“AZ INFORMÁCIÓS SZAKADÉK
CSÖKKENTÉSE
KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A PARTNERORSZÁGOKBAN ÉLŐ NEET-FIATALOKRÓL ÉS A ZAKLATÁSRÓL

A tanulmány a 2020-1-HU01-KA204-078736 számú, Mondj nemet a bullyingra! című projekt keretében készült,
az Európai Unió Erasmus+ Stratégiai Partnerségek Program támogatásával.

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a közlemény kizárólag a szerzők nézeteit tükrözi,
és a Bizottság nem tehető felelőssé a benne foglalt információk felhasználásáért.
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BEVEZETŐ
Az Európai Unió célkitűzései között központi szerepet játszik az ifjúsági munkanélküliség szintjének csökkentése
és hatásainak enyhítése.
Az EUROSTAT legfrissebb adatai (2018) szerint a NEET-fiatalok aránya - Magyarország kivételével - a
partnerországokban (Görgország, Horvátország, Magyarország Olaszország, Spanyolország) magasabb, mint az
európai átlag.
Általánosságban a NEET-fiatalokra jellemző az alacsony iskolai végzettség, a szegénység, valamint a generációk
közötti átörökítés miatt kedvezőtlen viselkedésminták, elsősorban a szükséges motiváció hiánya.
Ezek a fiatalok különösen ki vannak téve az online zaklatás minden formájának. A társadalmilag kirekesztett,
alulképzett csoportok tagjai sérülékenyebbek, mint a jobb módú társaik. Az online zaklatást ráadásul gyakran
személyközi agresszió és bántalmazás kíséri.
A NEET-fiatalok rendszeres tevékenységek (tanulás, munka, stb.) hiányában több időt töltenek a kibertérben, és
gyakrabban válnak zaklatás, emberkereskedelem vagy szexuális kizsákmányolás áldozatává.
A projekt fő célja a zaklatás megelőzése és elterjedtségének csökkentése a NEET-fiatalok körében a
felnőttképzők, trénerek, szociális munkások és más szolgáltatók eszköztárának fejlesztése révén, hogy képessé
váljanak a jelenség felismerésére, a zaklatás szereplőinek támogatására, a zaklatók viselkedési mintáinak
felismerésére.
AZ ELEMZÉS CÉLJA

A projekt első szakasza a háttérinformációk szisztematikus átvilágítására összpontosított. A zaklatásról több
tanulmány is megjelent, de elsősorban pszichológiai és gyermekvédelmi szempontból, és sokkal kevesebb
ismeret gyűlt össze azokról a társadalmi-gazdasági tényezőkről, amelyek a NEET-fiatalok szempontjából döntő
fontosságúak lehetnek.
A rendelkezésre álló adatok és tanulmányok másodlagos elemzésén túlmenően, az elsődleges információkhoz
való hozzáférés érdekében fókuszcsoportokat és kérdőíves felméréseket szerveztünk a NEET-fiatalok és a NEETembereket segítő szakértők körében.
A jelenlegi elemzés célja, hogy empirikus hátteret biztosítson a Say No to Bullying! – Mondj nemet a bullyingra!
című projekt további lépéseihez. Az empirikus adatgyűjtések főbb témakörei a következők voltak:

-

a NEET-fiatalok speciális alcsoportjainak meghatározása (ha vannak ilyenek) a zaklatás vonatkozásában
(fókuszcsoport, kérdőív, másodlagos elemzés).

-

az agresszió, a zaklatás mértéke s formái (másodlagos elemzés, részben kérdőív).

-

a környezet viszonyulása a zaklatáshoz (konfliktuskezelés) (fókuszcsoport, kérdőív).

-

az agresszió és zaklatás értelmezése (fókuszcsoport, másodlagos elemzés)

-

a stressz, mint háttértényező és következmény (másodlagos elemzés - elmélet, kérdőív - szituáció)

-

a célcsoportok asszertivitása (fókuszcsoport, kérdőív)

-

a jelenség gyakorisága és kontextusa (másodlagos elemzés, részben kérdőív)

-

a különböző korú és nemű fiatalok bevonása (másodlagos elemzés, kérdőív)

-

az agresszió ellen rendelkezésre álló megoldási lehetőségek felmérése (fókuszcsoport, kérdőív,
másodlagos elemzés).

-

az intézményi megközelítésekkel kapcsolatos attitűdök (kérdőív, részben fókuszcsoport)

-

az asszertivitás és az agresszió közötti kapcsolat (fókuszcsoport, kérdőív, részben másodlagos elemzés).

-

az online és a hagyományos zaklatással kapcsolatos attitűdök és az agresszió előfordulása közötti
kapcsolat (kérdőív, részben másodlagos elemzés)

-

az áldozatok támogatása: tények, utak, technikák (fókuszcsoport, kérdőív, másodlagos elemzés)

-

az online zaklatás új felületei, technikái (másodlagos elemzés)

-

ismeretszerzési szokások és források a NEET-fiatalok körében (kérdőív, másodlagos elemzés)

AZ ADATGYŰJTÉS CÉLCSOPORTJAI

Az adatgyűjtés során két csoportot céloztunk meg: elsődleges célcsoportunk a NEET-fiatalok, akiket érint vagy
fenyeget a zaklatás, míg másodlagos célcsoportunk a NEET embereket segítő szakértőkből áll.

A NEET-FIATALOK
A NEET rövidítés azt jelenti, hogy az e csoportba tartozó személyek sem az oktatásban, sem a foglalkoztatásban
nem vesznek részt. Vagyis a NEET rövidítés olyan fiatalokra utal, akik nem állnak foglalkoztatásban, oktatásban
vagy képzésben. A projekt keretében a fogalom értelmezése még szűkebb, olyan 16-29 éves fiatalokat veszünk
figyelembe, akik nem önként választották NEET státuszukat, azaz nem önként maradtak távol sem az oktatástól,
sem a munkaerőpiactól, hanem körülményeik, gazdasági-társadalmi jellemzőik következtében.
A projekt keretében célcsoportunkat a következő jellemzőkkel bíró fiatalok alkotják:
-

akik szegény, esetenként többgenerációs, munkanélküli családban nőttek fel, és/vagy

-

rossz körülmények között élnek, és/vagy

-

alacsony iskolai teljesítményű fiatalok, és / vagy

-

állami gondozásból kikerült, és/vagy

-

azok, akik fiatalon váltak szülővé,

-

vagy akik fiatalon kénytelenek

családtagjukról gondoskodni; és/vagy

-

alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek és/vagy

-

tanulmányaikat a tanköteles kor után véglegesen befejezték; és/vagy

-

szakképzetlenek, vagy olyan szakképesítéssel rendelkeznek, amelyet a munkaerőpiacon nehezen
tudnak hasznosítani.

Ezek a NEET-FIATALOK, helyzetükből adódóan a leginkább ki vannak téve az elszegényedés és a társadalmi
kirekesztés veszélyének. Általában frusztráltak az oktatási rendszerben, szocializációs mintáik nem támogatják,
sőt néha elriasztják a tanuláson keresztüli társadalmi mobilitást, és ezért nem vesznek részt az oktatás formális
formáiban, beleértve a hagyományos felnőttképzést is. Gyakran az iskolai kudarcok miatt elvesztették a tanulási
motivációjukat, és gyakran generációkra visszanyúlóan nincs olyan példa körülöttük, amely megmutatná nekik a
tanulás előnyeit.

