenével, tánccal, bábjátékkal fűszerezve az 
előadást. Ezt követően egy önismereti csoportot indítottunk az Ars Erotica alapítvány 
trénereivel, akik a szexualitásra, a nemi identitásra fókuszáló belső munkán kísérték 
végig a résztvevőket.

Következő lépésként akciócsoportot indítottunk, ahol a cél már nemcsak a résztvevők 
érzékenyítése volt, hanem a kifelé irányuló kommunikáció is. Utcai és online akciókat 
szerveztünk kettős céllal: ez a fajta megjelenés nemcsak a láthatóságukat erősítette, 
ezzel is segítve a társadalmi integrációt, de a résztvevők önbizalmát, érdekérvényesítő 
képességét is növelte. Külön vállalásunk volt, hogy olyan akciókat is lebonyolítsunk, 
amelyek során az érintettek mint más hátrányos helyzetű nőcsoportok nehézségei 
iránt fogékony, aktív állampolgárok lépjenek fel, és nyújtsanak segítséget. A csoport-
folyamat különlegessége volt még, hogy a budapesti foglalkozások tanulságait alapul 
véve, ezek mintájára öt vidéki városban, öt megyei ÉFOÉSZ megvalósításában is le-
zajlottak hasonlók.
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Az akciócsoport foglalkozássorozata – módszertan és tapasztalatok

A Mi, nők akciócsoport tagjai Budapesten, 2015 tavaszán kezdték meg a közös mun-
kát, amely 2015 novemberéig tartott. A csoport – a nyári szünetet leszámítva – heti 
rendszerességgel találkozott. Szeptembertől a főváros mellett 5 vidéki helyszínen 
zajlottak hasonló foglalkozások és utcai akciók, az ÉFOÉSZ tagszervezeteinek veze-
tésével (ÉSSE – Győr, ÉFOÉSZ Liliom Napközi Otthon – Hódmezővásárhely, ÉFOÉSZ 
Heves Megyei Közhasznú Egyesülete – Eger, Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei 
Érdekvédelmi Szervezete Közhasznú Egyesület – Szeged, ÉFOÉSZ Veszprém Megyei 
Közhasznú Egyesület – Veszprém). Amellett, hogy ezekben a csoportokban is fontos 
volt a nőiség és szexualitás témája, ez esetben a hangsúly a társadalmi keretbe helye-
zésen volt: a diszkriminációval, a sztereotípiákkal, az ehhez fűződő társadalmi prob-
lémákkal, az esélyegyenlőtlenséggel kapcsolatos gondolatébresztés, a véleményal-
kotás elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos önérvényesítés kapta a hangsúlyt. 
Kiemelt célunk volt mindemellett fogékonnyá tenni a csoport tagjait az ehhez fűződő 
társadalmi problémákra, így szóba kerültek más hátrányos helyzetű csoportok is, és a 
társadalmi felelősségvállalás lehetőségei.

A pályázat megvalósulásának e szakaszában alapvető cél volt az értelmi fogyatékos 
nőkkel kapcsolatos társadalmi szemléletformálás, a kifelé irányuló kommunikáció. Az 
akciócsoport megmozdulásaival, online jelenlétével azt is szemléltette, hogy az érin-
tett nők saját szexualitással bíró felnőtt emberek. A projekt emellett a rendszeresen 
előforduló súlyos jogsérelmekre is felhívta a figyelmet. Úgy gondoltuk, az ezekkel 
való leszámolás egyik első lépcsője lehet, ha a résztvevő nők megmutathatják: fel-
nőtt nők, felnőtt vágyakkal, igényekkel és jogokkal, akik képesek döntéseket hozni, 
ha megfelelő segítséget kapnak.

A figyelemfelhívó akciók egyik szokatlan formája az ún. RAKnomination akció („Random 
Act of Kindness”) – magyarul Véletlenszerű Kedvesség, amely egy közösségi oldalon 
terjedő akciósorozat azzal a céllal, hogy más emberekkel jót tegyünk. A frappánsabb 
kommunikáció kedvéért a projektben hasonló törekvésünket Szívességkommandó 
néven kezdtük el: a csoport tagjai minden helyszínen általuk választott társadalmi 
problémára reagáltak, hátrányos helyzetű csoportnak segítettek – hajléktalanokhoz 
mentek ki, anyaotthonban, idősotthonban jártak. Ezek az akciók több szempontból 
lényeges üzenetet hordoztak: a csoportok tagjai a megszokott passzív szerepet meg-
cáfolva aktív, érzékeny, felelős állampolgárokként léphettek fel, láthatóvá váltak, az 
utcán is felvállalva a projekt üzeneteit. Mindezt önérvényesítési szempontból is jelen-
tős lépésnek tekintettük.

A foglalkozássorozat visszatérő momentuma volt a Szívkommandó, amely a konkrét 
segítségnyújtás mellett egyfajta védjegyévé vált a projektnek. Ennek során a csoport-
tagok papírszíveket készítettek, az utca emberének (elsősorban nőknek) szánt pozi-
tív üzenetekkel láttak el (Szép vagy, Legyen jó napod, Sok boldogságot, stb.), majd 
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valamilyen köztérre kivonulva kiosztották azokat. Ez az egyszerű, de jól kommunikál-
ható, jól megragadható, könnyen követhető és szimbolikus „jótétemény” hatékony 
eszköznek bizonyult ahhoz, hogy a csoporttagok a gátlásaikat levetkőzve közelítsenek 
a járókelőkhöz, és közvetíthessék az üzeneteinket.

A foglalkozások során a csoport az alábbi tematika mentén haladt: 
Bemutatkozás, csoportformálás• 
Nőiség, szexualitás, nők megjelenítése a médiában, vélemények• 
Nők reprezentációja• 
Hátrányos helyzetű nők, problémák, diszkrimináció fogalma• 
Egy probléma kiválasztása, készülés a Szívességkommandóra• 
Ismerkedés az utcával, kipróbálni magunkat köztéren• 

A foglalkozások során fontosnak tartottuk, hogy minél színesebb, minél több érzék-
szervre ható eszköztárat alkalmazzunk. Az irányított beszélgetések és csapatjátékok 
mellett szituációs játékok, táncos, zenés feladatok, rajz, montázs-készítés, „test-szob-
rászat”, relaxációs gyakorlatok is előfordultak. Minden alkalmat bevezető gyakorla-
tokkal kezdtünk, búcsú-körökkel zártunk. A kettő közötti részt rendszerint két részre 
osztottuk: egyrészt a soron következő téma feldolgozása zajlott valamilyen formában, 
másrészt készülés az utcai jelenlétre – vagy maga a séta, az akció.

A kiadványban olyan minta-tematikák szerepelnek, amelyek mindezt jól szemléltetik 
és hatékonyan alkalmazhatók hasonló csoportmunka során.

A vidéki foglalkozássorozatok a visszajelzések alapján a résztvevők számára tabu-
döntögetőnek minősültek: olyan témákat érintettek a csoportok, amelyekről ott-
honi, családi vagy intézményi közegükben kevés szó esik. „Jó volt ma itt lenni, mert 
mentorunk olyan dolgokat mondott el a szexualitásról, amit otthon nem mondanak 
el a szüleink” – jelezte vissza egy csoporttag, ezzel is a projekt létjogosultságát és 
hasonló munka szükségességét erősítve. Az egyik helyszínen például egy pár is járt 
a csoportba, akik elmondták, hogy többször is megbeszélték a csoportban hallot-
takat és úgy érzik, hogy a foglalkozások által mélyebb lett a kapcsolatuk. Egy másik 
csoport során a résztvevő nő egy ponton elhozta a csoportba a párját is, akiről ad-
dig csak „egy barátként” beszélt, onnantól viszont szerelmeként mutatta be. Olyan 
is előfordult, hogy a csoportban résztvevő fiatal lány a foglalkozáson elmondta, 
hogy túl hosszú a haja és ő rövidebb hajjal sokkal jobban érezné magát – majd nem 
sokkal később rövidebb hajjal jelent meg a foglalkozáson, és ezt a csoportban meg-
erősödött önbizalmának tudta be.
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Balogh Fruzsina

„Mi, nők” akciócsoport mintafeladatok

1. Relaxáció, ráhangolódás
Mindenki becsukja a szemét, hátradőlnek a székben, a lábukat egymás mellé a talajra 
helyezik, a kezüket leengedik. A csoportvezető vezeti a relaxációt: érzem, hogy ellazul 
a testem, tudatosítom a testem, érzem, hogy itt vagyok, megfigyelem a légzésem, 
egyre mélyebben veszem a levegőt, minden lélegzetvétellel egyre lazább vagyok, ér-
zem, ahogy a testem érintkezik a székkel, ahogy a lábam érintkezik a talajjal, megfi-
gyelem, milyen érzeteim vannak, elkezdem érzékelni a termet, ahol ülök, a csoportot, 
akik körülöttem vannak. Ha úgy érzem, kinyitom a szemem, és visszatérek.

