
 

 

BESZÁMOLÓ A NEEEM (NŐK ELLENI ERŐSZAK ELLENI MOZGALOM) 

TEVÉKENYSÉGEIRŐL 

 

Az RMDSZ Nőszervezet Nők Elleni Erőszak Elleni célja a bántalmazás megelőzése, a 

jelenség visszaszorítása, a bántalmazott nők védelme és az elkövetők szigorúbb 

büntetése. Három fő feladatunk van: a tudatosítás, a tájékoztatás és a 

törvénymódosítás.  

 

Törvénymódosítás 

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő két törvénymódosítást nyújtott be a 

Parlamentbe, amelyek elrendelik a bántalmazó azonnali távoltartását, szigorítják az 

erőszak elkövetőinek büntetését, illetve szélesebb körben informálnak az ingyenesen 

hívható segélyhívószámról.  

 

1. 2017: A parlament elfogadta azt a törvénymódosítási javaslatot, amely 

lehetővé teszi azt, hogy a hatóságok azonnal közbeléphessenek, és már a 

helyszínen kibocsájthassák a sürgősségi távoltartási rendeletet, ellentétben 

az eddigi gyakorlattal, amely 72 órás időintervallumot szabott meg, amely 

alatt az áldozat veszélyben volt és megismétlődhetett a bántalmazás. 

A törvénymódosítás szigorúbban büntetné az erőszak elkövetőit. A parlament 

elfogadta a törvénymódosítást, amely a szexuális zaklatás büntethetőségét 

kiterjeszti a munkahelyről a nyilvános térbe is. Ugyanakkor a lelki terror is 

büntetendő lett. 

2. 2018: Újabb törvénymódosítási javaslatot iktatott Csép Éva Andrea 

parlamenti képviselő, amelyben  kötelezővé tenné, hogy minden olyan 

televízió- és rádióműsor keretében, amely családon belüli erőszakkal 

kapcsolatos témát érint, szerepeljen az áldozatok megsegítéséért 

működtetett ingyenesen hívható zöld szám. (0800 500 333) 



 
Tájékoztatás 

Iskolai tájékoztató 

2017. májusában a Csík területi Nőszervezet segítségével indítottuk el az Élet 

ERŐszakos oldala projektünket, amelyet az Áradat Egyesület munkatársaival és a 

megszólított mentálhigiénés és más szakemberekkel együtt dolgoztunk ki. A helyes 

mentalitás kialakítását fiatal korban kell elkezdeni, ezért tartottuk fontosnak, hogy a 

diákokat is bevonjuk a Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom (NEEEM) kampányunkba. 

Már az iskolában kell beszélni a téma súlyosságáról, felhívni a figyelmet a helyes 

viselkedésre, tájékoztatni az aktuális jogi előírásokról, és rávilágítani az erőszak 

látható és rejtett formáira. Tudatosítanunk kell a diákokban azt, hogy az erőszaknak 

vannak következményei és a bántalmazás egyik fajtája sem elfogadható. 

A program első (2017) és második fordulójában (2018) 7 megyéből (Hargita, Maros, 

Kovászna, Kolozs, Bihar, Szilágy és Szatmár) 26 szakember vett részt, és több mint 

6000 diákhoz jutottak el. 

A résztvevő diákok visszajelzései azt bizonyítják, hogy elértük célunkat, sokan 

kifejezték igényüket a program folytatására, bővítésére.   

Slam poetry karaván 

Az RMDSZ Nőszervezetének szervezésében mutatta be Ház a szomszédban- slam 

poetryvel az erőszak ellen és Betonpárnák- slam poetryvel az erőszak ellen című 

előadását a  Nest – Erdélyi Összművészeti Gyűjtőpont.  

