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Tanácsadás, esettámogatás és 
megelőzés nőkkel és lányokkal 
szembeni erőszak vagy zaklatás 
esetén

Szexuális
Erőszak/Zaklatás 
az Interneten



Mit jelent az internetes 
szexuális erőszak/ 
zaklatás?

Az internetes szexuális zaklatás  
témakörébe tartozik például:

Upskirting 
Fényképek és/vagy videók készítése az 
intim tesztrészekről, melyek a nők  
hozzájárulás vagy tudta nélkül készülnek

Revanspornó (bosszúpornó)
A nők hozzájárulása nélkül intim videók 
feltöltése az internetre

Sextortion (zsarolólevelek) 
Aktfotók vagy videók közzétételével való 
zsarolás

Slut shaming 
A nők szexuális jegyeik vagy ruházatuk 
miatt interneten való megalázása,  
rágalmazása vagy bántalmazása

Digitális üldözés
A nőket egy speciális software-rel figyelik 
meg a mobiltelefonjukon: SMS-ek  
elolvasása, Fényképek és videók átmásolása, 
Kamera bekapcsolása, ezáltal lehetővé téve 
intim üzenetek, fotók és videók terjesztését.



• Ha valaki akarata ellenére vagy az Ön 
hozzájárulása nélkül intim fényképeket 
vagy videókat készít Önről

• Ha valaki intim fényképeket vagy videókat 
terjeszt Önről 

• Ha valaki Önt intim fényképekkel vagy 
videókkal zsarolja 

• Ha valaki Önt szexuálisan megalázza, 
megszégyeníti, megbántja vagy megsérti

• Ha Önben ezek a tettek félelmet vagy 
dühöt váltanak ki

• Ha ezek Önt leterhelik, tehetetlennek vagy 
megszégyenítve érzi magát 

• Ha Ön szeretné magát felvértezni ezek 
ellen 

• Ha segítségre van szüksége egy bírósági 
eljárás indítás ügyében

Forduljon 
hozzánk, ...



Krízistámogatás
• Tanácsadást szolgáltatunk olyan nőknek 

és 14 éven felüli lányoknak, akik szexuális 
erőszak/zaklatás elszenvedői vagy 
szemtanúi.

Pszicho-szociális tanácsadás
• Önnel együtt dolgozva megtaláljuk a 

módját, hogy megbirkózzon egy ilyen 
nehéz helyzettel. Támogatjuk, hogy újra 
visszaszerezze az élete feletti irányítást. 

Feljelentésben való segítség és  
tanácsadás
• Tanácsadás és információnyújtás, 

amennyiben Önnek kérdése van egy 
szexuális erőszak/zaklatás ügyében tett 
feljelentési eljárásról. 

• Fontos, hogy Önnek NEM kell feljelentést 
tennie, ha tanácsadásunkon részt vesz! 

Tanácsadás a Szövetségi  
Igazságügyi Minisztérium  
rendelkezései alapján
• Tanácsot és támogatást nyújtunk Önnek  

a rendőrséghez benyújtott panasz esetén 
és a bírósági eljárásban. Tanácsadóink  
és ügyvédeink végigkísérik Önt a bírósági 
eljárás során.

Szolgáltatásaink



• Egy nőkből álló szakértői csoport  
a szexuális erőszak témájában 

• Bizalmasan kezelünk mindent, amit 
elmond nekünk. Ha Önnek fontos az 
anonimitás, senki nem tudja meg az  
Ön nevét, vagy hogy nálunk járt.

• Egy közpénzekből támogatott szervezet 
vagyunk.*

• A tanácsadásaink és a segítségnyújtá-
sunk ingyenes. Az ügyvédek tiszteletdíja 
is ingyenes.

Nagyon fontosnak tartjuk fiatal lányok és 
nők támogatását, akik internetes szexuális 
erőszak vagy zaklatás áldozataivá váltak.  
A törvény bünteti az internetes zaklatást,  
a digitális üldözést, az úgy nevezett 
Upskirting-et (szoknya alá való befotózást), 
valamint szexuális zaklatást és megalá-
zást. Aki ezen cselekményeket elköveti, 
büntethető.

A célunk egy egyszerű és gyors  
eljárás elősegítése, illetve az ebben  
való segítség- és védelemnyújtás. 

* ZVR-Nr: 05 22 57 750
Bank details: Bank Austria
IBAN: AT 90 1200 0004 0701 5403 / BIC: BKAUATWW

Kik vagyunk?



Női Tanácsadás, segélyhívás  
szexuális erőszak esetén
Tanácsadás, esettámogatás, Megelőzés

1170-Bécs, Rötzergasse 13, 8-as ajtó
Telefon: +43 1 523 22 22
E-mail: notruf@frauenberatung.at
Internet: www.frauenberatung.at

Telefon a következő napokon  
vagyunk elérhetőek:
Hétfőtől – Csütörtökig: 10:00—15:00

Telefonügyeleten kívül:
Tanácsadás a telefonügyeletei időn kívül is 
lehetséges. Kérjen egyszerűen egy időpontot 
telefonon vagy e-mailen keresztül