Időigény: 10 perc
Feladat várt hatásai: testtudatosság növelése, ráhangolódás a saját érzéseimre

2. Séta a térben
A résztvevők zenére sétálnak a térben önállóan, megérintenek dolgokat a térben.

Időigény: 5 perc
Feladat várt hatásai: testtudatosság növelése, ráhangolódás a saját érzéseimre, a 
csoportra, a helyszínre

3. Igaz vagy nem igaz?
Állításokat mondunk, akire igaz, egyik oldalra, akire nem igaz, másik oldalra áll. Olyan 
állításokat is gyűjtünk, aminél gyaníthatóan jellemzően a fiúk állnak az egyik oldalra, 
a lányok a másikra.

Időigény: 10 perc
Feladat várt hatásai: önismeret, gondolkodás magamról, nők és férfiak közötti kü-
lönbségek felismerése, orientáció a téma felé 
Eszközigény: állítások listája

4. Nők a plakáton
A csoport tagjai otthoni munkának kapták, hogy keressenek reklámplakátokat, amin 
nők szerepelnek. A csoportvezetők is visznek, olyanokat is, amelyeken például kirí-
vóan tárgyiasítva ábrázolják a nőt. Ezeket a plakátokat közösen megnézik és megbe-
szélik – saját vélemények – nő szerepe a reklámban. Megbeszélik, mennyire tudnak 
azonosulni ezzel a nőtípussal, szimpatikus-e nekik, vágynának-e hasonló szerepre, 
milyennek látják ezt az ábrázolásmódot, mit gondolnak, mit akar ezzel a reklám kife-
jezni, és hogy eléri-e ezzel a célját.
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Időigény: 20 perc
Feladat várt hatásai: gondolatébresztés, média hatásainak mérlegelése, sztereotipikus 
gondolkodásra való ráébresztés

5. Milyennek látom?
Két videoklipet megnézünk közösen, három kis csoportot alakítunk. Az egyikben a két 
klipen látott nőt/férfit kell rajzzal megjeleníteni, a másikban montázst kell készíteni, 
a harmadikban azokat a szavakat kell összegyűjteni, ami szerintük a klipben szereplő 
nőt/férfit jellemzi (bármilyen szó, ami eszükbe jut róla). A csoportok kétszer cserél-
nek, mindenki mind a három technikát kipróbálja és mind a két klipről készít valamit. 
A végén megbeszéljük az alkotásokat, és hogy ki hogyan érezte magát.
Időigény: 70 perc
Feladat várt hatásai: gondolkodás és ismerkedés a nemi szerepekkel, nők és férfiak 
sztereotip reprezentációjával, akár tárgyiasításával is, nemi szerepek sztereotípiáinak 
megkérdőjelezése, véleményformálás a témáról nemcsak verbális-kognitív, de jobb 
agyféltekés eszközök használatával is
Eszközigény: papírlapok, újságok, újságból kivágott képek, filc, ceruza, laptop 
hangfallal

6. Feladat az utcán
A szívesség gyakorlása érdekében lapokat húznak a résztvevők kis csoportokban, 
amelyeken különböző  feladatokat találnak az utcai sétájukra. Pl. Köszönj három nő-
nek! Simogass meg egy kutyát!

7. Szívkommandó az utcán
A csoport tagjai piros papírszíveket készítenek, amikre pozitív, kedves üzeneteket fo-
galmaznak meg a nők számára. Ezeket a papírszíveket egy választott forgalmas utcán, 
téren osztják ki az arra járó nők számára.

8. Zárókör
Mit viszek magammal?• 
Mi tetszett?• 
Mi nem tetszett?• 
Hogy éreztem magam?• 
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Katona Réka

A Fórumszínház − Augusto Boal egyedülálló módszere  
a „Mi, nők” projekt színházi és szexuális önismereti cso-
portjain keresztül

Az alábbi írás célja a fórumszínházi módszerek bemutatása a Mi, nők projekt csoport-
folyamatainak tükrében. Az Ars Erotica Alapítvány 2010 óta Magyarországon egye-
dülállóan szexuális neveléssel foglalkozó szervezetként működik. Az alapítvánnyal 
az volt a célunk, amikor csatlakoztunk a kezdeményezéshez, hogy részt vegyünk egy 
nőjogi projektben. A színházi, szexuális nevelési csoportokban szerzett tapasztalato-
kat szerettük volna szakemberekkel is megosztani. Jelen tanulmány ezt a 2015-ben 
zajlott munkát foglalja össze.

Számunkra11 a programok egyik fő üzenete az volt, hogy sokféle szexualitás létezik. 
Sokféle nő és sokféle férfi, sokféle gondolat, sokféle érték. Külsőnk, életünk, körülmé-
nyeink éppúgy ezerfélék, mint vágyaink, érdeklődési területünk, érzelmeink.

Egy társadalomban hosszabb vagy rövidebb ideig mindenki valamilyen fogyatékos-
sággal él. Nincs jobb vagy rosszabb élet, csak akkor, ha azzá tesszük. Fogadjuk el, 
mindenkinek más a saját életének megélése. Tegyük lehetővé, hogy ne legyenek az 
örömből, szeretetből, élményekből kirekesztve emberek azért, mert valamilyen a sze-
xuális preferenciájuk, mert valamilyen a testük, a gondolatuk, a lelkük. Találnunk kell 
egy közös nyelvet, amelyen mindannyian meg tudunk szólalni. Erre egy lehetséges 
megoldás – univerzális nyelv – a fórumszínház. Szükségesek még azok a csoportköze-
gek, amelyek alkalmas és biztonságos helyet nyújtanak a közös gondolkodásra.

Célunk volt továbbá hogy megkérdőjelezzünk normákat, inspiráljunk embereket, 
könnyítsünk helyzeteken. Kiemelt célként pedig az jelent meg, hogy teljes mérték-
ben a résztvevők igényeit érvényesítsük a tervezésben. Felnőtt értelmi fogyatékos-
sággal élő nőknek szerveztünk színházi csoportot, majd a folyamatban előrelépve 
érintett férfiakkal kiegészülve szexuális nevelési csoportot, később a velük dolgozó 
szakembereknek tréninget. A színházi csoportban fórumszínházi módszerekkel ala-
poztuk meg a csoporton belüli összetartást, ebből a közösségből nőtt ki a későbbi 
előadás.12  A csoportok folyamatainak fő inspirálója Augusto Boal, az Elnyomottak 

11 Mester Dóra Djamila és Andics Attila kollégáimmal vettünk részt a projektben.
12 Ezt megelőzően az Ars Erotica Alapítvány nemzetközi BODY - Culture, Gender, 
Sexuality projektjében (www.bodyproject.eu) használtunk fórumszínházat a kritikus inciden-
sekből épített nehézségek feloldására.  2015-ben a Test, Társadalom, Kultúra projekt keretében 
Barcelonában a fórumszínházi módszerek közül a Rainbow of Desire technikát tanulmányoztuk 
(www.arserotica.hu)
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Színházának alapítója volt. Boalról magyar nyelven keveset lehet olvasni. Brazil 
származású nevelés- és színházelméleti szakember, rendező és író, 1970-es évektől 
aktív művész.13 
Együttműködött bevándorlókkal, tanárokkal, nőkkel14, férfiakkal, rasszizmust és 
szexizmust átélt emberekkel, olyanokkal, akik elnyomástól szenvedtek. Módszertana 
egyszerre lett művészeti és terápiás tudás. Kivételes ereje, intenzív hatása, energiája 
politikai, szociális, nevelési és pszichoterápiás helyzetekben is használhatóvá tette.15 

A fórumszínház egy széles körben elterjedt színházi nyelv. Utakat nyit meg a színház-
művészetből építkezve a közönség felé. Politikai színház. Művészeti, nevelési eszköz, 
esztétikai tapasztalat. A társadalmi tudatosságot erősíti, az önérvényesítést segíti, 
változtat résztvevőin. Emberi drámákat16 hoz elő azért, hogy analizálja, átalakítsa 
azokat a helyzeteket, amelyek konfliktusosak, stresszesek, kellemetlenek (Canova, 
2011). Az ilyen előadás során a közönség közösséggé válik, amely megéli a közös meg-
oldás élményét (Norris, 2010). A fórumszínház színdarabépítésre, csoportalakításra, 
színdarabírásra is használható. Önismereti területeket erősít, pedagógiai módszer-
tant kínál. A folyamatban mindenki kollektíven felelős az eredményért. A szereplők 
és a résztvevők hangot kapnak a játékmester, a Joker-figura által.17 

