
„A menstruáció magánügy„
“Az eset egy kritikus incidensekkel foglalkozó workshopon történt. Én is és az incidenst kiváltó 
személy, egy 28 éves szír férfi, ugyanabban a közösségi lakóházban élünk, szinte szomszédok 
vagyunk. A workshopon a férfi, Farid beszámol egy esetről. A közösségi lakóházban,  ahol 
házfelelősként is dolgozik, meg kellett oldania egy konfliktust egy holland nő és a muszlim férfi 
szomszédja között. A nő panaszkodott szomszédból az áthallatszó hangos zenére, amire a 
szomszéd dühösen reagált. Farid azon gondolkodott, vajon segítette volna-e a helyzet megoldását, 
ha elmondja a nőnek, hogy a muszlim férfi éppen böjtöl és ezért annyira ingerült - pont úgy, mint 
amikor a nők menstruálnak. Engem ez a menstruációval kapcsolatos megjegyzés rendkívül 
feldühített.” 
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AZ ELBESZÉLŐ ÉS A KULTURÁLIS SOKKOT KIVÁLTÓ MÁSIK SZEMÉLY(EK) 
IDENTITÁSA

egy egyedülállló, 32 éves algériai, aki már néhány éve Franciaországban él. Az esemény egy 
műhelymunka utáni partin történt, amelyen a narrátor trénerként, a másik személy pedig 

résztvevőként volt jelen.

26 éves szíriai férfi, menekült 
státuszú.

Házas.
Még tanul. 
A közösségi lakóházban 
házfelelősként dolgozik.

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)

28 éves holland nő. Partnerével 
él együtt.

Klinikai pszichológusként 
dolgozik. 

A közösségi lakóházban 
házfelelősként dolgozik.

AZ ELBESZÉLŐ

A nemük, anyanyelvük, nemzetiségük és jogi 
helyzetük (holland állampolgár, illetve 
menekültstátusz) választja el őket. 

Összeköti őket a koruk és hogy a közösségi 
lakóházban házfelelősként dolgozik.

HASONLÓSÁGOK/KÜLÖNBSÉGEK

KONTEXTUS

egy egyedülállló, 32 éves 
algériai, aki már néhány éve 

Franciaországban él. Az 
esemény egy műhelymunka 

utáni partin történt, amelyen a 
narrátor trénerként, a másik 
személy pedig résztvevőként 

volt jelen.

További 3 női résztvevő.

EGYÉB SZEREPLŐK

Egy kényelmes terem, amely a workshop helyszíne volt, 
biztonságot árasztó légkörrel.

HELYSZÍN

Az incidens a workshop második felében történt, így a 
szereplők már ismerték egymást, ezért is tudtak 
nyíltabban beszélni az egymással szembeni negatív 
érzéseikről is. Mindenki őszinte, de tisztelettudó volt. 
Mivel egy kis csoportról volt szó, így mindenki nyíltan 
beszélhetett az érzéseiről.

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK 

Mindkét szereplő ugyanabban a közösségi lakóházban  
él, ahol mindketten házfelelősként is dolgoznak.

Ez egy speciális épület, ahol a cél a fiatalok 
integrációja. Körülbelül 80 menekültstátuszú és 80 
holland diák él itt 2018 óta. Mindenki rendelkezik egy 
önálló lakással, a hollandok és a menekültek egymás 
szomszédjai. Vannak közösségi terek is az épületben, 
mint a mosószoba, a közösségi szoba, a konyha, a 
koordinátorok irodája, stb.    

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS



AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE: „ANOUK”

MEGBÁNTOTTSÁG

DÜH

FRUSZTRÁCIÓ
ÖSSZEZAVARODOTTSÁG

A testi dolgok, mint a menstruáció intim téma. A narrátor 
szerint tisztelnünk kell egymás intim szféráját. Azzal nincs gond, 
ha valaki beszélni akar a saját menstruációjáról, de másoknak 
nincs joga ezt engedély nélkül felhozni, különösen egy nyilvános 
helyen. 

