
 „Suttogások”
„Egy alkalommal roma és bevándorló diákokból álló csoportot tanítottam Barcelonában egy 
romák/migránsok által lakott negyedében. Miközben próbáltam vezetni a csoportot, az osztály 
’’alfahímje’’ mellém ült és szexuális tartalmú megjegyzéseket suttogott a fülembe. Ez természetesen 
ellehetetlenítette a munkámat. Megpróbáltam bizonyos határokat szabni, de semmi sem működött. 
A csoportomban lévő lányok, akikkel nagyon jól kijöttem, azt mondták, hogy ne is foglalkozzak vele, 
mert másokkal is ugyanezt csinálja és így viselkedik. Annak ellenére, hogy kubai (kisebbségi) 
származásom segített abban, hogyan kapcsolódni tudjak mind a bevándorló, mind pedig a roma 
diákokhoz, ezt a helyzetet nem tudtam kezelni. Először csak rászóltam, hogy hagyja abba. Aztán 
megkértem, hogy ne vegyen részt a feladatokban, de ő továbbra is elvonta a többi diák figyelmét. 
Később megkértem, hogy menjen ki a teremből, de ugyanúgy viselkedett, amikor visszatért a 
terembe. Annak ellenére, hogy elegem volt belőle, nagyon rossz érzéssel töltött el, hogy kizártam a 
munkából, mert iskolakerülőként ezek a foglalkozások voltak azok, amiken rendszeresen ott volt. 
Ahogy teltek a foglalkozások, egyre inkább elvesztettem a tekintélyemet a csoport szemében. Végül 
egy nálam idősebb férfi ifjúsági vezetőnek kellett közbeavatkoznia, pedig ez volt az utolsó dolog, 
amit szerettem volna, hiszen ezzel beigazolódott, hogy fiatal nőként kevés a tekintélyem. Mire a fiú 
zaklatása abbamaradt, elvesztettem a tekintélyemet a diákok szemében, és ez szinte lehetetlenné 
tette, hogy tovább dolgozzam velük.”



  

 

 

Iskola tanterme, tanterven 
kívüli oktatás keretében, 
iskolaidőben.

27 éves kubai nő egy 
egyesületnél ifjúsági 
szakember, komoly 
párkapcsolatban él.

A foglalkozást nem tanárok, hanem egy külsős (színházi 
eszközökkel dolgozó ifjúsági szakember) tartotta.
A foglalkozás célja az volt, hogy a diákokat ösztönözze arra, 
hogy bejárjanak az iskolába (a hiányzások és az 
iskolaelhagyás aránya nagyon magas volt).
Egy durvább fegyelmi intézkedés és/vagy a fiú kirúgása az 
iskolából lehetséges út lett volna a helyzet kezelésére, ám ez 
szembement volna a program elveivel. A pedagógusok 
(tanárok és ifjúsági szakemberek) számára a fő szempont az 
volt, hogy a fiú befejezze a tanulmányait. 

Sok diák számára az iskola csak felesleges időpocsékolásnak 
tűnt. A diákok mégis élvezték a színházas foglalkozásokat, 
amelyek arra ösztönözték őket, hogy gyakrabban járjanak be 
az iskolába.  

17 éves spanyol fiú, roma. 
Diák, randizgat valakivel.

Hasonlóságok: anyanyelv (spanyol), szexuális 
orientáció (heteroszexuálisak) 

Különbségek: nemük, kapcsolati státuszuk (az 
elbeszélő a fiúval ellentétben komoly 

kapcsolatban van), a rendszerben betöltött 
helyzetük (ifjúsági segítő/diák), és a koruk.

Többi diák, egy másik ifjúsági szakember és két tanár (egy férfi, illetve egy nő) 
vettek még részt a foglalkozásokon. 

Se a tanárok, se a másik ifjúsági szakember nem roma származású. 

A tanárok már egy ideje vívódtak a csoporttal, mert minden nap, minden órán 
történt hasonló. A csoportban lévő lányok az elbeszélőt maguk közé 
tartozóként kezelték, és mivel a fiú viselkedését normálisnak tartották, ezért 
nem értették, hogy az elbeszélő miért panaszkodik annyit.  Néhány fiú 
kifejezte nem tetszését a fiú viselkedésével kapcsolatban, de nem akartak 
nagyobb vitát kirobbantani a csoporton belül. Más fiúk csak röhögtek, 
néhányan pedig közömbösek voltak és nem zavarta őket a fiú viselkedése. 
Általában véve a fiatalok a fiú viselkedését kellemetlenségként élték meg, 
amely megszakította az osztály munkáját, de számukra ez nem volt elegendő 
ahhoz, hogy vitát kezdeményezzenek a csoportban. 