1. 2017: Ház a szomszédban – slam poetryvel az erőszak ellen 

 Helyszínek: Marosvásárhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, 

Nagyvárad, Szatmár  

2. 2018: Betonpárnák – slam poetryvel az erőszak ellen 

Helyszínek: Nagyvárad, Nagykároly, Zilah, Kolozsvár, Szamosújvár, 

Marosvásárhely, Szászrégen, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Brassó, 

Kézdivásárhely. 

https://www.facebook.com/nestslam/


 
A Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom (NEEEM) keretében szervezett turné fő 

üzenete az, hogy van segítség a bántalmazott nők számára. 

Az előadás több mint 2500 emberhez jutott el. A karaván sok helyütt megdöbbenést 

váltott ki, elgondolkodtatta a résztvevőket és információkkal segített. Az előadásokat 

beszélgetés követte, illetve számos pedagógus jelezte, hogy pszichológus 

segítségével szeretné az iskolában megbeszélni az előadáson elhangzottakat. 

 

Részletes beszámoló 

2017. 

1. Március 8. –  a kampány kezdete 

A NEEEM március 8-án indult, tíz figyelemfelkeltő, tudatosító videóval, melyben 

közismert személyiségek énekeltek népdalokat. A népdalok szövegében megjelenő 

kijelentések, pl. „Haza- haza jövöget, és engem jól megvereget” szemléltették azt a 

széles körben elterjedt felfogást, hogy „a nő verve jó”. Ez a jelenség sajnos még ma is  

hallgatólagosan elfogadott. Többször felmerült az a kérdés, hogy miként látják a 

férfiak ezt a problémát, így a női álláspontokat megjelenítő videók sorát három 

véleményformáló férfival készített videósorozat követte. Ezekben felhívták a 

figyelmet arra, hogy a nők bántalmazása nem magánügy.  

2. Anyák napja 

Anyák napján szintén a témához kapcsolódó levéllel rukkoltunk elő: László Noémi 

költő Levél leányomnak, Kedves fiam! című írását osztottuk meg. A levél témája a 

nők elleni erőszak és annak elfogadhatatlansága.  

 

 

3. Iskolai tájékoztatók 

A program első fordulójában három megyéből (Hargita, Maros és Kovászna) 14 

szakember vett részt. A program huszonkét iskolába jutott el, a megyei 

tanfelügyelőségek és iskolaigazgatók közös lelkesedésének köszönhetően. 



 
A program második fordulójában az eddigi megyékhez újabb négy megye – Kolozs, 

Bihar, Szilágy és Szatmár – iskolái csatlakotak. Ebben az időszakban a projekt 23 

oktatási intézményben 23 szakember részvételével zajlott. 

A programban összesen 26 szakembert képeztünk ki, akik 3200 diákhoz értek el. 

4. Figyelemfelkető, oktató videók 

Figyelemfelkeltő tartalmakat tettünk közzé a Nőszervezet Facebook-oldalán, 

amelyek segítenek a téma tudatosításában, ilyenek például a Te biztos vagy benne, 

hogy felismernéd, hogy bántalmazó kapcsolatban élsz? című cikk, Meddig mehet? 

című videó, Babity Mária: Apám mindig azt mondta, azért ver, hogy rendes ember 

legyen belőlem című írás.  

5. Nemzetközi képviselet 

Bukarestben Biró Rozália kezdeményezésére szervezte meg Románia parlamentjének 

külügyi bizottsága az Interparlamentáris Unió, a Global Rights for Women és a Vital 

Voices a Tegyük hatékonyabbá a nők elleni erőszak felszámolását szolgáló 

törvényeket című konferenciát. Itt a Nőszervezet elnöke arról beszélt, hogy milyen 

törvénymódosításokra van szüksége Romániának ahhoz, hogy hatékonyabbá tegye a 

nők védelmét szolgáló törvényes keretet.  A konferencián a más országokban jól 

működő gyakorlatokat ismertették a jelenlévők.  

EPP Women Kongresszusán saját 16 akciónap megszervezésére kértük fel az EPP 

Women tagszervezeteit, akik egyhangúan elfogadták az állásfoglalást. Az akciónapok 

időtartama: november 25-től, a Nők elleni erőszak felszámolásának világnapjától 

december 10-ig, az Emberi Jogok világnapjáig.  