13 Dolgozott analfabétákkal, egyszerű emberekkel. Olyanokkal, akiknek kevés lehetősé-
gük volt a művészetek megtapasztalására, akiknek hátrányos helyzetük, társadalmi berendez-
kedésből adódó problémáik meghatározták életüket. Folyamatosan kísérletezett új színházi 
formákkal, a dél-amerikai diktatúrák alatt fedezte fel a fórumszínházi munkát. Argentínában 
politikai aktivizmusáért börtönbe zárták (Conrad, 2010), öt évig maradt ott, itt írta első könyve-
it, köztük az Elnyomottak Színházát, mely barátja, Paolo Freire pedagógiáján alapul. Börtönévei 
után Párizsba ment, ott folytatta forradalmi munkásságát. Központokat hozott létre.
14 Női témákkal Boal 1976-77-ben kezdett el először dolgozni Olaszországban. Később 
az abortusz és a folyamat során zajló tárgyként kezelés kérdését vizsgálta a FamilyPlanning 
szervezettel együttműködve. Foglalkozott a prostitúció kérdésével (Boal, 2001) és egyéb nő-
jogi és gyermekjogi kérdésekkel. A fórumszínház csak nőkkel dolgozó ága a későbbiekben a 
Magdalena Movement lett.
15 Hisz Boal közege emberséges környezetet teremt. Olyat, amelyben a résztvevők ké-
pesek figyelni egymásra és közben magukra is. Bárhol is alkalmazzák ezt a módszert, mindig a 
demokratikus együttműködésen kell alapulnia. Közösségeket hív életre módszereivel és törek-
véseivel. Boal olyan eszközt adott a színházán keresztül az emberek kezébe, mellyel fiatal, idős, 
iskolázott vagy iskolázatlan ember is dolgozhat. Mert hat rá.
16 Két fő célja, hogy segítse a néző főhőssé válását a drámai cselekményben, majd hoz-
zájáruljon a színházban szerzett tapasztalatok alkalmazásához a való életben (Boal, 1990). A 
forma két minőséget tesz egy síkba. A színpadot és a nézőteret a színpaddal képletes érzelmi 
ozmózisba keríti, melyben a nézőtér, a nézőtér-színpad közötti dialógus, mindkét irányba (Boal, 
1995) hat. A színpad megváltoztatja a nézőteret, a nézőtér pedig megváltoztat mindent (Boal, 
1990). A dráma révén a közösség az önfejlesztés működését tapasztalja meg (Norris, 2010).
17 A csoportvezető feladata az, hogy egyes emberek gondolati szálai között megtalálja 
a kollektív gondolati szálat. Rákérdezzen, provokáljon. Boal azt mondja, minden kapcsolat az 
életben mintázatok sora, és ezek a mintázatok a maszkjaink, ahogy a karakterek maszkjai is.
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A fórumszínház alkalmas arra, hogy társadalmi és belső elnyomásokat szemléltessünk, 
„tegyünk ki” a színpadra, társadalmi szerepeket tegyünk reflektálttá. Célja a ráeszmé-
lés, fellépés, a társadalmi változás elérése (Boal, 2006). A gesztus, melyet játék közben 
a résztvevők, a néző-színészek tesznek, a társadalmi aktivizmus egyik formája lehet.
Az Elnyomottak Színházának többféle művészeti ága van: fórumszínház, képszínház, lát-
hatatlan színház, „zsaruk a fejben” technika, újságszínház és a „vágyak szivárványa” mód-
szer, mely pszichoterápiás vonalú módszernek is számít, valamint a törvényhozói színház. 
Az előkészítő játékok a boali fogalomra, a de-mechanizációra épülnek, a mechanikus test-
tudat megtörésére.18 A képszínházban a közönség a testéből állószobrokként képet alkot. 
Érzéseket, ötleteket és viszonyokat ábrázolnak. Természetesen a fórumszínház használata 
nem mindig és nem minden esetben lehetséges19, de az elmélet szerint mindenkinek  van 
valamilyen forrása ahhoz, hogy ezzel a módszerrel dolgozhasson. Képességfejlesztő tech-
nika lévén, a résztvevők tapasztalatai azonnal hangot kapnak, nyilvánossá válnak.20 
2015 januárjától színházi csoportot szerveztünk21 a Nem Privát Színházzal együttmű-
ködve, melynek végén táncos, mozgásos, irodalmi, zenei és színházi elemeket magá-
ban foglaló köztéri performansz22 jött létre, amelyet a résztvevők a 2015-ös nemzet-
közi nőnap alkalmából adtak elő március 8-án.

18 A fórumszínház a test nyelvét használja, emiatt különösen hatékonyan működhet a 
verbális kommunikációban gátolt embereknél. Az alkalmazott gyakorlatok azt hivatottak elér-
ni, hogy másként érezzünk, lássunk, halljunk – érzések, testérzetek sora kerülhet bele egy-egy 
emberbe a gyakorlatok során. Test és lélek bezsírozása vagy megolajozása, fellazítása történik, 
ami a résztvevő számára új tapasztalat lehet. A testen keresztül fedezi fel a már önmagában 
is benne lévő tudásokat, tapasztalatokat. A testben és a színházban párhuzamosan végbe-
menő folyamatok pedig egymásra hatnak. A test kimozgatása után a közös munka átfordul a 
képalkotásba.
19 A kiszolgáltatott, elnyomott csoportok erősítése, a velük való közös munka különböző 
társadalmi folyamatokat indíthat el. A fórumszínház hazánkban jelenleg emberi jogi törekvése-
ket támogat önismereti, önfejlesztési helyzetekben, pedagógiában vagy társadalmi akciókban, 
emellett társadalmi csoportok érdekérvényesítésében is használatos.
20 Hátrányos helyzetű emberek otthoni életkörülményei vagy munkahelyi, intézeti 
helyzete válik akár láthatóvá. A résztvevők társadalomkritikai nézőpontokat kapnak. A részt-
vevő kisebbségi, női csoport tagja kevésbé érezheti tehetetlennek magát, alkothat, dolgozhat, 
művészeti produktumot hozhat létre. Mindez azért is különösen fontos, mert az emberek sok-
szor nem tudnak mit kezdeni a rájuk ömlő agresszív helyzetekkel, például amikor külsejüket, 
viselkedésüket, nemi identitásukat, orientációjukat, társadalmi státuszukat éri megbélyegzés.
21 Az Ars Erotica Alapítvány és az ÉFOÉSZ munkatársaival valamint a Nem Privát Színház 
tagjaival közösen dolgoztunk. A Nem Privát Színház több ízben dolgozott már érzékeny cso-
portokkal ezt megelőzően (nemprivatszinhaz.tumblr.com). Integrált csoportot hoztunk létre. A 
Nem Privát Színházból Hódi Csilla, Scholtz Krisztina és Kovács Zsófia működtek közre. A csoport 
elsősorban érdekérvényesítési, önismereti témákat tárgyalt. A folyamat nem hierarchikusan 
épült fel, maximálisan a résztvevők alakították.
22 A színházi csoport sokat inspirálódott a performansz és fluxusművészet elemeiből, 
Jerome Bel kortárs előadóművész és Yoko Ono munkásságából. A performanszt, mint művé-
szeti és önkifejezési formát (Leavy, 2010) használtuk munkánkban.
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Főként non-verbális, mozgáson alapuló gyakorlatokat használtunk, majd kommu-
nikációs kompetenciákat erősítő feladatokat gyakoroltunk, később bábszínházat és 
utcaszínházat alkottunk. Mindig a csoport igényei döntöttek.23 Arra kerestük együtt 
a válaszokat, hogy mit akarnak a csoportban résztvevők saját történeteiből felépített 
„szereplők” a történetekben? Ehhez megkerestük mik a szereplők vágyai. Hogyan 
tudnak ezek elérésében megerősödni? 

A csoportban a résztvevők élettörténeteiből olyan helyzeteket gyűjtöttünk, amikor 
kiszolgáltatottnak érezték magukat, amikor elnyomást, bántalmazást, erőszakot, 
szexuális zaklatást, családon belüli erőszakot tapasztaltak. Ezekre a történetekre épí-
tettünk állóképeket.24 A képekből kiindulva indult be a csoportban a rögtönzés és 
a színház, amelyben bemutattuk egymásnak a közösen alkotott jeleneteket. A saját 
élmények viszont semmiképp nem másoknak szóltak, ezért valami teljesen mást ter-
veztünk a nyilvános produkcióra. Sétaszínházat25 csináltunk. A sétaszínházi előadást 
több utcai feladattal, utcai kottákkal26 készítettük elő. Bábszínházzal is készültünk, 
melyben szerelmi történet szálai szövődtek.27 Halrajt játszottunk, amelyben mindig 
volt vezető, utcai díszeket, változtatásokat készítettünk együtt.

