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100 ezer bántalmazott nő számára nyújthat védelmet a Vodafone a nők biztonságáért
program
2014 februárjában a VII., IX. és XII. kerületi rendőrkapitányságok mellett két újabb
budapesti kerület is csatlakozott a Vodafone a nők biztonságáért programhoz, ezáltal a
bántalmazott nők számára immár öt kerületben biztosítható rendkívül gyors rendőri
beavatkozás egy kisméretű mobil vészhívó segítségével. Az újonnan csatlakozó VIII. és
XIV. kerület rendőreinek képzése február végén sikeresen befejeződött.
Magyarországon minden héten meghal egy nő családon belüli erőszak következtében.
A FRA (az Európai Únió Alapjogi Ügynöksége) épp a mai napon nyilvánosságra hozott
legfrissebb, 2012 évi felmérése szerint minden negyedik magyar nő élete során legalább
egyszer párkapcsolati erőszak áldozatává válik. Az érintett nők átlagosan 35 alkalommal
szenvednek el bántalmazást, mielőtt segítséget kérnének, és 5-12 intézményhez kell
fordulniuk. Azonnali és hatékony rendőri intézkedésre lenne szükségük, ám az
adminisztrációs nehézségek miatt gyakran túl későn érkezik a segítség.
A Vodafone Magyarország Alapítvány a NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak
Ellen) Egyesülettel összefogva 2010-ben átfogó biztonsági programot indított a párkapcsolati
erőszak áldozatainak megsegítésére, amely 2012-ben elnyerte a Magyar Adományozói Fórum
Társadalmi Befektetések Díj Legsikeresebb Partneri Együttműködések kategória győztesének
járó díjat. A programban az arra rászorulók egy GSM hálózaton működő mobil, gyufásdoboz
méretű vészjelző készüléket kapnak, mely veszély esetén egy gombnyomásra elküldi a
vészjelzést és a készülék pontos földrajzi koordinátáit a rendőrség diszpécser központjába, így
megindítható a rendkívül gyors hatósági beavatkozás. A résztvevők a visszajelzések szerint
jóval nagyobb biztonságban érzik magukat a készülék birtokában, többen mobil testőrhöz
hasonlították a vészjelzőt. „Mielőtt megkaptam a segélyhívót, csak kísérettel mentem el
otthonról. Most már néha egyedül teszem meg az utat.”- mondta az egyik bántalmazott nő.
„A statisztikai adatok alapján a programban résztvevő 5 budapesti kerületben élő
mintegy 400 ezer nő egynegyede, azaz 100 ezer nő potenciálisan veszélyeztetett, és közülük
körülbelül 50 ezerre tehető azok száma, akik egy éven belül párkapcsolati erőszak áldozatává
válhatnak.” – jelentette ki Tóth Györgyi, a NANE elnöke, a program koordinátora.
„A gyors és hatékony fellépés az elkövetővel szemben az egyik legsikeresebb eszköz a
rendőrök kezében. A bevezetésre kerülő rendszer komoly támogatást nyújthat a sértetti jogok
érvényesítésében, hisz segíti az áldozatokat, hogy rendkívül gyorsan tehessék meg
bejelentésüket a rendőrkapitányság felé.” – mondta dr. Dragon Sándor rendőr ezredes, a
BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője.

„A segélyhívó rendszer nem csak a sértetteknek, illetve a családon belüli erőszak
áldozatainak nyújt segítséget, hanem a rendőröknek is. A sértettektől érkező pontos és gyors
információ biztosítja, hogy képesek legyünk hatékonyan fellépni az érdekükben.”mondta Segyevi Zoltán rendőr őrnagy, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője.
A párkapcsolati erőszak nem csupán az érintett nők testi-lelki egészségét, gazdasági
körülményeit, munkaerő-piaci helyzetét befolyásolja, de a családban élő gyermekek jólétét is
veszélyezteti. A bántalmazott nők 43 százalékának 12 évesnél fiatalabb gyermeke(i) van(nak),
s a gyermekek gyakran tanúi az anyjuk ellen elkövetett erőszaknak. A bántalmazó fontos
eszköze az anya és gyermekek közti kapcsolat rombolása, kettejük egymástól való
elszigetelése. Az Európai Parlament Daphne Programja 2013-ban pályázatot hirdetett olyan új
nemzetközi módszertanok kidolgozására, amelyek célja a gyermekek, fiatalok és nők védelme
a családon belüli erőszak minden formájától. A pályázat nyertese, az itáliai Fondazione
Pangea női jogi szervezet vezetésével a magyarországi NANE Egyesület mellett spanyol,
román és olasz nőjogi szervezetek vesznek részt a programban. A NANE Egyesület jelenleg
saját projektje, az ún. állat-asszisztált terápia módszertanának összeállításán dolgozik. A
kísérleti programban 12 bántalmazott nő és 30 gyermek vesz részt. A program két fő része a
kapcsolatépítést szolgáló közös állat-asszisztált terápia speciálisan képzett kutyák
bevonásával, amelyet a nőknek, illetve a gyermekeknek külön-külön tartott csoportos
foglalkozás követ. A négy szervezet által 2014 első félévében kidolgozandó önálló
tanulmányok alapján 2014 őszén megjelenik egy átfogó nemzetközi módszertani kiadvány a
bántalmazott nők és gyermekeik közös terápiás lehetőségeiről.