SEGÍTŐK
A legtöbb országban nincs olyan szervezett, erre a célra deklarált intézményrendszer, amely támogatná a NEETfiatalokat és elősegítené társadalmi integrációjukat. Ezért határoztuk meg azoknak a szakembereknek a körét,
akik foglalkozásukból adódódan hivatásszerűen segítőként kapcsolatba kerülhetnek a NEET-fiatalokkal.
Ők lehetnek:
-

gyermekvédelmi szakemberek, például gondozók, szociális munkások, gyámok, pártfogó felügyelők stb.

-

a gyámhatóságok munkatársai

-

a szociális, családvédelmi szolgáltatásokban és ellátásban dolgozó szakemberek

-

egészségügyi szakemberek: védőnő, háziorvos, körzeti ápoló, szakorvosok stb.

-

tanárok, pedagógusok, akik az iskolán kívül kapcsolatba kerülhetnek fiatalokkal, közülük is leginkább a
célcsoportba tartozó fiatal szülőkkel, például a Biztos Kezdet Gyerekházakban, vagy bölcsődékben,
óvodákban stb.

-

munkaerő-piaci tanácsadók (a foglalkoztatási szolgálat munkatársai, toborzási szakemberek).

-

a drogprevenciós és szenvedélybetegség-segítő szervezetek szakemberei (pl. Blue Dots)

-

hátrányos helyzetű embereket támogató civil szervezetek munkatársai

-

ifjúsági tanácsadó irodák munkatársai

MÓDSZERTAN
FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚK
A fókuszcsoportos kutatás fő célja a kérdőíves megkérdezés előkészítése volt. Az interjúk és a kutatás
megállapításai szolgálnak alapul a projektünk további eredményei tekintetében a tartalom és módszertan
kialakításához és fejlesztéséhez.
Minden országban két azonos összetételű fókuszcsoportos kutatást terveztünk a két célcsoport tagjaival (a
résztvevők tervezett száma 6-8 fő):

-

NEET fiatalok: mivel a zaklatással kapcsolatos témák érzékenyek lehetnek, a fókuszcsoportok során a
nyitott és támogató légkör fenntartása érdekében viszonylag homogén résztvevői csoportot terveztünk
toborozni. E cél elérése érdekében azt terveztük, hogy minden országban létrehozunk egy olyan NEETalcsoportot, amelyet nagy valószínűséggel érint a zaklatás (akár közvetlenül, akár közvetve), és ebből az
alcsoportból toborzunk résztvevőket. Úgy terveztük, hogy olyan résztvevőket választunk, akik nem
ismerik egymást, hogy elkerüljük a mikrocsoportokat, amelyek esetleg rossz irányba befolyásolnák a
csoportdinamikát.

-

A NEET-fiatalokat segítő szakértők és szakemberek: a legtöbb információ megszerzése érdekében azt
terveztük, hogy a NEET-emberek különböző alcsoportjaival, az ország különböző régióiban, különböző
hátterű szervezeteknél dolgozó szakértőket toborzunk; azt is javasoltuk, hogy a toborzott csoportban
próbáljuk fenntartani a nemek egyensúlyát és a korcsoportok heterogenitását.

A fókuszcsoportokat általában egy elég nagy helyen tartják, ahol a csoportok számára székeket és papírokat vagy
más, a végrehajtáshoz szükséges anyagokat biztosítanak. A járvány miatt azt terveztük, hogy fókuszcsoportokat
online szervezzük meg, ha a technikai háttér rendelkezésre áll (mind a szervezők, mind a résztvevők számára),
de az egyes partnerszervezők szabadon választhatták meg a számukra leginkább megfelelő formát. Így a
résztvevőknek nem kellett egy térben tartózkodniuk, hanem különböző helyekről is csatlakozhattak a csoporthoz.
A fiataloknak ehhez támogatásra lehet szükségük, biztonságos helyet kell biztosítani számukra
internetkapcsolattal, de a beszélgetés bizalmas jellegét is meg kell őrizni.
Terveztük a fókuszcsoportokon elhangzottak hangfelvételen történő rögzítését, az elemzés érdekében. A
fókuszcsoport lebonyolításában az alábbi személyek vettek részt:
egy moderátor, aki a kutatás lebonyolításáért volt felelős, az interjúvázlat alapján irányította a
konzultációt, és
egy megfigyelő, aki segített a moderátornak a szervezésben, valamint jegyzetelt a fókuszcsoportos ülés
során, és segített az anyagok kezelésében
egy technikai szakember
Két fókuszútmutatót dolgoztunk ki a két célcsoport számára, amelyek angol nyelvű változatát megvitattuk a
pertnerszervezetekkel, majd a megbeszélés és értelmezés alapján ők lefordították az egyes országok helyi
nyelvére. Kihívást jelentett a fiatalok számára megfogalmazni a kérdéseket, olyan nyelven, amely az ő adott
szubkultúrájukban jellemző, érthető és elfogadható. Számos szakember dolgozott azon a néhány eseten,
amelyről a megkérdezetteknek véleményt kellett alkotniuk. A fókuszútmutató a kutatás lépéseit időzítéssel
együtt határozta meg az alábbiek szerint
-

bevezetés, a részvételhez szükséges nyilatkozatok megtétele

-

bemutatkozás 

-

2-3 előre meghatározott zaklatási helyzet kiválasztása és megvitatása (párban, majd együtt) (NEETcsoport)

-

NEET alcsoportok jellemzése (szakértői csoport)

-

a NEET-ek közötti zaklatás jellemzése (szakértői csoportok)

-

a lehetséges beavatkozási formák megvitatása

-

a zaklatásban érintett NEET személyeket és az őket segítő szakértőket segítő webportál iránti
igényfelmérés.

A feljegyzések és hangfelvételek alapján egyedi összefoglaló készült a partnerországok fókuszcsoportjaiban
elhangzottakról.

ADATGYŰJTÉS ÉS KUTATÁS
Kérdőíves felmérést valósítottunk meg a partnerség négy országában. Mind az elsődleges, mind a másodlagos
célcsoportok módszertani szempontból nehezen elérhető népességnek minősülnek (mintavételi keretek nem
állnak rendelkezésre, a célcsoportok viszonylag kicsik azokhoz a csoportokhoz képest, amelyekben a célcsoportok
rendelkeznek mintavételi kerettel). A célcsoportok e sajátossága miatt nem volt megvalósítható a reprezentatív
minta megtervezése. Ezért a lehető legtöbb szakértőhöz való hozzáféréssel és a NEET-fiatalok minél
változatosabb csoportjainak szakértőin keresztül próbáltunk jó keresztmetszeti mintát elérni. Célunk az volt,
hogy minden résztvevő országban legalább 100 érvényes kérdőívet töltsenek ki, függetlenül a célcsoporttól.
Az első szakaszban meghatározott céloknak megfelelően külön kérdőívet készítettünk a NEET-fiatalok és a
részben hasonló kérdéseket lefedő szakértők számára. A kérdőíveket angol nyelven terveztük és vitattuk meg,
majd a fő fogalmak glosszáriuma és a partnerek közötti megbeszélés alapján lefordítottuk a helyi nyelvekre.
MÁSODLAGOS ADATELEMEZÉS
A meglévő adatok gyűjtésének fő célja a fókuszcsoportos kutatás és a felmérés megalapozása és kiegészítése
volt, ez szilárd hátteret adott a projekthez. A kutatás fókuszában az országok statisztikai hivatalainak statisztikai
adatai, az országokban végzett tudományos kutatások és a helyi szakmai szervezetek jelentései álltak. Minden
forrást terveztünk felsorolni, és a források alapján angol nyelvű összefoglalót terveztünk készíteni. Ezek az adatok
a projekt következő részében kialakítandó helyi tudásbázis részét képezik majd.