A fórumszínházi helyzetekben kipróbálhattuk, hogy mi hogyan mondanánk nemet 
egy-egy szituációban. Hogyan erősítsük a körülöttünk lévő bűvös kört28, melybe, 
csak azt engedünk be, akit mi szeretnénk. Hogyan hathatunk azokra, akik helyettem 

23 Voltak a csoportban rituáléink, közös reggeleken üdvözöltük egymást zenére való 
spontán mozdulatokkal, ritmusokkal, a test és lélek tornáztatásával improvizáltunk: meg akar-
tuk mutatni magunkat egymásnak. Neveket adtunk magunknak. Rajzoltunk, festettünk, saját 
magukról készített fotó és video-anyagokat filmeztünk.
24 Ehhez használtunk érzelmeket és viselkedéseket megjelenítő kártyákat, saját 
történeteket.
25 A fórumszínházi fogalomrendszer szerint láthatatlan színházat. A boali alapok szerint 
az utca járókelői sosem tudták, hogy színházban vannak. Ehhez kitaláltuk közösen, hogy ki 
mivel szerepelne szívesen ezen a különleges napon
26 A kottákat (Friedman, 2002) együtt készítettük, egymásnak: az utcán szembe jövő 
szemébe néztünk, kezet fogtunk velük, átöleltük őket, rajzoltattuk őket, színes karkötőket ad-
tunk nekik, mozgó szobrok voltunk, üzeneteket helyeztünk el az utcai falakon. Mesés hely-
zetekkel dolgoztunk a végső produkciókban, a résztvevők által hozott zenék használatával, 
mozdulatszínházzal.
27 A sétaszínház folyamatosan formálódott: együtt írtunk történeteket, együtt tanul-
tunk barátságról, szerelemről, kapcsolatokról, bizalomról, megnyilatkozásról és a felépítésről 
együtt gondolkodtunk. Együtt döntött el a csoport mindent, például, hogy hány barátot, isme-
rőst, családtagot hívunk meg az eseményre. A csoportfolyamat alatt dolgoztunk konfliktusok 
előhozásával, barátságok megbeszélésével, felmerült a gyász, mint téma, a szerelem, a biza-
lom, az élet örömei, az életünk nehézségei.
28 Gyakorlatokat készítettünk a nemet mondás képességére maszkokkal dolgoztunk 
azon, hogyan védjük meg a saját intim szféránk, a saját testünk az esetleges bántalmazástól.
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akarnak dönteni egy-egy helyzetben. Tervezgettük a közös produkciónkat, melynek 
része volt az alternatív divatbemutató is, melyeken csinos modelleknek öltöztünk be 
és a kifutónkon sétáltunk végig.

Mindezeken kívül házi feladatot adtunk a résztvevőknek. Minden nap leírták, leraj-
zolták, hogy vannak éppen, milyen érzésekkel, gondolatokkal érkeztek az aznapi fog-
lalkozásra. Ezeket a heti történéseket minden alkalommal megbeszéltük. A csoport 
munkáját a szülők, családtagok is figyelemmel követték, akik nagy szeretettel jöttek 
el a sétaszínházi előadásra. Úgy gondoljuk, összeért a csoport, nagyon nehezen ment 
az elválás. A női csoport aztán további ismerősökkel, férfiakkal, partnerekkel egészült 
ki, így jött létre a szexuális önismereti csoport.

A szexuális-nevelési-önismereti csoportban témánk volt az ismerkedés, barátság, 
szerelem, szexuális fejlődés, a test megismerése, szexuális orientáció, szexuális zakla-
tás, szexuális vágyak, nemi identitás. Célunk volt a csoportban résztvevők támogatása 
szexualitásuk szabad megélésében, hogy tudatosabbá váljanak, több választási lehe-
tőséget lássanak maguk előtt. Közösen alkotott biztonsági szabályok mentén dolgoz-
tunk, mindenki egyedi igényeit tiszteletben tartva. Górcső alá vettük értékeinket és 
érzéseinket. Nem hiszünk abban, hogy a szexualitásról lehet általánosságban beszél-
ni, így a résztvevők egyedi érzelmeiről, társas kapcsolatairól beszéltünk velük együtt. 
A csoportfolyamat egésze a megerősítésről szólt. A cél az volt, hogy a csoportban 
résztvevők felismerjék saját preferenciáikat és másokét is, ezeket elfogadva és tiszte-
letben tartva beszéljenek kapcsolataikról.

Több verbális és non-verbális gyakorlattal oldottuk a hangulatot, míg a résztvevők 
egyre inkább és szívesebben beszéltek a szexualitásról. A boali állóképszínház és tör-
ténetalkotás, improvizációk mentén haladtunk, például szerelmi történeteket impro-
vizáltunk. Célunk volt feltérképezni a kölcsönös tiszteleten alapuló párkapcsolat és az 
ismerkedés momentumait is. A színházi módszerek mellett többféle művészetpeda-
gógiai eszközzel dolgoztunk. A saját élmények, történetek előhívására nemcsak ké-
peket, hanem élőszobrokat is alkalmaztunk, játszottunk. Ezeket a boali elvek mentén 
magunkból alkottuk. Több olyan téma merült fel, mely az élvezet és erőszak határait 
próbálta megjelölni, a konszenzualitás fogalmát erősíteni. Dolgoztunk asszociációk-
kal. Megpróbáltuk modellezni, milyen változásokat érhetünk el egy-egy helyzetben, 
a saját életünkben, szexualitásunkban. 

Foglalkozásaink során mindvégig törekedtünk a világos és tiszta kommunikációra. 
Megpróbálták a csoporttagok megfogalmazni, hogy mi esik jól a szexualitásban, hi-
szen az egyik fontos szexuális jogunk az örömteli szexualitáshoz való jog.29 

29 Ezen kívül beszéltünk a szabad partnerválasztás jogáról, a fizikai integritáshoz való 
jogról, a házasságról való szabad döntés jogáról, illetve a szexuális egészséghez, biztonsághoz, 
gyermekvállaláshoz való jogok is előkerültek.
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Egy alkalommal a Melegség és Megismerés programot30 láttuk vendégül, akik kiváló 
tapasztalatokkal távoztak a csoportból.
Mindkét csoportfolyamat zárással, ünnepléssel, bulival ért véget, ahol  táncoltunk, fi-
nomakat ettünk és közösen ünnepeltünk, beszélgettünk az életünkről, a vágyainkról. 
Kifejeztük egymás iránti érzéseinket, amelyek a közös munka során alakultak ki.  Úgy 
gondoljuk, hogy a résztvevők és a csoportszervezők életében is meghatározó élmény 
volt ez a közös munkával töltött fél év.
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Balogh Lídia  – Szabó Mónika

Gondoljuk újra!

Fogyatékosság, nők és férfiak a társadalomban

Jelen bevezető azzal a céllal született, hogy a fogyatékosságügy területén dolgozó 
szakemberek számára szempontokat nyújtson a nők és férfiak társadalomban be-
töltött szerepeiről való gondolkodásban, ezúttal kifejezetten az (enyhe vagy közép-
súlyos) értelmi fogyatékossággal élő felnőttek vonatkozásában. A szerzők számára 
szemléletformáló hatásúak voltak az ÉFOÉSZ munkatársaival, illetve a szervezet szel-
lemi holdudvarához tartozó szakértőkkel folytatott konzultációk, melyeknek célja az 
volt, hogy a Mi, nők projekt keretében szorosabbá váljon az együttműködés a hazai 
fogyatékosjogi és nőjogi terület képviselői között. A motivációt ezekhez a találkozá-
sokhoz az a kölcsönös meggyőződés jelentette, hogy a fogyatékos nők helyzetének 
javítása, jogérvényesítésének elősegítése érdekében feltétlen szükség van a két szak-
mai terület (illetve mozgalom) összefogására. A konzultációk ugyanakkor arra is rávi-
lágítottak, hogy e két terület célkitűzéseit, valamint a célok mögötti érvrendszereket 
illetően igen sok a párhuzamosság és a hasonlóság.

A társadalmi rendszerek és az egyenlőtlenségek

A társadalomtudományok a különféle „izmusok“ fogalmaival írják le azokat a nézet-
rendszereket, amelyek az egyes társadalmi csoportokat a „helyükön tartják” azál-
tal, hogy komplex módon „megmagyarázzák”, és ezáltal mintegy igazolják az egyes 
csoportok közötti egyenlőtlenségeket. A hatalmi különbségek értelmezésére szolgál 
például a rasszizmus, amely „bőrszín” alapján tesz különbséget az emberek külön-
böző csoportjai között, a „fehér ember” felsőbbrendűségét hirdetve. Ehhez hasonló 
nézetrendszer a (testileg vagy mentálisan) „ép” emberek felsőbbrendűségébe vetett 
hiten alapuló épizmus (vagy ableizmus, az angol ’ableism’ kifejezés nyomán), amely 
a fogyatékossággal élő emberek hátrányos megkülönböztetésének, kirekesztésének, 
illetve társadalmi elnyomásának hátterében áll. A női és férfi szerepekben megjelenő 
egyenlőtlenségek igazolására pedig a szexizmus szolgál, amely a férfiak nők feletti 
dominanciájára próbál magyarázatot nyújtani, „természettől adottnak” beállítani azt. 
Ezek az ideológiák nem önmagukban léteznek, és ezzel összefüggésben az is meg-
figyelhető, hogy például a rasszista nézeteket vallók nem ritkán szexisták is egyút-
tal. Másrészt, a társadalmi előnyök és hátrányok is kölcsönhatásban állnak, illetve 
„metszetet” képezhetnek egymással (a „metszet” – idegen szóval: „interszekció” – az 
alapja az interszekcionalitás kifejezésnek, amely erre a jelenségre utal az esélyegyen-
lőségi szaknyelvben). A kiadvány szempontjából fontos metszetet jelent a nemi sze-
repek és a fogyatékosság találkozása, az alábbiakban ezért ezzel a két jelenséggel 
foglalkozunk részletesebben.
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A nemi szerepek és azokhoz kapcsolódó ideológiák

Mindenkinek van valamiféle képe arról, hogy a férfiak és a nők bizonyos dolgokban 
különböznek egymástól, ahogy az is tényszerű megfigyelés, hogy minden társada-
lomban – többé-kevésbé – eltérő helyzetben vannak, eltérő szerepeket töltenek be 
a férfiak és a nők.

