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A Kínzás Áldozatainak Nemzetközi Világnapja 1997 óta létezik az
ENSZ Közgyűlésének jóvoltából. Az ENSZ 1987. június 26-i
dátummal érvénybe lépő Kínzás Elleni Egyezménye miatt emlékezünk
meg minden évben ezen a nyári napon azokról, akik akár politikai,
akár családon belüli erőszaknak estek áldozatul.
A radiocafe Egál című műsorának vendégei, Dr. Hárdy Lilla, a Cordelia Alapítvány orvosi igazgatója
és Gyulai Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa egybehangzó véleménye szerint nem
véletlen, hogy nem találkozunk napjainkban annyi kínzással kapcsolatos történettel, mint évtizedekkel
ezelőtt. A kínzások mennyisége ugyan nem csökkent, csupán formái váltak egyre inkább
láthatatlanná az évek során. Hiszen például az, hogy háttérbe szorult az elektrosokk alkalmazása,
elősegítette a különböző pszichológiai módszerek, mint a deprivációs technikák (hang, fény, emberi
környezettől való megvonás) gyakori alkalmazását. Ezekben az esetekben a kínzást elszenvedők
gyakran mutathatnak poszttraumás tüneteket (mint a depresszió, a szorongás, az elkerülő
magatartás, a beilleszkedésre való hajlam minimalizálódása) és tudatuk olyan szétesett állapotba
kerülhet, ahonnan már orvosi és pszichológiai segítség sem biztos, hogy vissza tudja téríteni a
beteget a normális életbe.
A politikai kínzások egyik legmegdöbbentőbb ténye a kínzó féllel kapcsolatos. Számtalan rendszerben
ugyanis kínzási eszközök elsajátítására vonatkozó képzéseken vesznek részt a rendőrség és a
katonaság újoncai. A kiképzések egyik fő célja az "ellelketlenítés", amely által akár arra is képessé
válik a kínzatást végző katona, hogy családjával, szeretteivel bánjon brutális módon. A helyzetet csak
súlyosbítja, hogy akár gyerekkatonák is áldozatául eshetnek ilyen jellegű oktatásnak.
Azonban nem szabad megfeledkezni a politikai vonatkozású bántalmazások mellett a kínzások egyre
gyakrabban jelentkező típusáról, a családon belüli erőszakról sem. A strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság egyenjogúnak tekinti az állami szereplők által elkövetett kínzást a családtagok között
történő kínzással. Gyulai Gábor szerint ennek eredményeképpen feminizálódott a kínzás fogalma,
hiszen a családon belüli kínzások áldozatai között főként nők és gyermekek szerepelnek.
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Az üldöztetés is ugyanúgy lehet a kínzás egyik formája, mint bármely más módszer.
Magyarországra is folyamatosan érkeznek menedékkérők, évente akár 1600-2200-an, ami nemzetközi
viszonylatban még mindig meglehetősen alacsony. Közülük csak nagyjából százan kapnak védelmet,
mivel a legtöbb menedékkérő a korábbi üldöztetések emlékétől kialakult konstans félelemérzet miatt
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nem várja meg itt a menedékjogi eljárás végét.
Állam (22) Antropológia (8) Cigányság
(52) Civil (9) Család (33) CSR (10)
Demográfia (5) Demokrácia (19)
Deviancia (37) Egészség (42) Életmód
(17) Előítélet (26) Értékrend (14) Esély
(16) Európa (65) Filozófia (6)
Fogyatékkal élők (13) Gazdaság (34)
Globalizáció (25) Gyermekvédelem
(22) Ifjúság (37) Információs
társadalom (31) Jog (58)
Kommunikáció (16) Kultúra (23)
Környezetvédelem (8) Média (17)
Módszertan (6) Munka (54) Nemi
szerepek (22) Nemzeti kisebbség (27)
Oktatás (51) Politika (33) Pszichológia
(30) Rétegződés (7) Szegénység (29)
Szervezetszociológia (9) Szociális
gazdaság (4) Szociális helyzet (13)
Szociálismunka (45) Szociálpolitika
(35) Szociálpszichológia (29)
Szociológia (15) Szubkultúra (5)
Társadalomlélektan (25)
Társadalompolitika (10)
Társadalomtörténet (47) Település (29)
Tudásszociológia (4) Vallás (11)

Az Egál mindkét vendége egyetértett abban, hogy a magyar menekültügyi ellátásban még mindig
vannak javítandó területek, annak ellenére, hogy a nemzetközi színvonalhoz hasonlítva a
jogharmonizáció erős fejlődést eredményezett a menedékjogi eljárás tekintetében. A hazai
menekülttáborokban (Debrecenben, Bicskén és Békéscsabán) az általános egészségügyi ellátás
mellett a menekültek integrációjának elősegítése is orvoslásra szorul. A táborlakók integrációját a
magyar nyelv oktatásának hatékonyabbá tételével lehetne leginkább előrelendíteni, mivel csak a
nyelvhasználat által tudnak igazán megnyílni ezek az emberek, akik ki tudja, hogy milyen fokú
traumákat éltek át a múltban. A magyar társadalommal a lehetőségekhez mérten minél többet kellene
érintkezniük, hiszen csak ilyen úton lehetséges számukra a megismerkedés a sokszor teljesen idegen,
kultúrával és annak szokásaival.
Sajnos az, hogy a jövőben nem lesznek megkínzottak, menekültek, bántalmazottak csak egy
utópisztikus álom. Ám az, hogy ezek az emberek jobb körülmények között, boldogabban éljék le
életüket az átélt szörnyűségek után a mi odafigyelésünkön, jóindulatunkon és emberségünkön
is múlhat.
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