 

 

6. Küldöttgyűlés 

Az RMDSZ Nőszervezete értékelt és újabb teendőket jelölt ki küldöttgyűlésén. 

A törvénymódosítás és a szakmai civil szervezetekkel való konzultációk mellett 

bátrabb, figyelemfelkeltő akciók szervezésére, a helyi közösségek bevonására van 

szükség azért, hogy a nők elleni erőszak témája elérje a társadalom és a hatóságok 

https://www.facebook.com/EPP-Women-1526123930948068/?fref=mentions
https://www.facebook.com/EPP-Women-1526123930948068/?fref=mentions


 
ingerküszöbét is. Ilyen események szervezésére kértük fel a megyei/területi és helyi 

nőszervezeteinket. 

7. Nyári tájékoztatók 
Marosvásárhelyi VIBE Fesztivál: Viszonyokról és iszonyokról beszélgetett a VIBE 

Fesztiválon Csép Éva Andrea parlamenti képviselő és László Éva, a Nők az Erőszak 

Ellen - ARTEMIS Egyesület pszichológusa és Bagaméri Noémi, a NEEEM kampány 

koordinátora. Kihangsúlyozták, hogy az erőszak nem opció, a problémáról beszélni 

kell, és hogy mindannyiunk felelőssége a nők elleni erőszak visszaszorítása. 

Kolozsvári Magyar Napok: A nők elleni erőszak nem magánügy – erre hívta fel a 

figyelmet  Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, Hegedüs Csilla, az RMDSZ 

Nőszervezetének alelnöke és László Éva, a Nők az Erőszak Ellen- ARTEMIS egyesület 

elnöke a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül szervezett beszélgetésen. 

Mentalitásváltásra van szükség, szigorúbb törvényre és határozottabb fellépésre a 

társadalom részéről. 

Csíkszeredai Városnapok: Iszonyok és viszonyok névvel a nők elleni erőszakról tartott 

előadást Lőrincz Csilla, az RMDSZ Nőszervezetének Székelyföldért felelős alelnöke, 

Csíszér Csaba, a Gyerekvédelmi és Szociális Vezérigazgatóság, a Sürgősségi-

intervenciós Központ vezetője és Forró-Erős Gyöngyi pszichológus, mentálhigiénés 

szakember a Csíkszeredai Városnapokon.  

Vásárhelyi Forgatag: A nők elleni erőszak mindannyiunk ügye, férfiaké és nőké 

egyaránt: nemcsak politikai és intézményi, hanem teljes társadalmi összefogás 

szükséges ahhoz, hogy visszaszorítsuk az erőszakot. A beszélgetésen erre hívta fel a 

figyelmet Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, Becsky Borbála és Cosma István 

pszichológusok.  

 

Flashmob Kolozsváron 

A NEEEM (Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom) kampány keretében a Kolozsvári 

Magyar Napokon az RMDSZ Nőszervezete flashmobot szervezett Kolozsvár Főterén, 

ahol a résztvevők felhívták a figyelmet arra, hogy a Nők elleni erőszak nem 

magánügy. 

https://www.facebook.com/vibefesztival/?fref=mentions
https://www.facebook.com/vibefesztival/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CsepAndreaOfficial/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hegeduscsillaofficial/?fref=mentions


 
Három erős szimbólum jelent meg: az óra kattogása, a leragasztott női száj, illetve a 

monokli. Ezek hívták fel a figyelmet a probléma súlyosságára: az idő telik, 30 

másodpercenként bántalmaznak egy nőt, nem beszélünk róla, tabu téma, hallgatunk, 

azonban egyre több nő „visel” monoklit, amit sokszor eltakar, kisminkel, mert 

szégyelli magát. Ezzel a flashmobbal akartuk felhívni a figyelmet arra, hogy itt az idő, 

hogy változtassunk, beszéljünk róla, tegyünk ellene.  

