
„A bébiszitter”
Önkéntesként, egyfajta helyi mentorként segítek fiatal bevándorlók társadalmi és szociális 
beilleszkedésében. A történetben szereplő fiatal lánnyal már korábbról ismertük egymást, közösen 
vettünk részt néhány programon, amikor kiderült, hogy pénzügyi gondjai vannak. Nem lehet 
hivatalosan jövedelme, mivel szociális ellátásban részesül és nappali tagozatos képzésben vesz 
részt. Felajánlottam, hogy adok neki pénzt, de nem fogadta el. Aztán arra gondoltam, hogy  
bébiszitterként tudnék neki munkát adni, és így tudna egy kis pénzt keresni. Azt felelte, hogy 
szívesen megpróbálná. Egyik este átjött hozzánk és otthon maradt gyerekkel. Amikor hazaértem, 
fizetni akartam neki, de visszautasított. Erről hallani sem akartam, ezért az lett a vége, hogy elfutott 
csak azért, hogy ne kelljen elfogadnia a pénzt. Nyugtalanított a helyzet. Ő segített nekem, de nem 
adta meg a lehetőséget, hogy én is segíthessek neki. Egész éjjel nem aludtam emiatt. Az járt a 
fejemben, amit mondott: „már fizetett nekem, elvitt sok helyre és sokszor meglátogatott. 
Családtagként tekintek magára, és a családtagok nem fizetnek egymásnak. Bárkitől elfogadnám, de 
Öntől nem.” Ekkor értettem meg a dolgot. Fontos leckét tanított nekem. Az, hogy otthon és 
biztonságban érezzük magunkat, sokkal többet ér, mint a pénz. Ha pénzt adtam volna neki, 
hivatalos munkakapcsolattá vált volna a kapcsolatunk. Ő csak meg akarta hálálni, amit érte tettem, 
csak én ezt először nem értettem. Megköszöntem neki, hogy ezt megtanította nekem.
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19 éves eritreai nő. 
Párkapcsolatban él. 

Menekült státuszú.  

Nappali tagozatos felsőfokú 
képzésben vesz tészt.

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)

46 éves holland nő. 

Házas, van két gyereke. 

Tréner.

Önkéntesként menekültek 
mellett helyi mentor/segítő.  

AZ ELBESZÉLŐ

Mindketten nők. 

Korukban, nemzetiségükben, anyanyelvükben, 
családi és szakmai állapotukban azonban 
különböznek. 

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

KONTEXTUS

Nincsenek.

EGYÉB SZEREPLŐK

Az esemény az elbeszélő otthonában történt. 

HELYSZÍN

Az eritreai lány már többször járt a narrátor otthonában és az 
narrátor is meg szokta őt látogatni.   Nagyjából három 
hónapja ismerték egymást. 

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK 

A narrátor a „helyi mentora” egy eritreai menekült lánynak, 
ami az azt jelenti, több hónapon keresztül önkéntesként segít 
neki beilleszkedni, nyelvet tanulni, és megismerni a befogadó 
ország kultúráját, kötetlen módon. 

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS
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AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE

LESÚJTOTTSÁGBŰNTUDAT

TANÁCSTALANSÁGAGGODALOM

A narrátor, aki egy eritreai menekült lány „helyi mentora”, elhívta lányt hogy 
bébiszitterkedjen nála, mert tudta, hogy a lánynak anyagi gondjai vannak. Amikor ki 
akarta fizetni, a lány határozottan visszautasította, majd elmondta neki, hogy ő 
családként tekint a narrátorra, és a családtagok nem kérnek fizetséget egymástól, aztán 
elment.

Ellentmondásos szerepek: Az elbeszélő önkéntesként  helyi mentor, 
ezért fizetést nem kap, viszont ez olyan feladat, ami felelősségvállalást 
és odaadást igényel. Ugyanakkor ez nem szociális munka; így személyes 
kapcsolat alakul ki a partnerek között. Az elbeszélő nem tesz nagy 
különbséget az munka és magánélet között. Mivel az eritreai lánynak 
nincs sok kapcsolata Hollandiában, az elbeszélő a lány „dajkájának” 
érezte magát. Ez a „dajka” szerep ellentmondásban állt a helyi mentor 
szakmai szerepével.

