
“A banda és a ribanc”

„A nyár folyamán ifjúsági szakemberként a város egyik terén dolgoztam. Egy nap azt láttam, hogy 
egy csapat fiatal összeverődött és elkezdtek felfordulást okozni. Amikor odamentem hozzájuk 
kideríteni, hogy mi történik, elmondták, hogy meg akarnak verni egy lányt, aki az elmondásuk 
szerint „ribancként” viselkedett, mert erotikus képeket töltött fel magáról közösségi oldalakra. 
Később rájöttem, hogy több másik lány is ezt csinálja a környéken, mivel pénzt kapnak érte. A 
fiatalok, akikkel dolgoztam 16 és 21 év között voltak. A lányok közül, akik ilyen képeket töltöttek fel, 
sokan társadalmi kirekesztés által fenyegetett családokból származtak, vagy állami gondozásban 
álltak.

 2018 nyara, Badalona, Salut negyed (Barcelona agglomerációja) 



  

 

 

A város egyik tere, ahol az ifjúsági szakember különböző 
szabadidős tevékenységeket végez fiatalokkal.

Nyár van, amikor a legtöbb fiatal vakáción van. 

A tér egy szociális találkozóhely, főleg a helyi fiatalok 
számára. Azt érzik övék az egész hely, magukének érzik 
a teret és az egész környéket.

Egyéb szereplők is jelen voltak a téren, részben 
áthaladók, részben a téren lődörgők. 

A téren jelen lévő szereplőket nem érdekelte a 
kialakult szituáció és nem is léptek közbe.

KONTEXTUS

is a single 32 years old algerian 
who's been in France from a 

year or two. This incident takes 
place at a party after a 

worshop in which the narrator 
is a trainer and the other 
person is a participant.

HELYSZÍN

Azáltal, hogy a fiatalok a „saját” terükön vannak, úgy 
érzik, hogy a saját szabályaik szerint viselkedhetnek. 
Úgy gondolják, hogy büntetlenül viselkedhetnek 
erőszakosan, mivel egy nyilvános helyen vannak, de 
külső hatóságok felügyelete nélkül. 

EGYÉB SZEREPLŐK

Egy 29 éves katalán nő, 
ifjúsági szakember, kelet-

európai származású.

17 és 23 év közötti diákok (fiúk 
és lányok). A szakember által 
vezetett programban vesznek 

részt, nincs munkájuk.

Mindannyian különböző helyekről származnak (Marokkó, 
Kelet-Európa, stb.), az anyanyelvük sem azonos. Elválasztja 

őket továbbá a származásuk, a koruk, a programban 
betöltött szerepük. Közelebb hozza őket, hogy alacsony a 
társadalmi helyzetük, illetve hogy a diákok között vannak 

lányok.

AZ ELBESZÉLŐ ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)AZ ELBESZÉLŐ

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS



Egy városi téren egy csapat fiatal felfordulást okoz és kiderül, hogy azt tervezték, 
hogy megverik az egyik lány társukat, mivel „erotikus” tartalmú képeket töltött fel 

az internetre.

Az egyén szabadsága: a lányoknak és a 
nőknek joguk van arra, hogy szabadon 
döntsenek a testükkel és a személyes 
megítélésükkel kapcsolatban.  Ha ezt a 
jogukat nem engedik gyakorolni, bátorságot 
jelent, ha megvédik magukat.

A nemek egyenlősége a nemiségben: a nőknek joguk van 
hozzá, hogy szexuálisan úgy fejezzék ki magukat, ahogyan 
szeretnék. Az elbeszélő amiatt aggódik, hogy hogyan érinti a 
lányt, ha kihasználják azzal, hogy fizetnek neki az elküldött 
képekért.

A nők védelme a nemi jellegű erőszakkal 
szemben: fontos a nők védelme a férfiaktól 
származó bármely erőszakkal szemben.

Online és offline szabadság: vannak 
bizonyos viselkedésformák, amelyek 
nagyobb szabadságot kaphatnak az 
online térben, mint a valóságban.

TEHETETLENSÉG
ÉRTETLENSÉG

DÜH

A szellemi és fizikai 
sértetlenség tiszteletben 
tartása: nőknek (vagy bárkinek) 
semmilyen körülmények között 
sem szabadna fenyegetéseket 
kapniuk a szellemi vagy fizikai 
épségükkel kapcsolatban

AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE 

A LÁNY IRÁNT ÉRZETT 
SAJNÁLAT



Egy városi téren egy csapat fiatal felfordulást okoz és kiderül, hogy azt tervezték, hogy megverik az egyik lány 
társukat, mivel „erotikus” tartalmú képeket töltött fel az internetre.

 

A közösség megbecsülésének tisztelete: ha 
valaki megsérti a közösség normáit az 
önbecsülésének az elvesztésével, akkor egyúttal a 
közösség becsületét sérti meg. Ha ez megtörténik, 
a közösségnek joga – és kötelessége – visszaállítani 
a becsületét.

A társadalmi rend visszaállítása – a csoport megkérdőjelezi egy tágabb 
társadalom/jogi rendszer normáit és értékeit azzal, hogy saját módszereikkel 
akarják megbüntetni a lányt, aki nem követi a csoport elveit. (Ezzel egy 
időben újraalkotják a többségi társadalom gender-normáit, ami kettős 
mércét alkalmaz a nemekkel szemben.)

Fizikai bántalmazás, mint elfogadott fegyelmezési eszköz: a fizikai 
bántalmazás a fegyelmezés elfogadott eszköze a jelen szituációban a 
társadalmi rend helyreállításának érdekében.

Intim testrészek: egy női test intim 
részeit nyilvánosan mutogatni nem 
tiszteletre méltó dolog.

Prostitúció: a test használatával pénzt keresni prostitúciónak számít és a  prostituáltak 
büntetést érdemelnek. A prostitúció teljes mértékben megengedhetetlen.

A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY REFERENCIAKERETE



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.


