
“A homofób”
Közösségépítőként dolgozom egy közösségi lakóépületben, ahol diákok és menekültek élnek 
együtt. Egyik nap egy szír srác (hívjuk Nabilnak) odajött hozzám és azt mondta, hogy szeretne 
beszélni velem. Úgy láttam elég rossz passzban volt, így felmentünk az első emeleti társalgóba, hogy 
nyugodt körülmények között tudjunk beszélgetni. Figyelmesen meghallgattam, és azt éreztem, 
hogy jól megértjük egymást. Felajánlottam, hogy összehozom ez egyik szomszéd fiúval, aki hasonló 
dolgokon ment keresztül, mint ő. Erre azonban azonnal rávágta: „Vele nem akarok beszélni, mert 
olyan, mint egy lány. A fiúkat szereti és azt tiltja a Biblia, helytelen és visszataszító. Megfertőz engem 
és az egész közösséget.” 

Ez a reakció először feldühített, majd tehetetlen éreztem magam és végül sajnálatot éreztem iránta.

A válasza tönkretette az egész korábbi beszélgetésünket. Azt gondoltam, hogy segíthetek valakin, 
akinek ez a véleménye? Ezek után akarok-e egyáltalán segíteni rajta?”
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AZ ELBESZÉLŐ ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA.

egy 32 éves algériai, aki pár éve él Franciaországban.  Ez az incidens egy műhelyi gyakorlat utáni 
rendezvényen történt, ahol az elbeszélő az oktató, a másik személy pedig a résztvevő.

25 éves, szír férfi, 
heteroszexuális és keresztény. 
Menekültstátusszal 
rendelkezik.  

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)

51 éves, holland, 
heteroszexuális nő 

Nem vallásos.

Szociális munkás, 
közösségépítőként dolgozik. 

AZ ELBESZÉLŐ

Mindketten heteroszexuálisok. 

Minden másban különböznek: korban, nemben, 
végzettségükben, anyanyelvükben, vallásukban 
és társadalmi státuszukban.

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

KONTEXTUS

Más nem volt jelen.

EGYÉB SZEREPLŐK

Egy közösségi lakóház társalgója.

A lakóház egy „különleges” épület, az a célja, hogy 
a fiatalokat közelebb hozza egymáshoz. 
Körülbelül 80 menekültstátusszal rendelkező és 80 
holland él együtt nagyjából egy évig. Mindenkinek 
megvan a saját kis lakása; minden menekültnek 
holland a szomszédja. Az épületben vannak 
közösségi helyek is, például a mosókonyha, 
közösségi terem, konyha stb.

HELYSZÍN

Ismerték egymást.

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK 

Viszonylag nagy létszámban vannak a szír menekült 
férfiak az épületben. Sokuk rendelkezik keresztény 
vagy muszlim háttérrel. Vannak közöttük melegek is, 
de az esetek többségében ezt eltitkolják a szír 
társaiktól.

Az épületben élő szír fiúk közül páran (közöttük 
homoszexuálisok is) nagyon jó kapcsolatot ápolnak a 
holland csapatépítőkkel/szociális munkásokkal. Ez 
befolyásolhatta az eseményt, a bizalom mértékét.

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS
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AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE 

LESÚJTOTTSÁG

CSALÓDOTTSÁG

TANÁCSTALANSÁG
HARAG

A narrátor egy fiatal szír férfivel folytatott beszélgetés során felajánlja, hogy összehozza egy 
másik szír férfivel, aki hasonló problémákon ment keresztül, amire a férfi így reagált: „Vele 

nem akarok beszélni, mert olyan, mint egy lány. A férfiakat szereti és azt tiltja a Biblia, 
helytelen és visszataszító. Megfertőz engem és az egész közösséget.”

A különbözőség tisztelete: Az elbeszélő 
számára fontos a másság tisztelete, mert ez a 
mások iránti tisztelet egyik alapköve: mások 
tisztelete nemtől, kortól, etnikumtól, 
szexuális irányultságtól, vallástól és 
képzettségtől függetlenül.