A NEET FIATALOK JELLEMZŐI ÉS A BULLYING JELENSÉGE KÖRÜKBEN
A következő fejezetben a NEET-fiatalokat mutatjuk be, a projektben részt vevő országokra összpontosítva.
Továbbá bemutatunk néhány alapvető adatot a fiatalok körében tapasztalható zaklatásról. Ezek az adatok
nagyjából képet adnak a jelenlegi projekt célcsoportjáról és a zaklatással kapcsolatos helyzetről.
A NEET FIATALOK JELLEMZŐI
A NEET-fiatalok jellemzői az Eurostat adatain keresztül mutatjuk be.

A NEET-FIATALOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ EU -BAN
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1. ábra A fiatalok foglalkoztatási, oktatási és képzési helyzete életkor szerint, EU, 2019 (Forrás: Eurostat; online adatkód: edat_lfse_18 módosítva)

Az 1. ábra azt mutatja, hogy az Európai Unióban a NEET-népesség aránya (szürke színnel jelölve) az életkor
előrehaladtával nő. A 15-19 éves korcsoportban a NEET népesség aránya mindössze 5,6%. A 25-29 és 30-34 éves
korcsoportban azonban ez az arány eléri a 17%-ot.
A NEET népesség aránya nem sokat változott az elmúlt évtizedben (2. ábra). A 2008-as válság óta némi növekedés
tapasztalható. Az arány 2012 és 2014 között 20% körül tetőzött. A gazdasági válság elmúltával, 2014 után lassú
csökkenés kezdődött. A legutolsó rendelkezésre álló 2019-es adat, akárcsak 2008-ban, 16% körüli arányt mutat.
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Megjegyzés: az arányok nem egészen adják össze a 100 %-ot, mivel a fiatalok foglalkoztatási és/vagy oktatási és képzési
státusza nem ismert.

Jelmagyarázat
foglalkoztatott, de nem vesz részt oktatásban, képzésben
foglalkoztatott és részt vesz oktatásban, képzésben
nem foglalkoztatott, de oktatásban, képzésben rész vesz
nem foglalkoztatott és nem vesz részt oktatásban. képzésben
2. ábra A 20-34 éves fiatalokfoglalkoztatási, oktatási és képzési helyzete, EU, 2008-19 (Forrás: Eurostat ; online adatkód: edat_lfse_18 módosítva)

A változások mintázata hasonló volt a 20-24, 25-29 és 30-34 éves korcsoportban (2. ábra).
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3. A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok életkor szerint, EU, 2008-19 (Forrás: Eurostat; online
adatkód: edat_lfse_20 - módosítva)

NEET-FIATALOK A PROJEKT PARTNERORSZÁGAIBAN
A következő részben bemutatjuk a NEET népesség néhány tulajdonságát a projektben részt vevő országokban.
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Megjegyzés: a 20-34 évesek átlaga nemek szerint
4. A 20-34 éves sem foglalkoztatásban, sem oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok nemek szerint, 2019 (Forrás: Eurostat; online
adatkód: edat_lfse_20 - módosítva))

A 4. ábra a NEET-népesség nemek szerinti arányát mutatja a négy részt vevő országban az EU-hoz képest. A NEETnépesség aránya magasabb a nők körében, mint a férfiaknál. Az Európai Unióban a NEET-népesség aránya a nők
körében 1,7 %-kal magasabb, mint a férfiak körében. A részt vevő országok között azonban jelentős különbségek
vannak. Magyarországon a legnagyobb a különbség a férfiak és a nők között: a NEET népesség aránya a nők
körében háromszor magasabb, mint a férfiak között. Ezzel szemben Spanyolországban sokkal kisebb a különbség:
a nők körében csak 1,3-szor magasabb az arány. Spanyolországban és Olaszországban a különbség az uniós átlag
alatt marad.
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5. A 20-34 éves sem foglalkoztatásban, sem oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok nem és aktivitási státusz szerint, 2019 (Forrás:
Eurostat; online adatkód: edat_lfse_20 - módosítva)

Egy másik fontos adat a NEET-populáció aktivitási mintázata. Míg a NEET-fiatalok a definíció szerint nem
dolgoznak és nem is tanulnak, nagy különbség van azok között, akik munkát keresnek (munkanélküliek) és azok
között, akik nem keresnek munkát (inaktívak). A munkanélküliek körében a NEET-fiatalok aránya 5,9%, míg az
inaktívak körében 1,8-szor magasabb. Ez utóbbiak között azonban jelentős különbség van a férfiak és a nők
között. Az inaktív férfiak körében a NEET-fiatalok aránya hasonló a munkanélküliekéhez, de az inaktív nők
körében ez az arány 2,6-szor magasabb. A mintázat nagyrészt hasonló a résztvevő országok mindegyikében, de

a NEET népesség aránya közötti különbség az inaktív férfiak és nők között sokkal durvább Magyarországon.
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Megjegyzés: A teljes NEET-arány alapján rangsorolva.
Jelmagyarázat : ISCED SZINTEK1
ISCED O – Iskola előtti (óvodai) oktatás
ISCED 1 – Alapfokú oktatás első szintje
ISCED 2 – Középiskola alsó tagozata, vagy az alapfokú oktatás második szintje
ISCED 3 – Középfokú oktatás (felső szintje)
ISCED 4 – Nem felsőoktatás jellegű poszt-szekunder oktatás
ISCED 5 A felsőoktatás első szintje, amely közvetlenül nem vezet tudományos minősítés megszerzéséhez
ISCED 6: A felsőoktatás második szintje, amely közvetlenül tudományos fokozat megszerzéséhez vezet
6. ábra A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (20-34 évesek) iskolai végzettség szerint, 2019
(Forrás: Eurostat; online adatkódok: edat_lfse_21 - módosítva)

A NEET-populáció arányai között nagy különbségek vannak az iskolai végzettség szerint. A NEET népesség
legnagyobb aránya az alacsony iskolai végzettségűek (ISCED 0-2) csoportjában található uniós szinten. Ez az állítás
mind a négy vizsgált országra is igaz, de Spanyolországban és Olaszországban kisebb a különbség. A NEET
népesség aránya az alacsony iskolai végzettségűek körében körülbelül négyszer magasabb, mint a felsőfokú
végzettségűek körében uniós szinten, Horvátországban és Magyarországon, de csak körülbelül 2,5-szer
magasabb Olaszországban és Spanyolországban.

1

Bővebb információ itt: https://ofi.oh.gov.hu/isced-az-oktatas-egyseges-nemzetkozi-osztalyozasi-rendszere

Úgy tűnik, hogy a lakóhelytelepülés típusa kevésbé differenciál a NEET-populáció arányát illetően.
Horvátországban és különösen Magyarországon némileg figyelemre méltóbb különbségek figyelhetők meg.
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Megjegyzés: A teljes NEET-népesség körében
Jelmagyarázat:


rural areas = vidék



towns and suburbs = városok és vonzáskörzetük



cities = nagyvárosok

7. A nem foglalkoztatott, nem tanuló és nem képzett fiatalok (20-34 évesek) az urbanizáció foka szerint, 2019 (Forrás: Eurostat; online
adatkód: edat_lfse_29)

