
Családon belüli erőszak áldozata vagy, és
szeretnéd elhagyni a partneredet? Készülj fel, 
hogy minél kevesebb veszélynek legyél kitéve!
A biztonságos menekülés tíz lépése

Félsz a saját otthonodban a partneredtől? Azon 
gondolkodsz, hogy elhagyod? Amennyiben erre 
készülsz, megfelelően meg kell tervezned. A biztonsá-
gos menekülésben segíthet a következő tíz lépés, 
vagy valamelyik szervezet, amely ezzel a problémával 
foglalkozik.

Tájékoztasd az 
óvodát/iskolát/
egyesületeket/
munkáltatót 

Ha félsz, hogy összetalálkozol a partnereddel, 
változtasd meg a hazafelé vezető útvonaladat, 
és kérj meg valakit, hogy kísérjen el. Csak 
olyan embereknek add meg az új címedet, 
akikben valóban megbízol. Ne felejtsd el az 
óvodát vagy iskolát, valamint a gyermeked 
által látogatott egyesületeket vagy különórák 
tanárait tájékoztatni a helyzetetekről. 

8.
Hallgass az 
ösztöneidre

Ne feledd, a saját helyzetednek te vagy a 
legjobb szakértője. Hallgass az ösztöneidre, és 
bízz a saját ítéletedben. 

9.
Veszély esetén 
azonnal hívd a 
112-es rendőrségi
segélyhívó számot.

www.ikea.hu/egybiztonsagosotthonert

10.

Készíts elő 
mindent, 
ami fontos

Igazolványok, fontos szerződések, az autó 
papírjai, gyerekek papírjai, minden olyan 
bizonyíték, amely alátámasztja a családon 
belüli erőszak meglétét, személyes tárgyak, 
pénz, bankkártyák – mindezeket tartsd 
magadnál vagy egy segítődnél. Fontold meg 
saját bankszámla nyitását is, amennyiben még 
nincs. 

5.
Gyűjts annyi 
bizonyítékot, 
amennyit 
lehetséges

Fordulj segítségért a lakóhelyed szerinti 
illetékes áldozatvédelmi referenshez (minden 
rendőrkapitányságon található ilyen), illetve 
az Áldozatsegítő Szolgálathoz, és jelezd, hogy 
családon belüli erőszak áldozata vagy.

6.
Írásban kommunikálj 
és dokumentálj 
mindent

Ha elmentél, csak írásban kommunikálj a 
partnereddel. Ha van rá lehetőséged, ne 
találkozz vele, de ha elkerülhetetlen a 
találkozás, tedd nyilvános helyen, és ne add ki 
az új címedet.

7.

Keress 
támogatókat, 
kérj segítséget

Gondold át, hogy van-e a környezetedben 
olyan barát, családtag, ismerős, akit 
biztonságosan be tudsz avatni. Ha igen, 
beszélj vele a helyzetedről, és kérd a 
segítségét. Ha van rá lehetőség, hagyj nála egy 
bőröndöt a legszükségesebb holmikkal. Illetve 
beszéld meg vele, hogy ha menekülnöd kell, 
néhány napig be tud-e fogadni téged – és ha 
vannak, a gyermekedet, gyermekeidet.

2.
Ne oszd meg a 
partnereddel a 
tervezett lépéseket

A szakítás az egyik legkockázatosabb időszak. 
Az erőszakos személy meg akarja őrizni 
dominanciáját, és az ellened vagy a gyerme-
keid ellen irányuló erőszak fokozódhat.

3.
Akkor menj el, 
amikor a partnered 
nincs otthon

Ezzel elkerülhető az erőszak és a kényszerítés 
fokozódása az adott szituációban . Ha ez nem 
lehetséges, gondoskodj róla, hogy más 
személyek is jelen legyenek, akik támogatást 
nyújtanak neked.

4.

Szerezz minél 
több 
információt!

Hívd fel a NANE segélyvonalát, és 
tervezd meg velük együtt a menekülést, 
és/vagy olvasd át a honlapjukon 
található biztonsági tervet. Emellett 
tájékozódj a www.nokjoga.hu oldalon, 
ahol hasznos általános és jogi 
információkat is találhatsz.

1.

www.nane.hu 
#ikea_magyarország

#egybiztonságosotthonért
www.ikea.hu/egybiztonsagosotthonert

https://nane.hu/wp-content/uploads/szemelyesbizt_2020_netre.pdf
http://www.nokjoga.hu/
https://nane.hu/
https://www.ikea.com/hu/hu/this-is-ikea/community-engagement/egybiztonsagosotthonert-pub10df5240