8.   Női kávéházak 

Megyei, illetve helyi szervezeteink Női kávéházat szerveztek Aradon, Brassóban, 

Besztercén, Gyergyóban, Nagybányán, Nagykárolyban, Háromszéken. Emellett 

tematikus beszélgetéseket tartottak több helyszínen: 

Marosvásárhely: Női Akadémia egy kávé mellett 

Beszterce: Önértékelés, önbizalom, a nők erősítése 

Csík: Női szerepek és azok változásai – „Női kávéház”  

Pszichológus moderálásával minden városban bemutatták a Meddig mehet? című 

videót, amelyet beszélgetés követett. Az eseményeken körülbelül 200 nő vett részt.  

9.   16 akciónap 

Néma tanúk – gyertyás megemlékezés a családon belüli erőszak áldozatairól. Az 

esemény Marosvásárhelyen zajlott, ahol az RMDSZ Nőszervezet küldöttgyűlésén 

résztvevő nők szolidarizáltak.  

A szatmárnémeti RMDSZ Nőszervezete a NEEEM országos kampány keretében Néma 

tanúk címmel kiállítást szervezett. Az esemény megnyitójára Vujity Tvrtko előadása 

előtt került sor.  

Szakmai beszélgetést is szerveztünk az Életfa családsegítő egyesület és a Babeș–

Bolyai Tudományegyetem Szociális Munka Tagozata együttműködésével Sarokba 

szorítva címmel. Az eseményen Deme Ilona, László Éva pszichológus és Hegedüs 

Csilla beszélgettek. 

Rádiószpot 16 napig:  

 Néha csak azért pofoz fel, hogy ne felejtsem, ki az úr a házban. 

 Ha a gyerekeimet üti, a fájdalom százszorosát érzem. 



 
 Sokszor sírva ébredek, mert azt álmodom, ver. De reggel rájövök, ez a 

valóság. 

 Annyira semmi lettem, hogy már szinte nem is érzem az ütéseket.  

 

„Annát évek óta verte a férje. Ő szerencsés volt. Túlélte. Romániában évente 200 nő 

meghal a családon belüli erőszak következményeként.  

Anna túlélő és bátor: kiáll az erőszak ellen. Most rajtad a sor. Ne fordulj el, ne 

hallgass, ha bántanak egy nőt. Légy bátor te is, és lépj közbe. Amíg nem késő. Mert 

neeeem magánügy.” – ebből a szövegből négy változat született, ezek voltak hallhatók a 

rádióban.  

 

2018. 

1. Március 8 – neeem honlap elindítása 

Virág helyett biztonságot! Rendhagyó Nőnapi ajándék akció keretén belül 

elindítottuk a http://neeem.ro/. a  tájékoztató honlapot. Az oldal naprakész 

információkkal szolgál a bántalmazott nők számára, megtudhatják, hová 

fordulhatnak segítségért, melyek azok a lépések, amelyeket meg kell tenniük, hogy 

saját magukat és gyermekeiket biztonságban tudhassák. Arról is közöltünk 

információkat, hogy mit lehet tenni akkor, amikor a környezetünkben bántalmazást 

látunk. A weboldalon megjelenik a segélyhívó zöld szám és a térkép, amelyen 

szerepelnek azok az intézmények, amelyekhez segítségért lehet fordulni.  

2. Küldöttgyűlés 

Kiértékelő küldöttgyűlés és képzés Kolozsváron – beszélgetés a nők elleni erőszakról.  