A másik ifjúsági szakember és a tanárok próbálták támogatni az elbeszélőt, 
többször is beszéltek a fiúval, de minden ugyanúgy folytatódott, mint azelőtt. 
Minden részt vevő nevelő azt szerette volna, ha a fiú lemorzsolódna, ezért az 
nem volt opció, hogy a fiút kiküldik az óráról, mint fegyelmezőeszköz.

AZ ELBESZÉLŐ ÉS A KULTURÁLIS SOKKOT KIVÁLTÓ MÁSIK SZEMÉLY(EK) 
IDENTITÁSA

   

KONTEXTUS

   
HELYSZÍN

A diákok nagyon kevés tiszteletet éreztek az iskola mint 
intézmény, valamint az iskolai hierarchia, mint a 
hatalmi struktúra iránt, különösen azért, mert a 
tanárok egyike sem volt roma vagy kisebbségi 
származású. 

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK

EGYÉB SZEREPLŐ(K)

A HELYZET EGYÉB FONTOS JELLEMZŐJE

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

A MÁSIK SZEMÉLY(EK
(RONALDO)

AZ ELBESZÉLŐ
(BENITA)



Egy iskolai színházi foglalkozáson az egyik roma fiú 
szexuális jellegű megjegyzéseket súg az órát tartó fiatal 

ifjúsági segítő lány fülébe.

A pedagógus, mint 
tekintéllyel rendelkező 
személy: az elbeszélő 
számára minden 
pedagógus tekintéllyel 
rendelkező személy. A 
tekintélyre szükség van 
ahhoz, hogy hatékonyan 
lehessen oktatni.

Az ifjúsági szakember szakmai szerepe: az ifjúsági 
szakember számára fontos volt, hogy elérje az ifjúsági 
program kitűzött céljait – megakadályozza, hogy 
lemorzsolódjanak a diákok. Úgy vélte, hogy ehhez fontos 
haladni a tervezett foglalkozásokkal és pozitív kapcsolatot 
kialakítani a csoporttal. 

Az intimitáshoz beleegyezés szükséges: 
bárminemű intimitás kialakításakor fontos a 
közös megegyezés. Amikor a fiú nem kívánt 
szexuális töltetű megjegyzéseivel belép az 
ifjúsági szakember személyes terébe, a lány 
zaklatva és zavartnak érzi magát.

Szakmai identitás fenyegetettsége: a suttogó fiú 
folyamatosan emlékeztette a narrátort arra, hogy 
oktatói szerepében nem tud megfelelni, a fiú 
szemében ő csak mint nő – a vágy tárgya – érdekes. 

Az, hogy végül egy idősebb férfi ifjúsági szakember 
beavatkozására lett szükség, szintén sértette az 
elbeszélő szakmai identitását. 

Szakmai szerep: az elbeszélő számára nem 
célravezető, ha szexuális kapcsolatot alakít ki 
egy résztvevővel a képzés során.  A szexuális 
megjegyzések suttogása állandóan egy olyan 
nem kívánt és tiltott témára emlékeztette, 
amelyet el akar kerülni. 

AZ ELBESZÉLŐ (BENITA) REFERENCIAKERETE

IDEGES

ÜLDÖZÖTT
FRUSZTRÁLT

DÜHÖS
ERŐTLEN

TEHETETLEN



Egy iskolai színházi foglalkozáson az egyik roma fiú szexuális jellegű 
megjegyzéseket súg az órát tartó fiatal ifjúsági segítő lány fülébe.

Az iskola és a formális oktatás szerepe: A 
fiatal fiú számára az iskola 
szükségtelennek tűnik. A kultúrájában 17 
évesen már dolgoznia kellene, és nem az 
iskolában „játszadoznia”.

A tekintélyről alkotott kép: A fiú 
szemében a fiatal nők – főleg, ha nem 
roma származásúak – nem bírnak 
tekintéllyel, mindegy, hogy milyen 
pozíciót töltenek be az adott 
intézményben. Mivel érzi, hogy a 
narrátor (ifjúsági szakember) 
rendelkezik egyfajta tekintéllyel, 
motiválva érzi magát arra, hogy ezt a 
tekintélyt folyamatosan aláássa.

Nem roma származású nőkről alkotott 
kép: A nem roma nőket a roma férfiak 
gyakran könnyen kaphatónak gondolják és 
ezért tárgyiasíthatják őket. A nők 
elcsábítása egyfajta versenynek is 
tekinthető a férfiasság skáláján, tehát egy 
eszköz a fiú számára, hogy ezen a skálán 
magasabb státuszba jusson.

A MÁSIK SZEMÉLY(EK) REFERENCIAKERETE (RONALDO)
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