A társadalmi nem fogalma a férfiak és a nők közötti pszichológiai, társadalmi és kul-
turális eltéréseket írja le; és azokra az elvárásokra vonatkozik, hogy az adott társa-
dalomban milyennek kell lenniük a férfiaknak és a nőknek, hogyan kell viselkedniük, 
gondolkodniuk és érezniük. A társadalmi nemi szerepeknek vitathatatlanul vannak 
biológiai alapjai (vagyis, összefüggésben állnak a biológiai nemmel), és a biológiai 
adottságokból következően, ám azokon túlmutatóan határozzák meg, illetve írják elő 
a nők és a férfiak közötti különbségeket. Ezek a szerepek egyébként nagyban függnek 
a történeti-politikai kontextustól, a kultúrától, a személyes életciklustól (vagyis, pél-
dául a fiatal nőkre más elvárások vonatkoznak, mint az idősebbekre), és folyamatosan 
változnak. Közhelyszerű tény manapság, hogy a férfiak és a nők közötti különbségek, 
egyenlőtlenségek folyamatosan csökkenőben vannak. A hagyományos gondolkodás 
tehát (amely szerint például a nőnek a „benti”, a férfinak a „kinti” világban a helye), 
az utóbbi évszázadban sokat változott. Ugyanakkor a nemekkel – és főként a nőkkel 
– kapcsolatos előítéletek és hátrányos megkülönböztetés még ma is valós probléma, 
még a nyugati társadalmakban is.

Szexizmus alatt azokat a nézeteket, illetve hiedelmeket értjük, amelyek a nemek 
közötti egyenlőtlenségek igazolására szolgálnak. A szexizmus azonban nemcsak né-
zeteket és hiedelmeket jelent, hanem hátrányos megkülönböztetést eredményező 
tetteket, bevett gyakorlatokat is.

A hagyományos szexizmus a nők férfiakhoz viszonyított szerepeiről, feladatairól, 
jogairól és felelősségéről való vélekedést jelenti, a hagyományoknak megfelelő 
nemi szerepek alapján. Ezt a megközelítést a nők szerepeiről és lehetőségeiről való 
merev és korlátozó gondolkodás jellemzi, amely szerint a nők alacsonyabb rendű-
ek. (Példa: „A nők nem olyan értelmesek, mint a férfiak.”) A társadalmi változások, 
a közbeszéd változása (például a politikai korrektség kívánalmának megjelenése) 
és az egyenlőségi törekvések hatására ma már ezek a nyíltan előítéletes nézetek – 
illetve az ilyen nézeteket tükröző megnyilvánulások – nem elfogadottak a nyugati 
világban.

Újabban azonban megjelent a szexizmus árnyaltabb, burkoltabb formája. A mo-
dern szexizmus fő jellegzetessége az egyenlőség illúziója. Ez a nézetrendszer tagad-
ja azt, hogy még mindig léteznének egyenlőtlenségek a nők és férfiak között, ezért 
elutasítja a nőmozgalmakat és a pozitív diszkriminációt – például a kvótarendsze-
reket –, és ellenzi a változást célzó kezdeményezéseket is. Sajátos jellemzője ennek 
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a gondolkodásmódnak a nők előrehaladásának, térnyerésének rosszallása. Az ilyen 
nézeteket vallók gyakran tartják saját magukat egyenlőségpártinak: abból indulnak 
ki, hogy a régi egyenlőtlenségek mára már megszűntek, így szükségtelennek vagy 
erőltetettnek tartanak minden további intézkedést.

A régi és az új típusú szexizmus – felszíni különbségeik ellenére – tulajdonképpen nagyon 
hasonlítanak egymásra, mivel lényegében mindkettő a nőkkel szembeni negatív véleke-
déseken, illetve a nők helyzetének javítására irányuló törekvések elutasításán alapul.

A témához kapcsolódó, legújabban leírt jelenség az ambivalens szexizmus, amely a 
szexista nézetek összetett természetét, kettősségét emeli ki. Ebben a kettősségben 
például a vélt vagy valós nemi különbségek jóindulatú értelmezése a férfiak és nők 
egymást kiegészítő tulajdonságairól beszél (ld. “Nap és Hold”), a rosszindulatú néze-
tek pedig a két nem viszonyát negatív színben tüntetik fel (ld. “nemek harca”).

Az ellenséges szexizmus szerint a nők ellenszenves módon versengőek, szexuális esz-
közökkel igyekeznek kontrollt szerezni. (Példa: „A nők úgy akarnak hatalmat szerezni, 
hogy irányítani próbálják a férfiakat.”)

A jóindulatú szexizmus ugyanakkor a nőkről, mint „tiszta és bájos teremtmények”-ről 
beszél, akik teljessé teszik a férfiak életét, miközben rászorulnak azok védelmére és 
támogatására. (Példa: „A nők megérdemlik, hogy a férfiak nagy becsben tartsák és 
védelmezzék őket.”) A nőkkel szembeni jóindulatú, atyáskodó nézetrendszer fő fel-
adata végső soron az, hogy a „helyükön tartsa” a nőket. A fent elmondottak alapján 
láthatjuk, hogy noha a nyílt szexizmus már kevésbé elfogadott, ugyanakkor a hagyo-
mányos, merev nézetek még mindig kifejtik hatásukat, csak burkoltabb formában. 

A nőjogi területről érkezők esetében a kiinduló megfigyelés az, hogy a nők – mind a 
mai napig, még a világ fejlettebb országaiban is – hátrányokat szenvedhetnek el a tár-
sadalmi élet különféle területein. A változásra-változtatásra irányuló cselekvést pedig 
az a feltevés ösztönzi, hogy ennek nem kellene okvetlenül így lennie; vagyis, hogy a 
nők és férfiak jelenlegi társadalmi helyzetét nem kell feltétlenül „természetesnek”, 
illetve megváltoztathatatlannak tekinteni. Ez a haladó szellemű megközelítés – amely 
az emberi jogi normáknak is az alapja – az egyének kibontakozásának és autonómi-
ájának elősegítését tűzi ki célul, és ennek érdekében teszi vizsgálat tárgyává a társa-
dalmi nemek (angol kifejezéssel: gender) viszonyrendszerét. A gender-szemlélet vég-
ső soron annak megítélésére irányul, hogy a női és férfi szerepek, illetve az azokkal 
kapcsolatos társadalmi elvárások és sztereotípiák mennyiben korlátozzák az egyének 
– mind a nők, mind a férfiak – lehetőségeit önmaguk kiteljesítésére, illetve arra, hogy 
képességeiket a társadalom közös céljainak szolgálatában kamatoztathassák.
A sztereotípiákat fenntartó családi és iskolai nevelés, valamint a média által köz-
vetített, leegyszerűsített női és férfi szerepmodellek hatása a fogyatékossággal élő 
gyerekek és fiatalok esetében felerősödhetnek. Akadályozottságuk folytán ugyanis 
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korlátozottabban szerezhetnek személyes tapasztalatokat, találkozhatnak a hagyo-
mányostól eltérő mintákkal, illetve juthatnak hozzá a sztereotípiákat megkérdőjelező 
információkhoz.

A fogyatékossággal élő nők helyzete

A 2011-es magyarországi népszámlás adatai szerint  összesen 456.638 személy, közöt-
tük 241.873 nő számolt be a felmérés során egy vagy több típusú fogyatékosságáról 
(mozgássérült; gyengénlátó; aliglátó; vak; nagyothalló; siket; súlyos belszervi fogyaté-
kos; mentálisan sérült / pszichés sérült; értelmi fogyatékos; beszédhibás; beszédfogya-
tékos; autista; siketvak / látás- és hallássérült; egyéb). Ebből következik, hogy minden 
20.  magyar embert (a teljes népesség 5%-át) érintenek közvetlenül a fogyatékossággal 
kapcsolatos problémák; többek között a társadalomban működő előítéletek és sztereo-
típiák is (épizmus). Az előítéletek és sztereotípiák nem csupán a személyes kapcsolatok-
ban vannak jelen, hanem az intézményes gyakorlatokban, rendszerszerűen is érvénye-
sülnek. A fogyatékossággal élő nők (a magyarországi népesség 2,5%-a) esetében ezek a 
hátrányok még súlyosabbak lehetnek (a szexizmus jelensége miatt).
A fogyatékossággal élő nők munkaerő-piaci integrációját például nehezíthetik az előí-
téletek, amelyek a (potenciális) munkáltatók, illetve a munkatársak részéről nem csu-
pán a fogyatékosságuk, de a női mivoltuk miatt is sújtják őket.
Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés során – beleértve a  termékenység-
gel, várandóssággal, szüléssel kapcsolatos szolgáltatásokat is – sajátos, a gyakorlatban 
sokszor leküzdhetetlennek bizonyuló akadályokba ütközhetnek. Míg a nők természetes 
biológiai adottsága, a gyermekszülés képessége feletti patriarchális társadalmi kontroll 
az egészséges nők esetében a gyermekszülést ösztönző szakpolitikákban, a fogamzás-
gátlás és a biztonságos terhesség-megszakítás elérhetőségének korlátozásában, a fo-
gyatékossággal élő nők esetében éppenséggel a gyermekvállalás akadályozásában vagy 
ellehetetlenítésében jelenik meg. A gondnokság alatt álló értelmi fogyatékossággal élő 
nők esetében igen elterjedt – „az ő érdekükben történő” – kényszer-sterilizáció és kény-
szer-fogamzásgátlás.  A fogyatékossággal élő nők esetében a társadalom a női képessé-
gek (szülés, gondozás) kibontakoztatását korlátozza, a megfelelő feltételek biztosítását 
elhárítja, így számos esetben a legdrasztikusabb eszközök alkalmazásához folyamodik.  
Végső soron a nők saját teste feletti önrendelkezési jogát korlátozza. 
Az egyik legkomolyabb probléma, hogy a fogyatékossággal élő nők különösen kiszol-
gáltatottak a nemi alapú erőszak, illetve a szexuális visszaélés különböző formáival 
szemben; intézményi és családi (párkapcsolati) közegben egyaránt. A fogyatékos-
sággal élő személyeket gyakran éppen a segítőjük, ápolójuk bántalmazza vagy erő-
szakolja meg, az intézményekben élők esetében pedig a megfelelő körülmények és  
a szükséges intézkedések hiánya növelheti az erőszak kockázatát. Az Európai Unió leg-
utóbb közzétett kutatási jelentése szerint minden harmadik-negyedik nőt ér erőszak. 
Azonban a fogyatékossággal élő nők esetében ez az arány sokkal magasabb. A kutatási 
adatok alapján öt fogyatékos nőből négy szenved el erőszakot élete során.