 

 

3. Nyári tájékoztatók 

Medgyesi Vándorcsizma Néptáncfesztivál – A programfüzetben megjelent a NEEEM 

kampány bemutatója, ugyanakkor  a helyszínen kampánypromoválás is zajlott 

Bagaméri Noémi képviseletében. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fneeem.ro%2F&h=AT312qck-3hDQurE3LcqWWcDIr4VFaGgs0yu_4a4MEAqteLs1hnGtWgElsm3IlPEf3DrUGPzHAv94eUAt5dD7EBtXZs0xdbTR_TXuDVm7nu2-qQ_Xu1zvjkwBLwENjtnrYH4pqezIGhpCQ3Q5Ajhmm9QwezqdHWYS8lPqK1VV3M0ABej-xRRhOkmHuqWv5-UTYPcNcKzsDcgWjsO_WrESfVxUaw8bZ8bnLdSGYOoN-UYQynOd-VX53-3lTQ3kcjCwD_p6ZQC427cc5KnsgsQXnyIuuyZ3nlIM_7He9n_lI2i-A6xXxtUMPIDemqdZyi3-uQx7ujtG0woNkc0x8E5bB9-pWHVlTMLiYaM1g53dvf42219HJtdO-bZZSZNkcdnaov7znUkWtVOez78Ojy8CQCTluJKtJ6zxjx7rMk1aD3oMA


 
SIC feszt: Hol a határ? – beszélgetés a családon belüli erőszakról. Hegedüs Csilla, az 

RMDSZ Nőszervezet ügyvezető elnöke, Bálint Olga, a Szentkereszty Stefanie 

Egyesület vezetője, Dobolyi Tünde ügyvéd és Ájgel Ágnes, az RMDSZ Háromszéki 

Nőszervezetének elnöke szólalt fel.  

VIBE fesztivál: beszélgetés a viszonyok és iszonyokról, határokról, NEEEM-ről Csép 

Éva Andrea parlamenti képviselő, Cosma István pszichológus és Bagaméri Noémi 

kampánykoordinátorral. 

Kolozsvári Magyar Napok: beszélgetés a családon belüli erőszakról Csép Éva Andrea 

parlamenti képviselővel, Hegedüs Csillával, az RMDSZ Nőszervezet ügyvezető 

elnökével, Keresztesi Polixéna pszichológussal és Bagaméri Noémivel, a NEEEM 

kampány koordinátorával. 

Kolozsvári Magyar Napok: monoklis élőszobrok osztogattak NEEEM-es kitűzőket, 

szórólapokat Kolozsvár Főterén. 

Borsi Napok, Nagyszántó Napok, Szabadságfeszt: Szántó Ildikó, a nagyváradi 

Gyerekvédelem vezetője és Scheck Zsuzsa pszichológus beszéltek a nők elleni 

erőszakról. 

Vásárhelyi Forgatag: Iszonyok és viszonyok – beszélgetés a nők elleni erőszakról 

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő és Csata Éva pszichológus, a HIFA-Románia 

ügyvezető igazgatója részvételével. 

Őszi sokadalom: A nők elleni erőszak nem magánügy! Beszéljünk nyíltan, tabuk 

nélkül, a minket, családjainkat érintő témákról Ájgel Ágnes, az RMDSZ Háromszéki 

Nőszervezetének elnöke, Bálint Olga, a Sürgősségi Központ a Családon Belüli Erőszak 

Áldozatai számára és a Szentkereszty Stephanie Egyesület vezetője, valamint Dobolyi 

Tünde ügyvéd részvételével.  

Futóversenyen való részvétel 

Donaton futóversenyen képviseltük a NEEEM kampányt. 

4. Képzések 

Olyan civil szervezeteket támogattunk, amelyek bántalmazott nőkön segítenek. 

Feltérképeztük azt, hogy minden megyében mire van szüksége az adott 



 
tanácsadóközpontnak, menhelynek, és annak alapján dolgoztunk ki minden 

megyében egy olyan projektet, amely a gyűjtést szorgalmazta.  

Képzést tartottunk Kolozsváron azoknak a megyei képviselőknek, akik vállalták a 

gyűjtési akció koordinálását. Az érintették elsajátították a fundraising kampányok 

alapjait. 

 

Folyamatban 

Támogató csoport beindítása bántalmazott nők számára. 


