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Az RMDSZ Nőszervezetének szociális és családügyekért 
felelős ügyvezető alelnöke, Csép Andrea parlamenti képvi-
selő a Kárpát-medencei magyar politikai alakulatok 
nőszervezetei első fórumán tartott előadást novemberben 
Nagyváradon a nők elleni erőszakról, felszámolásának 
szükségességéről, valamint a szervezet 2017. március 8-án 
útnak indított NEEEM (Nők Elleni Erőszak Elleni Mozga-
lom) kezdeményezéséről. A képviselőt a NEEM kampány 
tanulságairól és a várható törvénymódosításról kérdeztük.

„Nem lehet magánügya nők elleni 
erőszak”
Csép Andrea parlamenti képviselővel beszélgetett Fried Noémi Lujza

2017.március8-ánindultútjáraa
NEEEM!kampány.Összefoglalná,
melyekvoltakennekacéljai?

Elsősorban tudatosítani és tájékoz-
tatni szerettük volna a közösséget 
egy létező és súlyos társadalmi 
jelenségről, hosszú távon pedig a 
szükséges törvénymódosítások és 
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tudatosítás által mentalitásváltást kieszközölni. Nem utol-
sósorban pedig beszélni róla és megértetni az emberekkel 
azt, hogy a nők elleni erőszak nem magánügy. A téma 
aktualitását az elriasztó statisztikai adatok indokolják. 
Országunkban évente több mint 200 nő válik a családon 
belüli erőszak halálos áldozatává. Míg az Európai Unió-
ban 4 nőből egy bántalmazott, Romániában 3 nőből egy. 
Ennél még ijesztőbb az az adat, hogy országunkban min-
den 30 másodpercben bántalmaznak egy nőt. Azt kell 
mondanom, amióta elindult az RMDSZ Nőszervezetének a 
NEEEM! kampánya, eljutottunk oda, hogy megkeresnek, 
írnak Facebookon olyanok, akik bántalmazottak voltak, 
és segíteni szeretnének, meg akarják osztani a tapasztala-
taikat velünk. De olyanok is írnak, megkeresnek, akiknek 
segítségre van szükségük. Azt hiszem, ez az igazi ered-
mény.

Nagyváradonakampányegyiklegfontosabberedményének
aztnevezte,hogyanőkellenierőszakrólimmárnyilvánosan
islehetbeszélni,aközbeszédrészelett.Nagyellenállástkellett
leküzdeniükehhez?

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy az erdélyi magyar 
társadalom és tulajdonképpen a teljes román társadalom 
is tabutémaként kezeli a nők elleni erőszak jelenségét. 
Folyamatosan abba ütköztünk és azzal szembesülünk, 
hogy aki nem volt fül- és szemtanúja, vagy nem volt ilyen 
típusú bántalmazás áldozata, az nagyon nehezen vagy 
egyáltalán nem érzékeli a probléma súlyosságát, éppen 
azért, mert az áldozatok általában nem beszélnek nyilvá-
nosan erről, így a külvilág nem találkozik hasonló esetek-
kel, nem tud róluk.

Programjaikköztszerepelneknőikávéházakésiskolaifelvilá-
gosítás:hogyértékeli,eredményesekezek?

Az iskolai tájékoztatókkal az volt a célunk, hogy már a fia-
talság körében elkezdjük a tudatosítást, a prevenciót, 
hiszen ők képezik azt a réteget, amelyet segíteni lehet 
abban, hogy még nyitottabban, bátrabban álljon ki a jelen-
ség leküzdése mellett. Szerintem a nevelés, oktatás terüle-
tén kell a legtöbbet befektetni, mert a fiatal nemzedék 
időbeli tájékoztatása és felkészítése biztosítja a jövő egész-

séges társadalmát. Ezeket a rendha-
gyó osztályfőnöki órákat szakembe-
rek segítségével tartjuk, minden 
erdélyi megyében. A 16 akciónap 
alatt Házaszomszédban–Slam
poetryvelazerőszakellen című erdé-
lyi turné is kifejezetten a fiatalok-
nak szólt, és jó volt látni, hogy ren-
geteg érdeklődőt vonzott. A vissza-
jelzések alapján elértük a célunkat, 
hiszen beszéltek róla, megkerestek 
és tudatosult bennük, hogy a nők 
elleni erőszak nem ma  gánügy, 
mindannyiuknak tenni kell a 
leküzdéséért. A női kávéházak telje-
sen más típusú rendezvények az 
előzőhöz képest, céljuk az, hogy 
beszélgessünk a témáról. Kiváló 
alkalmak arra, hogy az információ-
kat eljuttassuk minél több hölgy-
höz, olyan információkat, amelyek 
segítenek a bajba jutottaknak men-
teni életüket, akár a gyermekük éle-
tét is. Ezek mellett rendkívül fontos 
a személyes tapasztalatok megosztá-
sa, az egymásra figyelés és egymás 
segítése is, s egyben az ismerkedést 
és az egymás iránti bizalom kialakí-
tását is szolgálja.