BULLYING A FIATALOK KÖZÖTT

A 2. fejezetben a rendelkezésre álló adatok alapján bemutatjuk a fiatalok körében tapasztalható zaklatás néhány
jellemzőjét. Bár a célcsoportot 16-29 éves korhatárral határoztuk meg, nemzetközi összehasonlító adatok nem
állnak rendelkezésre erre a konkrét korcsoportra vonatkozóan, és nem állnak rendelkezésre kifejezetten a NEETpopulációra vonatkozóan sem. A bevezetéshez így a Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) adatait
használjuk. A HBSC egy visszatérő nemzetközi kutatás és adatgyűjtés a 11, 13 és 15 éves diákok körében 43
országban. Az alacsonyabb korosztály és az eltérő (oktatásban részt vevő) helyzetek miatt az adatokkal óvatosan
kell bánni. Az országok közötti különbségek kulturális különbségeket mutathatnak az egyes országok között. Ezek
a különbségek a jelenlegi projekt célcsoportjának viselkedését is befolyásolhatják.
A HBSC e területre vonatkozó kutatásának fő megállapítása azt mutatja, hogy a fiúk gyakrabban zaklatnak az
online térben másokat, mint a lányok, de mindkét nem tagjai hasonló gyakorisággal válhatnak zaklatás
áldozatává, és a lányok nagyobb valószínűséggel válnak online zaklatás áldozatává, mint a fiúk.
A zaklatás elkövetésének aránya csökkenő tendenciát mutat (2014 és 2018 között), de az áldozatok aránya
hasonló maradt. A projektünkkel kapcsolatban fontos kiemelni azt is, hogy a családi állapot a jelek szerint kevéssé
befolyásolja a zaklatást vagy általában az online zaklatást.
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8. ábra: Azon 11, 13 és 15 éves fiatalok nemek szerinti aránya, akiket az elmúlt néhány hónapban legalább kétszer zaklattak Horvátorszgon,
Magyarországon, Olaszországban és Spanyolországban (%) (Forrás: HBSC, 2018)

A jelenlegi projektben részt vevő országok konkrét adatai nagy különbségeket mutatnak a rendszeres zaklatás
áldozatainak aránya szerint (8. ábra). A legszembetűnőbb eredmény, hogy Horvátországban és Magyarországon
nagyobb az arány Spanyolországhoz és Olaszországhoz képest, és ez minden életkorban jelen van.
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9. ábra: Azon 11, 13 és 15 éves fiatalok nemek szerinti aránya, akiket az elmúlt néhány hónapban legalább egyszer zaklattak digitális
üzenetekkel, megosztott videóval vagy fotóval (%) (Forrás: HBSC, 2018).

Ezek a különbségek a cyberbullyingban is jelen vannak. Különösen jellemző a 15 éves diákokra, amely korcsoport
a projektünk szerint relevánsabb. Magyarországon különösen magas (18-20%) a cyberbullyinggal sújtott
gyerekek aránya ebben a korosztályban. A cyberbullying áldozatainak aránya általában kevésbé csökken az

életkor szerint. A 15 éves korosztályban a nemek közötti különbségek a résztvevő országokban a korábban
említett általános tendenciákkal szemben nem jelentősek.
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10. ábra Azon 11,13, 15 éves fiatalok nemek szerinti aránya, akik az elmúlt néhány hónapban legalább kétszer bántalmaztak másokat (%)
(Forrás: HBSC, 2018)

A zaklatást elkövetők aránya Spanyolországban alacsonyabb, mint a másik három országban, különösen a 15 éves
fiúk kohorszában. A nemek közötti különbségek a legidősebb kohorszban hangsúlyosak: az elkövetők aránya
sokkal magasabb a fiúk körében. Az elkövetők aránya hasonló az áldozatok arányához a fiúk körében, de
alacsonyabb a lányok körében a vizsgált országokban.
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11. ábra Azon 11,13,15 éves fiatalok nemek szerinti aránya, akik az elmúlt néhány hónapban legalább egyszer zaklattak másokat a
világhálón (%) (Forrás: HBSC, 2018)

Végül a cyberbullyingot elkövetők aránya Magyarországon és Horvátországban magasabb, Olaszországban és
Spanyolországban pedig alacsonyabb. Az elkövetők nemi különbségei hasonló mintázatot mutatnak a
cyberbullying esetében, mint a zaklatás esetében.

A FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚK EREDMÉNYEI
A NEET-FIATALOK FÓKUSZCSOPORTJAI

A fókuszcsoportos beszélgetések a 4 országban 2020. December és 2021. márciusa között valósultak meg.
Olaszországban a fiatalok személyesen voltak jelen a beszélgetésben, Magyarországon online és személyesen
egyaránt, a többi partner online szervezte meg az interjút a COVID járványra való tekintettel.
A résztvevők száma az alábbiak szerint alakult:
Spanyolország
Horvátország
Magyarország
Olaszország
össszesen

6 fő
8 fő
6 fő
9 fő
29 fő

A FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉSBEN RÉSZT VETT FIATALOK JELLEMZŐI
A fókuszcsoportos beszélgetéseken összesen 29, 16-29 éves személy (11 férfi és 18 nő) vett részt. Többségük
alap- vagy középfokú végzettséggel rendelkezik. Összetételükből kiderült, hogy különböző okok vezettek a NEETstátuszhoz: lakáshiány, korai gyermekszülés, valamilyen függőség, fogyatékosság, gyermekkori bántalmazás,
alacsony iskolai teljesítmény, aminek következtében képzetlenek, vagy olyan szakképesítéssel rendelkeznek,
amelyet nehéz a munkaerőpiacon hasznosítani.

KONFLIKTUSKEZELÉS ÉS AZ ÁLDOZATOK TÁMOGA TÁSA
A fókuszcsoportos beszélgetés első témája arra összpontosított, hogy a résztvevők vagy ismerőseik milyen
módon kezelték a zaklatást. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tettek vagy tennének, ha ők maguk vagy egy
barátjuk vagy egy ismerősük lenne áldozat? Arról is szerettünk volna információt szerezni, hogy kihez lehet
fordulni ilyen helyzetben.
Néhány tipikus zaklatási helyzetet vázoltunk fel, és ezek közül néhányat választottunk ki a beszélgetés alapjául.
A résztvevők csoportokat alkottak, kaptak egy kis időt a megbeszélésre.

A fiatalok közül néhányan nem tettek/nem tennének semmit, mert szerintük ennek semmi értelme nem lenne,
vagy mert nem tudták, mit tegyenek, vagy nem akarták nyilvánosságra hozni a helyzetet (család, barátok,
iskolatársak stb.).
A résztvevők egy másik, kisebb csoportja kilépne a helyzetből (megváltoztatná a baráti társaságot, elmenekülne
a bántalmazó elől stb.).
A 29 főből csak egyvalaki próbálna beszélni az elkövetővel, elmagyarázva az okozott kárt, míg mások szerint nem
valószínű, hogy bármilyen racionális érv és nyugodt beszélgetés működne, a szóbeli fenyegetés az egyetlen
módja annak, hogy elérje a változást.
A NEET-fiatalok többsége segítene, vagy segítséget kérne. Néhányan igénybe vennék informális hálózatukat,
valakit, akiben megbíznak (barát, családtag, idős ember, az elkövetővel kapcsolatban álló harmadik személy stb.)
Mások szakértőket (pszichológus, orvos, valamilyen civil szervezet), intézményeket (iskolaigazgató vagy
pszichológus) és hatóságokat (rendőrség vagy egyszerűen csak illetékes hatóságok) említettek.
Néhány résztvevő utalt a bántalmazás valamilyen formája által veszélyeztetett személyek pszichológiai ellenálló
képességének erősítésének fontosságára, valamint a bántalmazás áldozatainak érzelmi támogatására.
Három résztvevő megemlítette, hogy az embereknek kerülniük kellene az ilyen helyzeteket.
Azonban még ha segítséget is kérnének, negatív tapasztalataik vannak, és kételkednek a rendszerben. Az
iskolában a helyzet vagy tovább romlik, vagy nem történik semmi. A hatóságok, beleértve a rendőrséget is, nem
szolgáltatnak igazságot, "mert a rendszer lomha, és nem védi meg az áldozatot az elkövetőtől", vagy elutasítja az
ügyet.