Szélsőséges vallási értékek 
elutasítása: Az elbeszélő a 
tudományban hisz, nem a vallásban. A 
fundamentalizmust, fanatikusokat és 
bármiféle, a tagjaira erős nyomást 
gyakorló szervezett csoportot ijesztőnek 
és társadalmilag károsnak tart.

Homofóbia elutasítása: A narrátor azt mondja, „ha valaki kifejezi  
homofób érzéseit és ezzel kirekeszt, megaláz vagy megbánt másokat, 
azt én sohasem tudtam elfogadni. Ez szemben áll a törvényeinkkel és az 
én saját érzéseimmel is. Személyes oka is van ennek, ugyanis a legjobb 
barátaim között is vannak homoszexuálisok.” Felháborítónak tartja, 
hogy a homoszexuális hovatartozása miatt megbélyegezzenek valamit.

Szexuális beállítottság magánügy: a narrátor úgy 
gondolja, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy 
maga határozza meg szexuális irányultságát, és ezt 
másoknak tiszteletben kell tartani.

Szakmai tanácstalanság: A narrátor az elbeszélő kijelentése után tanácstalanságot érzett: „Hogy segíthetek valakin, 
akinek ez a véleménye? Ezek után akarok-e egyáltalán segíteni rajta?” Az elbeszélő úgy érezte, hogy a férfi próbált 
megnyílni előtte, de ez nem sikerült. Nem tudta, hogy segíthet neki, ha a világnézeteik ennyire távol állnak 
egymástól.”



A narrátor egy fiatal szír férfivel folytatott beszélgetés során felajánlja, hogy 
összehozza egy másik szír férfivel, aki hasonló problémákon ment keresztül, 

amire a férfi így reagált: „Vele nem akarok beszélni, mert olyan, mint egy lány. A 
férfiakat szereti és azt tiltja a Biblia, helytelen és visszataszító. Megfertőz engem 

és az egész közösséget.”

Biblia tiltja a homoszexualitást: A másik 
személy hisz a keresztény értékekben. A Biblia 
tiltja a homoszexualitást, így az egy 
elfogadhatatlan és undorító dolog.

Egy homoszexuális nem lehet egyenlő a többi férfival: Az ő 
szemében nem igazságos, hogy a homoszexuálisoknak 
ugyanannyi joguk van. Zavarhatja, hogy azt látja, hogy a 
lakóközösségben élő meleg férfiak sokszor jobban boldogulnak, 
és jobb kapcsolatot ápolnak a szociális munkásokkal.

Vallás és közösség elválaszthatatlansága: 
Számára egy ember csak egy közösség részeként ér 
valamit, méghozzá egy vallásos közösség 
részeként. Zavarbaejtő lehet számára, hogy egy 
olyan keresztény országba jött, ahol a vallásnak 
nincs akkora közösségalkotó ereje, mint amihez ő 
hozzászokott, és ahol a homoszexualitás nem tiltott 
dolog.

A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) REFERENCIAKERETE

Férfiasság: A férfiasságot a férfi-női kettősség határozza meg, és 
a két szerepet egyértelműen szét kell választani.  Egy igazi férfi a 
nőkhöz vonzódik, akinek a célja egy hagyományos család 
alapítása. A melegek, akiket a férfiak érdekelnek, megszegik ezt 
a hagyományt (ami szent írásokból származik) és kirekesztik 
magukat az igazi férfiak közül, „nő” válik belőlük.  



Ez a dokumentum a 2018-as "IRIS - Intimitás, Barátság, Interkulturalitás az Ifjúsági Munkában" Erasmus+ projekt 
szellemi terméke.

A dokumentumot a Creative Commons CC BY-NC-SA „Nevezd meg! Ne add el! Így add tovább!” licence védi.

Az IRIS projekt az Európai Bizottság Erasmus+ munkaprogramjának támogatásával valósult meg. Az Európai Bizottság 
hozzájárulása a kiadvány gyártásához nem jelent egyetértést annak tartalmával, amely kizárólag a szerzők nézeteit 
tükrözi. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a kiadványban található információk felhasználásáért.