Rövidfilm a „Vodafone a nők biztonságáért” programról
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A Vodafone Magyarország Alapítványról
A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre
helyi alapítványát, felismerve, hogy az adott társadalmak igényét nem központilag irányított,
hanem helyi szinten szervezett társadalmi befektetési programokkal lehet leginkább
kielégíteni. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, s
megalakulása óta több mint egymilliárd forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az
adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a mobiltechnológiára épülő
társadalmi befektetési programokra, amelyeket a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone
Magyarország Alapítvány a Vodafone Operációs Központ Magyarország Zrt.-vel közösen
szervez. A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil szféra
fejlesztése mellett. Tevékenysége három fő területre összpontosít: mobiltechnológiával a jó
ügyek szolgálatában, közösségi programok támogatása, és a hátrányos helyzetűek oktatása.

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok
fejleményeiről és a kapcsolódó eseményekről a Társadalmi Felelősségvállalás oldalon
és/vagy a Facebookon!
A Vodafone a nők biztonságáért programról
A ’Mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában’ program keretén belül a Vodafone
Magyarország Alapítvány a NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesülettel
összefogva átfogó biztonsági projektet indított a párkapcsolati erőszak áldozatainak
támogatására.
A program - amelyet az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Agency for
Fundamental Rights) a 2011-es évet összegző éves jelentésében a családon belüli erőszak
szempontjából potenciálisan nagy veszélynek kitett áldozatok megsegítésére szolgáló
„ígéretes gyakorlatként" jellemzett - még 2004-ben indult Spanyolországban TecSOS
elnevezéssel. Többévnyi sikeres működést követően a Vodafone Csoport vezérigazgatója,
Vittorio Colao ajánlása alapján a vállalat nemzetközi szintre emelte a kezdeményezést, amely
így jelenleg 6 országban működik, és amelynek keretén belül 2004 óta közel 30 ezer
bántalmazott nőnek nyújtottak segítséget. A projekt támogatását Írország és hazánk
kivételével mindenütt állami feladatként kezelik.
Magyarországon 2010-ben indult el a Vodafone a nők biztonságáért program kísérleti fázisa.
A civil szervezetek szakértelme ugyanolyan nélkülözhetetlen, mint a hatóságok részvétele és a
modern technológia, így a NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület mellett a
Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Top Cop Security Zrt. és az iData Műszaki Informatikai
Kft. is jelentős szerepet vállalt a megvalósítás során.
Hogyan segít a program?
Globális társadalmi és egészségügyi problémának tekinthető a társtól elszenvedett erőszak,
hiszen a világon minden harmadik nőt megüti, szexuális aktusra kényszeríti, vagy más módon
bántalmazza partnere élete során. Nem csak felnőtt nők a bántalmazottak: világszinten
minden ötödik nő, és több mint minden tízedik férfi szexuális erőszak áldozatává válik
gyermekkorában. A statisztikai adatok szerint Magyarországon hetente egy nő halálát okozza
a párkapcsolaton belüli erőszak.
A Vodafone a nők biztonságáért program során az érintettek egy GSM hálózaton működő
mobil, gyufásdoboz méretű vészjelző készüléket kapnak, amely veszély esetén egy
gombnyomásra elküldi a vészjelzést és a pontos földrajzi koordinátákat is egy diszpécser
központba, lehetővé téve, hogy a hatóságok azonnal beavatkozhassanak. A riasztást követően
a rendőrség előzetes mérlegelés nélkül megy ki a helyszínre, hogy a párkapcsolati erőszaknak
kitett nők minél előbb segítséget kapjanak. A riasztás során a műveleti központban
megjelennek a készülék használójának adatai, valamint a tartózkodási helye is. Amellett, hogy
a vészjelző eszköz hatékonyan segíti a külső segítségnyújtást, már a rendszer puszta léte is
visszatartó erőt jelenthet.
A program keretében a mai napig 56 rendőrt és 35 szociális munkást képeztek ki, továbbá a
szervezetek közti együttműködés protokollját is kialakították.
A program 2012-ben elnyerte a Magyar Adományozói Fórum Társadalmi Befektetések Díj
Legsikeresebb Partneri Együttműködések kategória győztesének járó díjat.