Szükségvanjogszabály-változtatások-
rais.Ezekjelenlegholtartanak?

Kétezertizenhat októberében Romá-
nia ratifikálta az isztambuli egyez-
ményt és ezzel vállalta, hogy az 
érvényes jogszabályokat összhang-
ba hozza az egyezményben foglal-
takkal. Előrelépés ezen a téren 
eddig nem történt, éppen ezért az 
RMDSZ Nőszervezete törvénymódo-
sítást dolgozott ki. Számos konzul-
tációt tartottunk szakemberekkel 
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és olyan civil szervezetekkel, amelyek bántalmazottakkal 
foglalkoznak. Az ő szakmai tapasztalatuk fontos volt szá-
munkra ahhoz, hogy működőképes jogszabály-módosítást 
érjünk el. Olyan törvénymódosításokat dolgoztunk ki, 
amelyeknek eredménye elsősorban a bántalmazott biz-
tonsága és az elkövető szigorúbb büntetése. Az RMDSZ 
által kezdeményezett módosítások megteremtenék a lehe-
tőséget arra, hogy a hatóságok már a helyszínen, azonnal 
kibocsáthassák a sürgősségi távoltartási rendeletet, ellen-
tétben az eddigi gyakorlattal, amely 72 órás időintervallu-
mot szab meg. Ez a 72 óra kritikus lehet azok számára, 
akiknek ténylegesen szükségük van azonnali biztonságra, 
mert ismételten bántalmazhatják őket és annak akár sok-
kal rosszabb kimenetele is lehet. A második módosításunk 
célja a bántalmazó szigorúbb büntetése, ugyanis a jelenle-
gi törvények értelmében, ha a felek bíróság előtt kibékül-
nek, a büntetőjogi felelősségre vonás elmarad. Mi azt java-
soljuk, hogy második alkalommal a bántalmazó ne mene-
külhessen a felelősség elől, a büntetőjogi eljárás folytatód-
jék ellene. Az RMDSZ által 2017 júniusában iktatott tör-
vénymódosítási javaslataink jelenleg a Szenátus szakbi-
zottságai előtt vannak, a döntő ház a Képviselőház. 
Reméljük, hogy 2018 első felében végigtárgyalják mindkét 
házban, és kihirdetett törvény lesz belőle.

Avédettházaklétrehozásarészeakormányprogramnak.Erre
vagyazáldozatokvédelmétsegítőintézkedésrekülönítettek-e
elforrásokata2018-asköltségvetésben?Haigen,mennyités
mire,hanem,volt-eindoklás,miértnem?

Igen, a kormány fokozott figyelmet fordít arra, hogy 
bővítse a védett házak rendszerét, valamint újabb közpon-
tokat létesítsen. A 2018-as költségvetésben foglaltak értel-
mében európai források lehívásából fedezik a megépítésü-
ket. Fontos felhívni a figyelmet a szakemberek – rend-
őrök, bírák, szociális munkások – folyamatos képzésére, 
erre is tervez forrásokat elkülöníteni a szaktárca.

Önszerintmelyeklennénekalegsürgetőbbteendőketéren?

Úgy gondolom, elsősorban törvény-
hozási szinten kell minél hamarabb 
előrelépni. Különösen sürgős lenne 
érvénybe léptetni az általunk java-
solt törvénymódosítás azonnali 
távoltartásra vonatkozó részét, 
ugyanis az érintett nőknek, gyere-
keknek minden perc, minden óra, 
minden nap számít!

Hogyanfolytatjákakampányt,
melyekatovábbilépések?

Az RMDSZ Nőszervezetének honlap-
ján a NEEEM! kampány keretében 
készül egy külön felület, amely tar-
talmazni fogja a legfontosabb infor-
mációkat a kampányról, tájékoztató-
anyagokat, valamint mindazon 
intézmények és civil szervezetek 
elérhetőségét, amelyek segíteni tud-
nak a bajba jutottakon. Az elmúlt 
időszakban tapasztaltak megerősítet-
tek bennünket abban, hogy a 
NEEEM! kampányt folytatni kell, 
nagy szükség van rá. De kiemelten 
figyelni fogunk a család értékeire, a 
családtagok biztonságára és a gyer-
mekek biztonságára is. Nem győzöm 
hangsúlyozni, hogy a nők ellen elkö-
vetett erőszak nem lehet magánügy, 
éppen ezért társadalmi összefogásra 
van szükség annak a védőhálónak 
megteremtése érdekében, amely segít 
az érintetteknek kilépni az erősza-
kos környezetből és támogatja őket 
abban, hogy kiegyensúlyozott életet 
élhessenek. Ezt a munkát kívánjuk 
folytatni ezután is.


