AZ EMBERKERESKEDELEMRŐL ÉS A KAPCSOLATI ERŐSZAKRÓL SZÓLÓ TUDÓSÍTÁSOK
TÁRGYÁBAN KIADOTT AJÁNLÁS KIEGÉSZÍTÉSE

A Média- és Hírközlési Biztos 2015-ben ajánlást tett közzé az emberkereskedelemről és a kapcsolati
erőszakról szóló tudósításokhoz
(https://nmhh.hu/dokumentum/166159/mhb_ajanlas_emberkereskedelem_kapcsolati_eroszak.pdf).
Az ajánlás arra irányuló kérést fogalmazott meg a média munkatársai felé, hogy a modernkori
rabszolgaság különböző formáiról, az emberkereskedelemmel, az emberi kapcsolatokban megjelenő
kiszolgáltatottsággal, az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó magatartással, akár a
gyermekbántalmazással, más közvetlen hozzátartozó, gondnokolt vagy gondozott személy sérelmére
elkövetett verbális, illetve fizikai erőszakkal kapcsolatos híradásokban informatívan, figyelemfelkeltően,
de a szenzációkeltő elemeket kizárva tudósítsanak ezekről a társadalmilag rendkívül káros
jelenségekről.
A Biztos kérte, hogy a média munkatársai az emberkereskedelem, kapcsolati erőszak témájára
vonatkozó tudósítások mellett jól látható, könnyen elérhető helyen tüntessék fel az Országos
Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat telefonszámát.
Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat mellett Áldozatsegítő Vonal is működik, és az
Igazságügyi Minisztérium Áldozatsegítő Központokat hozott létre.
Erre tekintettel, a Biztos az áldozatok megfelelő tájékoztatása érdekében kéri a média munkatársait,
hogy a médiatartalmakban a jövőben az ajánlásban körülírt tárgyban, különösen a kapcsolati erőszak
és a gyermekbántalmazások tárgyában megjelenő híradások, cikkek végén, kiemelten, a
szövegkörnyezettől eltérő betűtípussal szedetten az alábbi szöveg kerüljön elhelyezésre:

„Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli,
emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs
Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában
ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal 06-80-225-225-ös számát.
Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet
Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu.

segítséget,

az

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével
minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.
Online bántalmazás vagy visszaélés esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által
működtetett Internet Hotline internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálathoz bárki tehet
bejelentést a https://nmhh.hu/internethotline weboldalon elérhető bejelentőfelületen keresztül."
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