26

Az értelmi fogyatékossággal élő nőkre vonatkozó sztereotípiák ellentmondásossá-
gát mutatja, hogy miközben leginkább úgy tekint rájuk a társadalom, mint gyer-
meteg és aszexuális lényekre, könnyen „hiperszexuális”-nak bélyegezhetik őket, ha 
mégsem felelnek meg ezeknek az elvárásnak – vagyis a felnőttekre jellemző sze-
xualitás jeleit mutatják, illetve szexuális életet élnek. A fogyatékosokra, főként az 
értelmi fogyatékosokra a társadalom hajlamos „örök gyerek”-ként tekinteni, még 
akkor is, ha az érintettek már elmúltak 18 évesek, és nyilvánvaló igényük, valamint 
tagadhatatlan joguk lenne bizonyos felnőtt szerepek megélésére. Ez a jóindulatú-
nak tűnő, valójában korlátozó és lenéző hozzáállás a társadalom, a környezet „ép” 
tagjai részéről sokban emlékeztet a jóindulatú szexizmusra. Míg a nőjogi mozgalom 
a hagyományos női és férfi szerepek korlátozó, önkiteljesítést gátló jellege ellen 
küzd, addig a fogyatékosügy területén a jogvédők és a progresszív szemléletű szak-
emberek azt a társadalmi rendszert kérdőjelezik meg, amely elzárja a fogyatékosok 
elől – különösen az értelmi sérültek elől – a felnőtt szerepeket és a (lehető legtel-
jesebb) függetlenséget.

Mit lehet tenni?

A kétféle típusú diszkrimináció (szexizmus és épizmus) ellenében ma két 
ENSZ-egyezmény is szól, amelyek Magyarországra is vonatkoznak. Az egyik a 
Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény (CRPD), amelyet 2007-
ben lett a magyar jogrend része, a másik pedig a Nők elleni Diszkrimináció Minden 
Formájának Felszámolásáról szóló Egyezmény (CEDAW), amelyet 1982-ben hirdettek 
ki Magyarországon. Az utóbbihoz, vagyis a CEDAW-egyezményhez fűzött 18. általá-
nos ajánlás (1991-ből) felszólítja az egyezményhez csatlakozott államokat a fogya-
tékossággal élő nők sajátos szempontjainak figyelembevételére az egyezmény cél-
jainak megvalósítása során. A másik egyezmény – a CRPD – „q” cikke pedig felhívja 
a figyelmet a fogyatékossággal élő nők és leánygyermekek hátrányaira, akik mind a 
családjukon belül, mind a tágabb társadalomban fokozott mértékben vannak kitéve 
az elhanyagolás, a kizsákmányolás és az erőszak fenyegetésének. 
A korszerű fogyatékosságtudomány, illetve a fogyatékosjogi mozgalom szemlélet-
módja figyelemre méltó hasonlóságot mutat a gender-szemlélettel. Vizsgálatának 
tárgya, hogy a fogyatékosság mennyiben tekinthető biológiai jelenségnek és ehhez 
képest mekkora szerepe van a társadalomnak – a társadalmi elvárásoknak, a társa-
dalom által kialakított környezetnek – abban, hogy valakit fogyatékosnak tekintünk. 
Ez az irányzat nemcsak a meglévő környezet akadálymentesítését sürgeti, hanem azt 
is, hogy már a tervezés során kapjon figyelmet az akadályok kiküszöbölése. Emellett 
a társadalmi szemléletváltás fontosságára is felhívja a figyelmet; megkérdőjelezi a 
fogyatékossághoz kapcsolódó sztereotípiákat, illetve az „épek” és a „fogyatékosok” 
számára elérhető szerepek rendszerének merevségét. 
Ha tehát az a célunk, hogy lehetőség szerint csökkentsük a fogyatékossággal élő 
emberek hátrányait, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy az általuk megtapasztalt 
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akadályok mennyiben szükségszerűek valójában: megelőzhetőek, kiküszöbölhető-
ek lennének-e, amennyiben a társadalmi vagy az épített környezet tervezésekor, 
kialakításakor figyelembe vennék a különböző csoportok igényeit. Ez a szellemiség 
tükröződik az “egyetemes tervezés” elvében, amelynek alkalmazását az ENSZ elő is 
írja a fent említett fogyatékosjogi egyezményhez (CRPD) csatlakozott államok, így 
Magyarország számára is. Az egyetemes tervezés elve úgy függ össze az akadály-
mentesítés elvével, hogy az előbbi szerint eleve arra kell törekedni, hogy ne épít-
sünk szükségtelen akadályokat. Mindeközben természetesen a már meglévő aka-
dályokkal is kezdeni kell valamit; annak érdekében, hogy a társadalom tagjai minél 
nagyobb arányban és minél maradéktalanabbul vehessenek részt a társadalmi élet 
legkülönfélébb területein. Amennyiben értelmi fogyatékosságról van szó, a felme-
rülő akadályok intellektuális természetűek: a fogalmi környezetet kell megvizsgálni 
és újratervezni annak érdekében, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek 
minél akadálytalanabbul igazodhassanak el a társadalomban (például könnyen ol-
vasható szövegek vagy vizuális eligazítások révén). Az akadálymentesítés, illetve az 
akadályokat kiküszöbölő tervezés – az érintettek bevonásával – a többségi társada-
lom felelőssége. 

Az olyan programok esetében, amelyek értelmi fogyatékossággal élő embereket cé-
loznak, és a nemi szerepekkel kapcsolatos kérdéseket helyezik a középpontba, ér-
telemszerűen a nemekkel kapcsolatos társadalmi „építményeket”, azaz fogalmakat 
kell vizsgálat alá vonni, elemezni és újragondolni – mégpedig az érintettek, vagyis 
a fogyatékossággal élők tapasztalatainak és szükségleteinek körültekintő bevoná-
sával. Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő nők valóban esélyekhez jussanak az élet 
különböző területein, olyan intézkedésekre, támogató kezdeményezésekre van szük-
ség, amelyek az érintett nőkre értékként, kihasználatlan társadalmi erőforrásokként 
tekintenek.

Az ÉFOÉSZ által vezetett, felnőtt értelmi fogyatékos nőket célzó projektjének címe 
Mi, nők – utalva ezzel arra, hogy az érintettek nem „gyerekek”, illetve nem „lányok” 
(mint ahogy a felnőtt értelmi fogyatékos férfiak sem „fiúk”), és joguk van magukat 
felnőtt nőként meghatározni, valamint különféle felnőtt szerepek felé fordulni. A cím 
egyértelmű üzenete szerint: nagyon fontos, hogy az értelmi fogyatékossággal élő nők 
is érezhessék magukat nőnek, és a társadalom is akként fogadja el őket, azaz például 
ne tekintsen rájuk úgy, mint eredendően és szükségszerűen infantilis és aszexuális 
lényekre. 

Jelen bevezető szerzőinek fő üzenete pedig a következő: általánosságban véve na-
gyon fontos, hogy ne erősítsük tovább a (nemi) sztereotípiákat, hanem bontsuk le 
azokat és vessünk véget az elnyomó társadalmi gyakorlatoknak is, amelyek  korlátoz-
zák az egyéneket, valamint fenntartják az egyenlőtlenségeket a csoportok között, a 
társadalmi rendszer szintjén is.
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Szabó Ákosné

Szexuális nevelés az értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok 
és felnőttek körében

A szexuális szocializáció

A szexuális szocializáció a nemi szerepről, kapcsolatokról és intimitásról szóló in-
formálódás, az attitűdök és értékek alakításának élethosszig tartó folyamata. 
Magában foglalja a (pszicho)szexuális fejlődést, a reproduktív egészséget, a nemi 
kapcsolatokat, a testképet és a különböző nemi szerepeket. Nemcsak a szexualitás 
biológiai, hanem szociokulturális és pszichológiai dimenzióira is irányul, kognitív 
(informálódás), affektív (érzelmek és attitűdök), valamint viselkedési (döntéshoza-
tal, szokások) vonatkozásban egyaránt (Amerikai Szexuális Nevelés Tanácsa, idézi 
Szilágyi, 2000).