A MEGELŐZÉS JELENTŐSÉGE
A résztvevők túlnyomó többsége az oktatás fontosságáról beszélt. Az oktatás formális és informális formáinak
az online tevékenységekről és veszélyekről, viselkedési mintákról, a különböző intézmények, szakértők, családok
és más személyek szerepéről a környezetben, valamint a sokszínűségre nevelésről kell szólniuk.
A résztvevők azt is elmondták, hogy fontos a zaklatás megelőzése tények, konkrét példák, az ilyen jellegű
tevékenységek hosszú távú hatásainak bemutatásával. A zaklatás következményeire vonatkozó konkrét
informális oktatást kell célzottan az elkövetőkre irányítani.
Ugyanakkor intézményesített, strukturális változásokra és jogi intézkedésekre is szükség van. Olyan
változások, amelyek elősegítik az emberi sokszínűség elfogadását és az emberi jogok tiszteletben tartását.
Ebben és az áldozatok segítésében fontos szerepe lehet a civil szervezeteknek. Valaki említette, hogy a
cyberbullying esetében az elkövetők közösségi média fiókjainak deaktiválása is lehet olyan intézkedés, amely
megállítja a zaklatót tevékenységében.
Az áldozatokból önsegítő csoportok szervezése szintén hasznos intézkedés lehet a lelki ártalmak enyhítésére.

A résztvevők túlnyomó többsége az oktatás fontosságáról beszélt. Az oktatás formális és informális formáinak az
online tevékenységekről és veszélyekről, viselkedési mintákról, a különböző intézmények, szakértők, családok és
más személyek szerepéről a környezetben, valamint a sokszínűségre nevelésről kell szólniuk.
A résztvevők azt is elmondták, hogy fontos a zaklatás megelőzése tények, konkrét példák, az ilyen jellegű
tevékenységek hosszú távú hatásainak bemutatásával. A zaklatás következményeire vonatkozó konkrét
informális oktatást kell célzottan az elkövetőkre irányítani.
Ugyanakkor intézményesített, strukturális változásokra és jogi intézkedésekre is szükség van. Olyan változások,
amelyek elősegítik az emberi sokszínűség elfogadását és az emberi jogok tiszteletben tartását. Ebben és az
áldozatok segítésében fontos szerepe lehet a civil szervezeteknek. Valaki említette, hogy a cyberbullying
esetében az elkövetők közösségi média fiókjainak deaktiválása is lehet olyan intézkedés, amely megállítja a
zaklatót tevékenységében.
Az áldozatokból önsegítő csoportok szervezése szintén hasznos intézkedés lehet a lelki ártalmak enyhítésére.
A NEET-fiatalok körében végzett fókuszcsoportos kutatás során különböző előre meghatározott helyzetekre való
reflektálással próbáltuk megvizsgálni a zaklatás körülményeit. A helyzetek megvitatása során a résztvevők
elmondták személyes tapasztalataikat mind áldozatként, mind áldozat kortársaként. A résztvevőknek nehezebb
volt elképzelni a helyzeteket és a lehetséges reakciókat. A leggyakrabban választott helyzet az alkalmi munkával
kapcsolatos megalázás, az ellenkező nemű ismert személy nem létező vonzalmával való becsapása volt, de a
kiválasztott helyzetek között megjelentek az online zaklatás különböző formái is.
Az áldozatként történő reakciók között a menekülés vagy a passzivitás dominált. Fontos, hogy két országban még
a baráti kör változása is felmerült, ami komoly veszélyt jelenthet a NEET-fiatalok számára, mivel ez elszigetelődést
is eredményezhet. A segítségkérés ezekben a helyzetekben szintén minden országban felmerült, de néha
ellentmondásos módon. Egyes résztvevők úgy találták, hogy a segítségkérés akár ronthat is a helyzeten. A
résztvevők legtöbbször a barátaiktól vagy a családjuktól kérnének segítséget, de szakmai szervezetek és
hatóságok is szóba kerültek.
A résztvevők többsége egyenrangú félként azt javasolta, hogy maradjanak az áldozatok közelében és segítsenek
nekik. A cselekvések között említették, hogy mind az érzelmi segítség, mind a tanácsadás megjelent. A résztvevők
azt is megemlítették, hogy az elkövetővel való szembesítés a következményekkel szintén hasznos stratégia lehet
akár kortársként, akár áldozatként.
A résztvevőknek sok ötletük volt a megelőzésre irányuló intézkedésekkel kapcsolatban. A legtöbb országban
hangsúlyozták a zaklatásban érintett személyek személyes történeteinek megosztásának szerepét. A résztvevők
kiemelték e történetek kontextusba helyezésének fontosságát, hogy teljes mértékben megértsük, mi történik
ezekben a helyzetekben. A büntetések különböző formáit is megemlítették, többek között a közösségi média
fiókok felfüggesztését. Néhány ország résztvevői egyetértettek abban, hogy a rendszer (hatóság, hivatalos

személyek, érdekeltek) érzéketlen a problémával és az áldozatok szükségleteivel szemben, valamint az eljárások
elégtelenségében.
A résztvevők úgy vélték, hogy a zaklatott embereket segítő portálon a társas segítségnyújtás megjelenése
kiemelkedő fontosságú. Több országban a chatbox alkalmazások, mint például a WhatsApp használata a társas
segítségnyújtás eszközeke. A kortársak bevonásának fontosságát már az ilyen helyzetek leküzdésében is
megemlítették. A kortárssegítséggel párhuzamosan a történetek megosztásának lehetőségét is megemlítették.
Mindkét esetben felmerült az anonimitás jelentősége is. Ezen interaktív eszközök mellett a hatóságokról,
szervezetekről, eljárások leírásáról szóló információk is szóba kerültek. Az idősebb szakértők aktív segítsége
szintén minden országban felmerült. A résztvevők azt javasolták, hogy a honlapon szerepeljenek írásos anyagok
és a zaklatási helyzetek megoldására vonatkozó videós útmutató.

A SZAKEMBEREK FÓKUSZ CSOPORTJAI

A FÓKUSZCSOPORTOS BE SZÉLGETÉSBEN RÉSZT SZAKEMBEREK JELLEMZŐI
A négy helyszínen összesen 29 szakértőt tudtunk a fókuszcsoportokba bevonni az alábbiak szerint:
Spanyolország
Croatia
HU
IT
SUM

6
7
9
7
29

A fókuszcsoportos beszélgetésekben a 29 segítő közül 11 férfi, 18 nő volt. Voltak köztük szociális munkások,
pszichológusok, a foglalkoztatási szolgálatnál dolgozó szakemberek, ifjúságsegítők, fogyatékkal élőkkel dolgozók,
szociális szolgálatok vezetői és a hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó civil szervezetek vezetői.

A NEET-FIATALOK ALCSOPORTJAI
A szakértők különböző tipológiákat állítottak fel a NEET fiatalok alcsoportjainak és jellemző vonásainak
azonosítására.
Az első tipológia szerint vannak önkéntes (jó családi gazdasági helyzetűek közöttük,akik nem keresnek munkát
vagy nem tanulnak) és kényszerű NEET-ek (tanulmányi kudarcok, munkahely hiánya stb.). Mindkét csoport lehet
átmenetileg (első munkahelyüket kereső diplomások)/ vagy hosszú távon (hátrányos helyzetű csoportok, például
fogyatékkal élők, migránsok, alacsony iskolai végzettségűek, alacsony önértékelésűek, zaklatás áldozatai, nehéz
családi helyzetben élők stb.)