A család fogalma: Az elbeszélő számára 
a család nem csak a szűk családi kört 
jelenti. Ő a családot olyan kapcsolatok 
hálójaként látja, amik bizalmon és 
közelségen alapulnak. Az eritreai 
lányhoz hasonlóan ő is a tág családi 
körbe sorolja kettejük kapcsolatát.

Nem szabad kihasználni mások hátrányos helyzetét. Ha 
igénybe vesszük egy anyagi gondokkal küszködő menekült 
szolgáltatásait anélkül, hogy fizetnénk érte, akkor azzal 
kihasználjuk őt, s a narrátor bűntudatot érzett emiatt.

A pénz segítséget nyújthat egy rászorulóknak: A narrátor szerint, ha 
munkát ajánlunk valakinek, akinek anyagi gondjai vannak, akkor 
segíthetünk rajta. Tanácstalan volt, mert a lány nem akarta elfogadni a 
munkájáért pénzt.

Segítőkészség a rászorulók 
irányába: Az elbeszélő 
fontosnak tulajdonságának 
tartja segítőkészségét, úgy 
érzi az erősebbnek segítenie 
kell a gyengébben. Azzal 
hogy a lány elutasítja a 
munkájáért járó pénzt, az ő 
segítségét utasítja el.

Egy idősebbek bölcsebbek: Az 
elbeszélő úgy gondolta, lévén ő az 
idősebb (tapasztaltabb), ő jobban 
tudja, hogy mi kell a lánynak, és hogy 
tudnak közösen segíteni az anyagi 
helyzetén. Lesújtotta az elutasítás és 
csak később értette meg az igazi 
okát.

A menekültek rászorulók: Az elbeszélő feltételezte, hogy egy 
menekültnek segítségre van szüksége, így mindenképpen találni 
akart egy olyan lehetőséget, amivel segíthet. 

Az elvégzett munkáért fizetség jár: Ha valaki nem akar 
elfogadni pénz az elvégzett munkájáért, akkor tanácstalan 
helyzetbe hozza a munkaadóját, mivel ő pénzt ígért az adott 
munkáért.
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Pénz és család: A lány értékrendje alapján a 
családtagok nem fizetnek egymásnak. A 
narrátort ő családtagnak tekinti, mert úgy érzi 
nagyok sokat segített az elmúlt hónapokban és 
közel kerültek egymáshoz.

Egy barát otthonában lenni megtiszteltetés: 
Amikor a lány az elbeszélő otthonában van, az 
azt sugallja számára: ez a családról, 
magánéletről szól és semmi köze a hivatalos 
munkához.

Kölcsönös segítség: A lány szeretne egy kölcsönös, 
egyenrangú kapcsolatot fenntartani a narrátorral. 
Úgy érzi, hogy nagyon sok segítséget és 
figyelmességet kapott tőle és ez a maga eszközeivel 
szeretné viszonozni.

A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) REFERENCIAKERETE 

A méltóság: Nem akarja feladni a méltóságát azzal, 
hogy pénzt fogad el az elbeszélőtől, megrontva ezzel 
kettejük kapcsolatát. Aki egy kapcsolatban nem tud 
adni, mert ő a rászoruló fél, az könnyen adósnak érezheti 
magát, és alsóbbrendűként tekinthet magára.  Fontos, 
hogy valamilyen módon viszonozni tudja a sok 
segítséget, amit az elbeszélőtől kapott. 

A saját gondjait mindenkinek magának kell megoldania: A 
lány úgy érzi nem fogadhat el pénzt egy közeli ismerőstől, még 
akkor sem, ha az munkájáért járna, mert ez sértené az 
önbecsülését. Úgy érzi, saját magának kell megoldani az anyagi 
problémáit. 
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