Egy workshopon a narrátor rendkívül felháborodik, amikor egy fiatal szír férfi 
résztevő egy konfliktus elmesélése során összehasonlítja a menstruáció és a böjt 
alatti érzett ingerültséget.

Nőkkel kapcsolatos sztereotípiák: “A nők érzelmesek”-a  
narrátort zavarja ez a sztereotípia. Ez is része annak a 
problémakörnek, amikor a menstruációval magyarázzak, 
hogy a nők néha ingerületek, és nem tudják uralni az 
érzéseiket.    

A szomszédi viszony nem jelent barátságot. A 
szomszédi viszony nem jelent barátságot. A narrátor úgy 
érzi, hogy csak azért, mert szomszédok vagyunk, nem 
jelenti azt, hogy barátok is, így bizonyos témákat nem 
szabadna felhozni egymás között.  

Nemek közötti egyenlőség: A narrátor a nők és 
férfiak közötti egyenlőséget fontosnak tartja. Ha 
egy nő cselekedeteit a ciklusával magyarázzuk, 
azzal kijelentjük, hogy ő csupán egy hormonális 
folyamatok által meghatározott test. Ez pedig 
egy negatív megkülönböztetésnek tekinthető, 
hiszen a férfiak esetében ilyet nem szokás 
mondani.   

Szakmai kommunikáció: A narrátor úgy véli 
egy házfelelősnek tisztelnie kell a szakmai 
határokat. Hivatalosnak kell maradnia, nem 
beszélhet magánügyekről.   

Beilleszkedéssel kapcsolatos elvásások: A 
narrátor azt mondja, hogy menekülteknek 
jobban kellene alkalmazkodniuk a holland 
kultúrához, hogy ne essenek ilyen hibába. Még 
ha Hollandiában szólásszabadság és nyitottság 
a kultúra része, az nem jelenti azt, hogy ezek 
minden holland számára azonos jelentőéggel 
bírnak. A tudatos kommunikáció során 
figyelembe kell venni az egyéni sajátosságokat 
és határokat is.     



Egy workshopon a narrátor rendkívül felháborodik, amikor egy fiatal 
szír férfi résztevő egy konfliktus elmesélése során összehasonlítja a 
menstruáció és a böjt alatti érzett ingerültséget.

A tudomány fontossága: A menstruáció egy 
természetes testi folyamat. Tudományos tény, 
hogy a hormonális változások befolyásolják a 
nők hangulatát. Így beszélhetünk erről 
objektíven, ez számára nem tabutéma.   

Nemek közötti egyenlőség: Hisz a férfiak és nők 
közötti egyenlőségben. A testi folyamatokról való 
nyílt kommunikáció segíthet a nemek közötti 
egyenlőtlenségek megszüntetésében. Arra 
számított, hogy a holland nők nyitottabbak 
lesznek ezekre a témákra. Házfelelősként hisz a 
nemektől független kommunikációban, így gond 
nélkül, nyíltan beszél a női és férfi témákról is. 

A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY REFERENCIAKERETE: „FARID”

Társadalmi közelség: Bizonyos esetekben beszélhetsz objektíven a 
szomszédokkal és a kollégáiddal is ilyen érzékeny témákról.     

Szakmai értékek: Úgy véli, hogy a workshop az 
intimitásról és szexualitásról szólt, és ott a közvetlen 
kollégák között nyíltan beszélhetnek olyan témákról, 
mint a menstruáció. Komolyan veszi a munkáját, mint 
házfelelős, fontos számára, hogy a problémákat 
megoldja, hogy közvetítsen és elkerülje a konfliktusokat 
a munkája során.

Szabad vélemény Azt hitte, a közvetlen kollégái, 
akikkel a workshop során megértő és biztonságos 
viszonyt épített ki, nem fogják elítélni őt a 
véleménye miatt. 

A nyitottság fontossága: Fontos, hogy a 
szexualitásról nyitottan kell beszéli, tabuk nélkül. 
Meglepődött, mert azt hitte, több nyitottság van a 
holland kultúrában a szexualitással kapcsolatban, 
főleg szakmai közegben.



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