A szakértők második csoportja a NEET-emberek két alcsoportját azonosította: az aktív és a passzív alcsoportot a
munkakeresési elkötelezettségük alapján. Aktívak azok, akik regisztráltak a munkaügyi hivatalnál, keresnek
és/vagy kapnak segítséget a foglalkoztatási és/vagy képzési programokkal kapcsolatban. A passzívak azok, akik
nem feltétlenül vannak sehol regisztrálva, és vagy nem próbálnak aktívan változtatni a státuszukon, vagy
elérhetetlenek.
A harmadik kategorizálás a NEET-ek három alcsoportját különböztette meg.
A fogyatékkal élő NEET-ek kettős diszkriminációval szembesülnek a munkakeresés során, mivel ezek a
személyek gyakran nem rendelkeznek a megpályázott munkakörhöz szükséges szakmai képesítéssel, és kettős
esélyük van arra, hogy fogyatékosságuk miatt kizárják őket bármilyen munkalehetőségből.
A családi kötelezettségekkel küzdő NEET-ek csoportjába azok tartoznak, akik nem keresnek munkát, vagy nem
állnak rendelkezésre egy új állás megkezdéséhez, mert gyermekeket vagy cselekvőképtelen felnőtteket
gondoznak, vagy más, kevésbé specifikus családi kötelezettségeik vannak. Az ebbe a csoportba tartozó fiatalok a
kiszolgáltatottak és a nem kiszolgáltatottak keveréke; egyesek azért nem tudnak részt venni a munkaerőpiacon,
mert nem tudják megfizetni gyermekük vagy felnőtt családtagjuk gondozását, míg mások önként vonulnak ki a
munkaerőpiacról vagy az oktatásból, hogy családi kötelezettségeket vállaljanak.
A lemorzsolódók/elbátortalanított NEET-ek azok a fiatalok, akik azért hagyták abba a munkakeresést, mert úgy
gondolják, hogy nincs számukra munkalehetőség. Ők többnyire a társadalmi kirekesztés magas kockázatának
kitett, kiszolgáltatott fiatalok, akik nagy valószínűséggel egész munkával töltött életük során rossz foglalkoztatási
eredményeket fognak elérni, és akiket nagymértékben fenyeget az egész életen át tartó lemorzsolódás
kockázata.
A kategorizálással kapcsolatban azonban komoly kétségek merültek fel, mivel a NEET-ek egy részét többszörösen
hátrányos helyzetűek, mint az egyedülálló szülők (akiknek gazdasági és társadalmi akadályokkal kell
szembenézniük), az alternatív gondozásban élő fiatalok, a fogyatékkal élők, a migráns fiatalok és a kisebbségi
csoportok tagjai.
A magyar szakértők véleménye szerint nem az eredmény, a NEET-státusz, hanem az ehhez a státuszhoz vezető
élethelyzetek a legfontosabbak.
Jellemző csoportok azonban többek között a családban bántalmazást elszenvedő, esetenként szexmunkát végző
fiatal anyák; az oktatásból kimaradt, végzettség nélküli fiatal férfiak; a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal
élő fiatalok; azok a fiatalok, akik gyermekkorukban pszichés vagy viselkedési problémákkal küzdöttek, és az
oktatási rendszer nem tud megbirkózni a problémás viselkedésükkel; a szenvedélybetegség valamilyen
formájával (formáival) küzdő fiatalok; a bentlakásos ellátást elhagyó fiatalok; a több generáción keresztül
szocializációs szempontból elmaradott családok gyermekei; a bántalmazás áldozatai.

A ZAKLATÁS TIPIKUS OKAI ÉS FORMÁI

A zaklatás célpontjai lehetnek egyének (fizikai megjelenésük, irigység, vezetői szerep, fogyatékosság, szexuális
irányultság stb. miatt) vagy egész csoportok, akik különböznek (migránsok, faj, vallás, politikai nézetek stb.) A
szakértők feltételezik, hogy nagyon nehéz az erőszak egy bizonyos típusát egy adott NEET-csoporthoz kötni. A
szülői magatartás (nyomás, félreértés, családon belüli erőszak stb.) és a megbélyegzés (a családban és/vagy a
helyi közösségben és általában a társadalomban) azonban növeli annak valószínűségét, hogy valaki áldozattá
vagy elkövetővé válik, és ráadásul NEET-státuszban van. Gyakran épp a korábban elszenvedett zaklatás taszítja
NEET-helyzetbe az áldozatot..
Az iskolai környezet fontos helyszíne a zaklatás megtapasztalásának, különösen azok számára, akik nem
rendelkeznek erős személyközi kapcsolatokkal és pszichésen gyengébbek (pl. alacsony önbecsülés; depresszió,
érzelmi problémák, viselkedési zavarok, pszichoszomatikus problémák, fóbiák; düh). Ezeket a negatív élményeket
nem osztják meg a családjukkal, magukat hibáztatják a történtekért, és azzal az állandó érzéssel élnek, hogy
csúfolni fogják őket, hogy kinevetik őket.
A zaklatás tipikus formái a következők:
-

kizárás a társas tevékenységekből

-

pletykák vagy hazugságok terjesztése

-

kínos fényképek vagy videók megosztása

-

szexuális zaklatás

-

érzelmi bántalmazás.

A MEGELŐZÉS JELENTŐSÉGE ÉS FORMÁI

Minden résztvevő egyetértett abban, hogy a megelőzés a leghatékonyabb forma a zaklatás bármely
formájának csökkentésére, megszűntetésére.
A NEET-fiatalokhoz hasonlóan a szakemberek is hangsúlyozták a különböző képzési formák fontosságát mind a
fiatalok, mind a velük dolgozó segítők számára. Ennek az oktatásnak ki kell terjednie az önismeret fejlesztésére,
a tudatosságnövelő tevékenységekre, valamint a különböző szociális készségek elsajátítására, pl. merjenek
segítséget kérni, kommunikációs készségek, konfliktusmegoldási módok stb. elsajátítására. A segítőknek
rendelkezniük kell azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekkel felismerhetik a tüneteket, és a kölcsönös
bizalom alapján merjenek beavatkozni.
Nemcsak a hivatalos szervezeteknek és intézményeknek, hanem a civil társadalomnak és az önsegítő
csoportoknak is fontos szerepük van ezekben a tevékenységekben.
Fontos a holisztikus megközelítés alkalmazása is, amely magában foglalja az oktatást, az áldozatok támogatását
és a családtagokkal való munkát. Jobb ágazatközi együttműködésre lenne szükség, beleértve az iskolákat, az
egészségügyi rendszert, a bíróságokat, a rendőrséget és a civil társadalmat is.

A PORTÁL
Bár már számos, a fiatalokkal való munkához és a zaklatás különböző formáihoz kapcsolódó, különböző témájú
platform létezik, hiányzik azonban egy olyan portál, amely kifejezetten a NEET-csoportot és segítőiket célozza
meg. A NEET-emberek sajátos státusza miatt hasznos lenne valamilyen tartalom, amely arra ösztönzi őket, hogy
kitörjenek ebből a státuszból.
A portál legfontosabb funkciói a következők lehetnének:
NEET emberek számára
-

információ arról, hogy hol kérhetnek segítséget (címek, telefonszámok stb.),

-

a visszaélések bejelentését megkönnyítő eszközök (pl. folyamatábra formájában - kötelezettségeid,
lehetőségeid, jogaid).

-

tájékoztatás a jogi keretről

-

példák a bevált gyakorlatokra

-

néha nehéz felismerni, hogy valaki a NEET-csoportba tartozik, valamint azt, hogy tapasztal-e zaklatást,
és konkrétan milyen típusú zaklatást. Ez a weboldal iránymutatásokkal és információkkal segíthet abban,
hogy jobban megértsék és felismerjék, hogy ez vonatkozik-e rájuk.