A szexuális szocializáció folyamat. Valamennyi, a gyermeket, fiatalt és felnőttet (kö-
zöttük az értelmi fogyatékos gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket) érő szándékos 
és véletlen – a tágan értelmezett szexualitással kapcsolatos – hatás információkat 
tartalmaz, érzelmeket és viszonyulásokat közvetít, döntési helyzeteket teremt, visel-
kedési mintákat, szokásokat tesz láthatóvá. Azok a szocializációs színterek, amelye-
ken az egyén megfordul, tervszerű, tudatos ráhatásokat is gyakorolnak, nevelnek. 
Ezek a nevelési hatások szolgálhatják vagy korlátozhatják, akadályozhatják az egyén 
szociális kompetenciájának fejlődését, önismeretét, kapcsolatépítési motivációját 
és kultúráját, párkapcsolati boldogulását és boldogságát, társadalmi integrációját. 
A fel nem dolgozott tömegkommunikációs hatások, a megmagyarázatlan olvasmá-
nyok és a titokban tartott személyes tapasztalatok nehezítik a gyermek, fiatal életét, 
szorongásokat keltenek, agresszivitást válthatnak ki, végigkísérhetik a felnőttkoru-
kat is. A szexuális nevelés az önismeret, az önelfogadás, a magánéleti kiegyensúlyo-
zottság, a párkapcsolati és családi stabilitás megvalósulásának egyik meghatározó 
alapfeltétele.

A szexuális nevelés célja

A szexuális vagy nemi nevelés a szexuális viselkedés, vagyis a nemi szerep befo-
lyásolása, irányítása. A tudatos nemi nevelés nem egyszerűen tájékoztatás, fel-
világosítás, ismeretközlés, hanem a nemek egyenjogúságának és egyenrangúsá-
gának elismerésén alapuló szexuális attitűdök, készségek és szokások alakítása is 
(Szilágyi, 2000). 
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Az esélyt a boldogulásra és a boldogságra minden gyermek, fiatal és felnőtt szá-
mára a tanultak valódi „gyakorlati alkalmazásának” a lehetősége és képessége 
biztosíthatja.

Két, a szexuális nevelés feldolgozását segítő rövidfilm:
A filmek szereplői középsúlyos fokban értelmi fogyatékos fiatal felnőttek. Tudásukat 
és tapasztalataikat alkalmazni is képesek a „boldogsághoz vezető úton”.

A Szerelmesek, akik  nem házasodhatnak • 
(https://www.youtube.com/watch?v=yj74wNoEbCA) és a 
Fogyatékkal élnek, gyermeket akarnak • 
(https://www.youtube.com/watch?v=IIU_ms_oobk) című videofilmek két 
Down-szindrómás pár eltérő élethelyzetébe kínál bepillantást és közös gon-
dolkodási lehetőséget. 0ot: Belinda Mason | 08.08.

A szexuális nevelés  típusai

A nemi nevelés típusai a nemiséggel kapcsolatos alapvető beállítottságot fejezik ki, 
ami lehet pozitív, negatív vagy semleges. Ennek megfelelően a nemi nevelésnek há-
rom alaptípusát ismerjük. 

A 1. fejlesztő-segítő (progresszív) nevelés pozitívan viszonyul a nemiséghez, fejlesz-
teni, támogatni kívánja az egyén szexuális életét, mint testi-lelki egészségének 
fontos tényezőjét. Jellemzői: koedukáció, a nemiséggel kapcsolatos pozitív szem-
lélet, a kulturált szexuális viselkedés kialakítása, stb.

A 2. távoltartó-elnyomó (represszív) nevelés a nemiséggel kapcsolatos negatív be-
állítottságon alapul. Célja a „bűnös nemi ösztön” visszaszorítása, a fiatalok meg-
védése a nemiség veszélyeitől. Eszközei: az izolálás (fiúk és lányok elkülönítése, 
a szexuális ingerek és információk távoltartása), a nemi megnyilvánulások (pl. 
szexuális játékok, önkielégítés) büntetése; negatív attitűdök, félelem és bűntu-
dat keltése a szexualitással kapcsolatban. 

A 3. magára hagyó-közömbös (passzív) nemi nevelés az előző két típussal szemben 
nem kívánja befolyásolni a szexuális attitűdöket és viselkedést. A semlegesség 
lehet tudatos, elvekkel alátámasztott viszonyulás, mint például a nemiség ma-
gánügyként való értelmezése, gyakran azonban bizonytalanságot és ambiva-
lenciát feltételezhetünk a hátterében. A látszólagos közömbösséget, a nemiség 
tabuként kezelését negatív beállítottság is magyarázhatja. Az is lehetséges, hogy 
a magára hagyó szexuális nevelés pozitív beállítottságot takar, és a nemiség za-
vartalan kibontakozását célozza. 
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Valójában teljesen semleges nevelés nem létezik. A gyermekek, fiatalok és a felnőtt 
emberek megtapasztalják a szülők, testvérek, pedagógusok, gyógypedagógusok és 
segítők szexualitással kapcsolatos megnyilvánulásait, nem beszélve az ellenőrizhe-
tetlen forrásokból (barátok, sajtó, filmek) származó hatásokról, amelyeket nem lehet 
kiküszöbölni.

A szexuális nevelésre vállalkozónak mindenekelőtt a szexualitással kapcsolatos saját 
beállítottságát kell tisztáznia, és szükség esetén módosítania.

A progresszív szexuális nevelés négy alapvető célja 

Megbízható információk biztosítása az emberi nemiségről, beleértve a növeke-1. 
dést és fejlődést, a fajfenntartást, a nemi szervek anatómiáját és fiziológiáját, a 
maszturbációt, a házasságot és családi életet, a szexuális reagálást, a terhessé-
get és szülést, a fogamzásgátlást és abortuszt, a szexuális visszaéléseket, a HIV/
AIDS-t és más, nemi úton terjedő bajokat.

A szexuális attitűdök és értékrendek megismerésének lehetőségét biztosítani 2. 
a fiataloknak, hogy kialakíthassák saját értékrendjüket, növeljék önbizalmukat, 
megértsék felelősségüket önmagukkal és másokkal szemben.

A kapcsolatlétesítés és fenntartás készségeinek fejlesztésében segíteni a fiata-3. 
lokat, beleértve a kommunikáció, a döntéshozatal és önérvényesítés készségeit. 
Ezáltal előkészíteni a felnőtt nemi szerepek elsajátítását, s képessé tenni őket a 
kölcsönösen örömszerző kapcsolatokra.

A felelősségteljes szexuális viselkedés gyakorlatának elősegítése, beleértve a tar-4. 
tózkodást az éretlen, túl korai nemi kapcsolatoktól, s a szexuális egészség védel-
mét a megfelelő óvszerek használatával. (Nem kívánt terhességek, nemi úton 
terjedő betegségek és szexuális visszaélések elkerülése.)” (Szilágyi, 2000) 

Két progresszív szexuális nevelési program

Az egyik progresszív szexuális nevelési program a Szexuális Nevelés Amerikai Tanácsa 
SIECUS (Sexual Information and Education Council of the United States) programja, 
amely a 1990-es években készült. A másik a Jogom van tudni („I have to right”) című 
képzési anyag, amelyet az Atkinson – Gingell – Martin szerzőtrió 1997-ben jelentetett 
meg 17-18 éves fiatalok számára. A 6-8 hetes kurzus szülői engedéllyel rendelkező 
fogyatékos és nem fogyatékos fiatalokat fogad.

„



33

A SIECUS program

A Szexuális Nevelés Amerikai Tanácsának (SIECUS) állásfoglalása alapján a szexuális 
szocializáció a nemi szerepről, kapcsolatokról és intimitásról szóló informálódásnak, 
az attitűdök és értékek alakításának élethosszig tartó folyamata. A program négy 
életkori szint (5-8, 9-11, 12-15, 15-18 évesek) számára hat kulcsfogalom (A,B,C,D,E,F) 
feldolgozását javasolja. A témakörök tartalmai alatt a képzési célok olvashatók.