-

oktatás az elkövetők számára: a másság elfogadása, empátia, mások megismerése és kölcsönös
megértés.

-

oktatás az áldozatok számára: önbecsülés, szociális készségek, érzelmi tréning,

-

kihívást jelentő gyakorlatok (keresztutak, választható lehetőségek, labirintus stb.)

-

a tartalmat a sajátos kultúrájukhoz és médiahasználatukhoz kell igazítani

-

videoanyagok biztosítása

-

szerepjátékok lehetősége

-

kortárssegítő csoportok létrehozása,

-

kérdés-feleleteket, hogyan lehet szembenézni a zaklatókkal vagy online coaching foglalkozások
szolgáltatása

-

olyan NEET-emberek beszámolói, akik leküzdötték a felmerült nehézségeket (zaklatással;
álláskereséssel; depresszióval kapcsolatban).

-

NEET-ek sikertörténetei

-

inspiráló előadások (a TEDx előadásokhoz hasonlóan) a kudarcról, a feladásról és az újrakezdéshez való
jogról.

-

karrier- és pszichológiai tanácsadások

Segítők
- számos példa, esettanulmány

- kihívást jelentő gyakorlatok (keresztutak, választható lehetőségek, labirintus stb.)
- a tipikus útvonalak és problémák ismertetése: mi a különböző szereplők felelőssége, hogyan lehet eljutni az
illetékes intézményekhez, mit kell tanácsolni a szolgáltatást igénybe vevőknek
KÖVETKEZTETÉSEK

A NEET-státusz és a zaklatás előfordulása kölcsönösen erősítik egymást, ezért helyes, ha a zaklatást külön
témaként kezeljük a NEET-személyekkel való munka során, mind egyéni, mind szakmai szinten.
Olyan, a (cyber)zaklatásról szóló oktatási programokra van szükség, amelyek mind a NEET-embereket, mind a
segítőiket, azaz a NEET-emberekkel dolgozó szakembereket célozzák meg. Ez különösen azért fontos, mert az
alapvető emberi és munkavállalói jogokról nem rendelkeznek elegendő ismerettel. Nagy hangsúlyt kell fektetni
arra, hogy mind a NEET-emberek, mind a segítőik mit tehetnek, kihez fordulhatnak segítségért, és milyen
eljárásokra van szükség.
A tervezett portálnak gyakorlatorientáltnak, interaktívnak és a NEET-fiatalok kultúrájára szabottnak kell lennie.
Létfontosságú lenne, hogy a portál tartalma ágazatközi együttműködésben készüljön.

.A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
Az adatgyűjtés körülményeinek rövid bemutatása után a jelenlegi részben az eredményeket ismertetjük.
A MINTÁK FŐBB JELLEM ZŐI
Ebben az alfejezetben mindkét minta (NEET-minta és szakértői minta) főbb jellemzőit foglaljuk össze. A
mintavételi és adatgyűjtési eljárás a COVID-helyzet miatt nehezebb volt, mint amire számítottunk. Sok civil
szervezet korlátozott kapacitással dolgozhatott, ezért nehezebb volt mind a szakértőkkel, mind a NEETemberekkel a szakértőkön keresztül kapcsolatba lépni. A minta méretének aránya az egyes országok között
egyenlőtlen: Horvátországban nagyobb mintát sikerült elérni, míg más országokban a minta mérete viszonylag
alacsony maradt. Ezek a különbségek nem befolyásolják elemzésünket, mivel országközi összehasonlításokat
használunk. A későbbi eredmények azt fogják mutatni, hogy Horvátországban a zaklatás által nem érintett NEETfiatalok nagyobb számban vettek részt a felmérésben, mint más országokban (nem zártuk ki a célcsoportunkból
azokat, akiket nem érintett a zaklatás, mivel ők is értékes információkkal rendelkeznek a zaklatásról a külső
megfigyelő szemszögéből).

Ország
Horvátország
Fő
%
Életkor

Nem

16 év alatt

Olaszország
Fő
%

Spanyolország
Fő
%

0

0,0%

1

2,2%

0

0,0%

0

0,0%

16-18

15

3,6%

19

42,2%

9

26,5%

8

17,4%

19-23

180

43,5%

8

17,8%

8

23,5%

29

63,0%

24-29

219

52,9%

15

33,3%

15

44,1%

5

10,9%

30 felett

0

0,0%

2

4,4%

2

5,9%

4

8,7%

Más

2

,6%

1

2,8%

0

0,0%

0

0,0%

Férfi

58

17,7%

9

25,0%

9

28,1%

6

15,0%

255

77,7%

24

66,7%

18

56,3%

14

35,0%

Nő
Nem válaszol
Lakóhely

Magyarország
Fő
%

Nagyváros
Kisebb város
Falu

13

4,0%

2

5,6%

5

15,6%

20

50,0%

97

29,6%

25

69,4%

11

34,4%

22

55,0%

75

22,9%

11

30,6%

14

43,8%

4

10,0%

156

47,6%

0

0,0%

7

21,9%

14

35,0%

12. tábla: A NEET-fiatalok főbb jellemzői

* Az összesen sorban a tételekre való nem-válaszadás miatt a szám nagyobb lehet, mint a gyakoriságok összege.
A NEET minta összetétele némileg különbözött az egyes országokban az életkor, a nem és a válaszadók
lakóhelyének településtípusa szerint, azonban ezek a különbségek a kis mintaméretnek tudhatók be.
Olaszországban és Horvátországban a válaszadók általában idősebbek, mint a másik két országban. A nemek
megoszlása tükrözi a NEET-populáció tulajdonságait (nagyobb a nők aránya, mint a férfiaké). Spanyolországban
a válaszadók nagy csoportja nem nyilatkozott a neméről, ami a felismerhetőségtől való félelem jele lehet. A
válaszadók lakóhelyének megoszlása is eltéréseket mutatott: a horvátországi minta inkább vidéki, az olaszországi
inkább külvárosi, míg a magyarországi és a spanyolországi inkább városi jellegű volt. Az országok közötti
különbségek értelmezése során figyelembe kell venni a mintanépességben mutatkozó különbségeket.

Ország
Horvátország

Magyarország

Olaszország

Spanyolország

Fő

%

Fő

%

Fő

%

Fő

%

Dolgozik 16-

Igen

36

90,0%

39

72,2%

50

98,0%

43

84,3%

29

Nem

4

10,0%

15

27,8%

1

2,0%

8

15,7%

Átlag

Eltérés

Átlag

Eltérés

Átlag

Eltérés

Átlag

Eltérés

62,7

61,9

15,9

19,6

11,8

10,5

27,8

25,1

éves

NEETfiatalokkal?

Hány fiatallal dolgozik?

13. ábra: A szakemberek mintájának főbb jellemzői

Az egyetlen fő jellemző, amit itt megemlítünk a szakértőkről, az a NEET-fiatalok emberek száma, akikkel együtt
dolgoznak. Ez azért fontos információ, mert a legtöbb esetben a szakértők nagyobb, CSAK részben NEETfiatalokból álló csoporttal dolgoznak. A NEET-fiatalok átlagos száma, akikkel a szakértők együtt dolgoznak,
Olaszországban volt a legkisebb (10 körül), ez a szám Magyarországon valamivel nagyobb (15 körül),
Spanyolországban lényegesen nagyobb (25 körül) és Horvátországban a legnagyobb (több mint 60). Érdemes
azonban megemlíteni, hogy a horvátországi NEET-fiatalok nagy átlagos száma nagy szórással párosul, ami az egy
szakértőre jutó NEET-fiatalok sokkal egyenlőtlenebb eloszlását mutatja, mint a másik három országban. Az is
figyelembe vehető, hogy még Olaszországban is viszonylag nagy mennyiségű tapasztalaton alapulnak a válaszok,
nem csak szórványos benyomásokon.
Mind a NEET-minta, mind a szakértői minta esetében voltak olyan válaszadók, akik nem feleltek meg a
célcsoportunk meghatározásának (például a NEET-minta esetében az életkor nem egyezett meg, vagy a szakértők
esetében nem dolgoztak NEET-fiatalokkal). Ezek a válaszadók nem tudták folytatni a kérdőív kitöltését, ezért
válaszaik nem szerepelnek a további elemzésben.