A. Emberi fejlődés 
A nemi szervek anatómiája és fiziológiája; Reproduktív (gyermeknemző) folyamatok; 
Pubertás - és a testkép alakulása; Szexuális identitás és orientáció

A témakör fontos üzenete a testi, lelki, szociális és intellektuális fejlődés kölcsönhatá-
sa. Az ismeretek és készségek elsajátításával a gyermek, fiatal képes lesz

ismerni, megbecsülni és ápolni saját testét;• 
információkat szerezni a gyermeknemzésről;• 
megérteni, hogy a szexuális fejlődés része az egyéni fejlődésnek, és nem fel-• 
tétlenül tartalmazza a közösülést és gyermeknemzést;
kölcsönös tisztelet alapján jó kapcsolatot tartani mindkét nemmel;• 
kialakítani saját szexuális beállítottságát és tiszteletben tartani másokét.• 

B. Kapcsolatok 
Családok; Barátságok; Szerelem; Randevúzás; Házasság és elköteleződés; 
Gyermekvállalás és -nevelés

A témakör a kapcsolatok fontosságának hangsúlyos megjelenítésére összpontosít. Az 
elsajátított ismeretek és készségek birtokában a tanuló képes

megfelelő módon kifejezni a szeretetet és intimitást;• 
jelentős kapcsolatokat kialakítani és fenntartani;• 
elkerülni a kihasználó vagy erőszakos kapcsolatokat;• 
felkészülten választani élettársat és életmódot.• 

C. Személyes készségek 
Értékrend; Döntéshozatal; Kommunikáció; Önérvényesítés; Egyezkedés; 
Segítségkérés

A témakör az egészséges szexualitás bizonyos személyi és kapcsolati készségeit kíván-
ja megalapozni, melyek segítségével a fiatal képes

választott értékei szerint élni;• 
felelősséget vállalni saját viselkedéséért;• 
határozott és megalapozott döntéseket hozni;• 
hatékonyan kommunikálni a családdal, társakkal, partnerrel.• 
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D. Szexuális viselkedés 
Szex az egész élet során; Maszturbáció; Fantázia; Közös szexuális viselkedés; 
Absztinencia; Szexuális reagálás; Szexuális diszfunkciók 

A szexuális viselkedéssel kapcsolatos ismeretek és készségek elsajátításával a fiatalok 
képesek lesznek

kifejezni és élvezni nemiségüket egész életük során;• 
szexuális igényeiket értékrendjüknek megfelelően kifejezni;• 
különbséget tenni az egészséges és káros viselkedések között;• 
újabb információk szerzése révén fejleszteni szexuális képességeiket;• 
egyenrangú és felelősségteljes szexuális kapcsolatokat létesíteni.• 

E. Szexuális egészség 
Fogamzásgátlás; Abortusz; Nemi úton terjedő betegségek; Szexuális visszaélések; 
Reproduktív egészség

A szexuális egészséggel kapcsolatos ismeretek elsajátításával a fiatal képessé válik
hatékonyan alkalmazni a fogamzásgátlást;• 
megelőzni a szexuális visszaéléseket;• 
a nem kívánt terhességet megfelelően kezelni,• 
gyakorolni az egészségmegőrző szexuális viselkedést.• 

F. Társadalom és kultúra 
Szexualitás és társadalom; Nemi szerepek; Szexualitás és jogalkotás; Szexualitás és 
vallás; Szexualitás és a művészetek; Szexuális sokféleség; A szexualitás és a média

A témakör ismereteinek elsajátításával a fiatal képessé válik
türelmet gyakorolni az eltérő szexuális értékrendűekkel szemben;• 
szavazatukkal befolyásolni a szexualitással kapcsolatos törvényhozást;• 
felmérni a családi, kulturális, tömegközlési és egyéb befolyások hatását a • 
szexuális attitűdökre és szokásokra;
előmozdítani mindenki jogát a korszerű szexuális felvilágosításra;• 
kerülni az előítéletes és bigott viselkedést;• 
elutasítani az egyes néprétegek szexualitásával kapcsolatos fenntartásokat, • 
sztereotípiákat;
részt venni a szexuális kultúra terjesztésében.• 

A Jogom van tudni kurzus nem átfogó szexuális nevelési program, hanem a családi 
és az iskolai nevelés hiányosságait megkésve „pótoló” vagy kiegészítő foglalkozás-
sorozat. Elsősorban a résztvevők előzetes tudásaira és tapasztalataira támaszkodó 
szexuális „felvilágosításra” vállalkozik. Legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy 
fejlessze a fiatalok szexualitással kapcsolatos szemléletét és ismereteit, a korábban 
elnézett, tiltott vagy büntetett önkielégítésről a korlátozást a tevékenység helyszínére 
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és időpontjára helyezze, valamint mindenkit a saját nemi identitásában erősítsen 
meg, ezzel is támogatva a szexualitással kapcsolatos előítéletmentes viszonyulásuk, 
egyben pozitív énképük kialakulását.

A program fő elvei

A tanulási nehézségekkel küzdő emberek szexuális identitása és partnerkap-• 
csolatai ugyanúgy fejlődnek, mint a többi fiatalé, felnőtté.
A szexualitásról és a partnerkapcsolatokról történő oktatás segít megvédeni • 
a gyermeket, fiatalt a bántalmazástól és kihasználástól.
A kurzus azonos esélyt biztosít minden résztvevőnek nem, „faj”, szexuális ho-• 
vatartozás nélkül. Általános kötelezettség a bizalmas kezelés, ami azt jelenti, 
hogy a résztvevők és a vezetők tiszteletben tartják a résztvevők szükségletét 
a személyes térre. Megvitatják és hitelesen betartják, ha csak engedélyt vagy 
más beleegyezést nem kapnak.

A SIECUS program témaköreinek áttekintéséhez és felhasználásához jól kapcsolhatók 
a Jogom van tudni munkafüzet illusztrációi.

Egy alkalmazási lehetőséget – példaként – felvázolunk. A fogyatékos fiatalok és szü-
leik, pedagógusaik, gyógypedagógusaik és segítőik számára tervezett kötetünkben 
ezeket a lehetőségeket részletesen is bemutatjuk.

A SIECUS program a szexuális viselkedéssel kapcsolatos ismeretek és készségek elsa-
játításával foglalkozó D. témaköréhez (l. a témakör leírásánál) jól illeszthetők a Jogom 
van tudni kurzus munkafüzetének az önkielégítés témáját illusztráló képei:

Az önkielégítés lányoknál és fiúknál (maszturbáció, onánia)
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Cél: A cselekvésre rakódott tiltás megszüntetése, feloldása. Az önkielégítés tevékeny-
ségéről a korlátozás áthelyezése a tevékenység helyszínére és időpontjára. Az ábrák 
segítenek a fiataloknak a tevékenység és a helyszín „beazonosításában” és megbe-
szélésében, valamint a higiénés szabályok betartására is felhívják a figyelmet. A fel-
dolgozás során az aktív és passzív szókincs fejlesztésére is sor kerülhet.

Hol nem illik, nem szabad önkielégítést végezni?

Étkezés közben, a konyhai munkák során, a tömegközlekedési eszközökön és a terá-
piás csoportban, illetve a nyilvános férfivécében nem szabad, sőt, veszélyes is lehet 
önkielégítést végezni.
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Szerzőinkről

Balogh Fruzsina•  kommunikáció szakon végzett, 2011 eleje óta dolgozik az 
ÉFOÉSZ-nél. Eleinte sajtóreferensként a szervezet kommunikációjáért felelt, 2015 
ősze óta az érdekvédelmi munkába is belekóstolva nemzetközi kommunikációs 
referensként dolgozik, szakmai projektek koordinálását is végzi. A Mi, nők pro-
jekt témái az elmúlt évek tapasztalatai és az érintettekkel való munka hatására 
szívügyévé váltak, a pályázat megvalósulását nagy szakmai sikernek tekintette.

Balogh Lídia•  az MTA Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézetének 
munkatársa (kutatási területe: nők és férfiak társadalmi egyenlősége, kisebbség-
védelem), valamint a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség nevű civil ernyő-
szervezet szakértője (főként a többszörös diszkrimináció területén).

Katona Réka•  tanár, neveléstudományi kutató, az ELTE Pedagógia és Pszichológia 
Kar végzős doktori hallgatója, fórumszínházi facilitátor, független tréner, az Ars 
Erotica Alapítvány iskolai szexuális neveléssel, tanárképzéssel foglalkozó szakem-
bere. 2009-ben diplomázott az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 2012 óta dol-
gozik Augusto Boal Elnyomottak Színházának módszerével. Honlapja: rekatona.
myportfolio.com

Szabó Ákosné•  PhD professor emeritus az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Karán. Oligofrénpedagógia – logopédia szakon végzett a Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskolán, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán szociológusi 
diplomát szerzett. A tanulási esélyek társadalmi meghatározottsága, a szociális 
kompetencia fejlesztése és a fogyatékos személyek szexuális szocializációja, élet-
vezetésének támogatása témákban oktat az alapképzésben és a mesterszakon, 
illetve az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának Gyógypedagógiai Doktori 
Programjában.

Szabó Mónika•  (szociálpszichológus, egyetemi adjunktus, tréner) az ELTE 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 
munkatársa (kutatási területei: a társadalmi nemi szerepek és a nemek közötti vi-
szonyok, társadalmi előítéletek és csökkentésük lehetőségei).
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A Mi, nők projekt könnyen érthető kiadványai

Párkapcsolat• 
Szexualitás• 
Orvosi vizsgálatok• 

A kiadványok megrendelhetőek

E-mail: megrendelem@efoesz.hu
Telefon: (1) 411 1356
Postacím: ÉFOÉSZ, 1093 Budapest, 
    Lónyay utca 17., I/1.
Postafiók: 301
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Jegyzetoldal
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Jegyzetoldal





Mi Nők

Orvosi 
vizsgálatok
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