NEET-FIATALOK
A következő részben a a NEET-fiatalok körében végzett adatfelvétel eredményeit összegezzük.
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14. ábra: Azoknak a barátoknak, haveroknak a száma, akiket valamilyen módon bántalmaztak

A BULLYING ÉSZLELÉSE A NEET-FIATALOK KÖRÉBEN
A 14. ábra alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a zaklatás által kevésbé érintett ország Horvátország,
azonban, mint már említettük, ez az önszelekciós különbségek eredménye is lehet. Másrészt meg kell jegyezni,
hogy Olaszországban a válaszadók nagy csoportja (több mint 20%) érzékelte a megaláztatást 6 vagy több
barát/haver esetében, ami riasztó jel.
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15. ábra: A havonta legalább egyszer érzékelt megaláztatás formái országonként (az országok közötti átlag szerinti sorrendben)

A zaklatás fő formái hasonlónak tűnnek az egyes országokban: a kirekesztés, a kinevetés, a hazugság, a társaik
előtti megalázás vagy a pletykák terjesztése valakiről a zaklatás leggyakoribb formái, országtól függetlenül. A
megalázás tolakodóbb vagy agresszívebb formái ritkábbnak tűnnek. Azonban elég nagy különbségek vannak az
egyes országok között abban a tekintetben, hogy ez utóbbi formák mennyivel ritkábbak. Spanyolország esetében
a zaklatás durvább formái sokkal ritkábbak, Olaszország esetében azonban a gyakorisági különbségek sokkal
kevésbé figyelemre méltóak. Ez utóbbi jelenség összefüggésben állhat az olaszországi zaklatás nagyobb
gyakoriságával is. A fennmaradó két országban a különbségek kisebbek az agresszió különböző formáinak
előfordulása tekintetében, mint Spanyolország esetében, de jelentősebbek, mint Olaszország esetében.
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16. ábra: A kortársak által a zaklatásnak tulajdonított okok országonként (az országok közötti átlag szerinti sorrendben)

Úgy tűnik, hogy a NEET-ek által a zaklatás fő okaként megjelölt agresszorok országonként eltérőek, azonban
egyetértés van abban, hogy az áldozatot nem hibáztatják. Olaszországban és Horvátországban úgy tűnik, hogy a
kortársak nagy jelentőséget tulajdonítanak az agresszor problémáinak, ami lehet akár mentegető jellegű, akár
empatikus érvelés a körülményekre való tekintettel. Az áldozat tehetetlensége egy másik fontos tényező
Olaszországban és Magyarországon, míg Spanyolországban és Magyarországon a fizikai erő fontosnak tekinthető.
A legfontosabb ok Horvátországban az, hogy az agresszor a zaklatást menő dolognak tartja, ami lefordítható a
zaklatás kultúrájaként vagy egy adott csoportra jellemző légkörként, normaként. Míg az áldozatok hibáztatása a
legkevésbé fontos ok az agresszióra, Olaszország esetét kell kiemelni, ahol a válaszadók 20%-a választotta ezt az
okot (más okokkal együtt vagy anélkül).

A NEET-FIATALOK REAKCIÓJA A BULLYINGRA
A társaik közötti zaklatásra jellemző reakció az aktív segítségnyújtás Olaszország és Horvátország esetében, míg
Magyarországon a passzivitás tűnik a leggyakoribb reakciónak, Spanyolországban pedig a nagy arányú passzivitás
mellett az agresszorhoz való csatlakozás. A más felekhez, például egy idősebb személyhez vagy a hatóságokhoz

való fordulás minden résztvevő országban ritkább reakció, ami hangsúlyozza a kortárscsoportok bevonásának
fontosságát a zaklatás megoldásába.

Megpróbálnék segíteni az áldozatnak
Nem avatkoznék bele, de beszélnék másokkal arról,
hogy nem szeretem az ilyen dolgokat.
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Csatlakoznék az elkövetőkhöz
Kapcsolatba lépnék egy idősebb személlyel
Felvenném a kapcsolatot az illetékes hatósággal
Bátorítanám a bántalmazót
Más
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17. A kortársak tipikus reakciója a bullyingra országonként

Másrészt a zaklatásra adott reakció különböző. Az országok között konszenzus van segítségkérés, mint nagyon
gyakori reakció és a barátot kérni, hogy büntesse meg az agresszort , mint ritka reakció tekintetében. A többi
viszonyulás fontosságában azonban nagy különbségek vannak az országok között. Spanyolországban és
Magyarországon a visszatámadás a legfontosabb reakció, Spanyolországban a passzivitás mellett. A helyzetből

való menekülés a leggyakoribb reakció Olaszországban, nagy arányban azokkal, akik passzívan fogadnák az
agressziót. Horvátország esetében a leggyakoribb reakció a segítségkérés, amelyet a visszatámadás követ.
Segítséget kérnék
Visszatámadnék
Elszaladnék
Semmit. Elviselném, ami történik

Megkérném a barátaimat, hogy büntessük meg a…
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18. ábra: A NEET-fiatalok tipikus reakciója a zaklatásra

Az egyes országokban élő fiatalok között konszenzus van arról, hogy a család és a barátok jelenthetnek hatékony
segítséget, míg nem számíthatnak sem a rendőrségre vagy más hatóságra ezekben a helyzetekben. Néhány
fontos különbségre azonban fel kell hívnunk a figyelmet. Olaszországban hiányoznak a barátok mint segítők, míg
Spanyolországban a tehetetlenség ("senki sem tud segíteni") nagy aránya tapasztalható.
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19. ábra: Kire számíthatok bullying esetén?

A BÁNTALMAZÓ TIPIKUS JELLEMZŐI A NEET-FIATALOK SZERINT
Az agresszor jellemző tulajdonságai egyes pontokon hasonlóak az egyes országokban: az áldozat által ismert
személy, alacsonyabb iskolai végzettségű férfi, aki idősebb az áldozatnál. Az egyes országok között azonban
vannak különbségek. A válaszadók szerint Spanyolországban az egyedül élő emberek lesznek leginkább
bántalmazókká. Bárki lehet agresszor a válaszadók nem elhanyagolható hányada szerint Horvátországban és
Magyarországon, és a bántalmazó neme kevésbé jellemző Olaszországban, mint a többi országban.
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20. ábra: Ki a tipikus elkövető? Az említések arányában

A BULLYINGGAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK A NE ET-FIATALOK KÖRÉBEN

Végül, a zaklatással kapcsolatos attitűdök országtól függetlenül egészségesnek tűnnek a NEET-ek körében.
Megítélésük szerint a zaklatás árt az áldozatoknak, buta dolog, kerülni kell az agresszorhoz való csatlakozást,
fontos a segítségnyújtás vagy a segítségkérés ilyen esetekben, és kerülni kell az ellentétes reakciókat és
viselkedésformákat. Azonban, ahogyan az előző válaszokban bizonyos helyzetekkel kapcsolatban láttuk, ezek a
válaszok inkább annak tudható be, hogy a külső elvárásoknak szeretnének a válaszadók megfelelni. Láttuk
korábban, hogy a minták országonként összetettebbek.
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21. ábra: A NEET-fiatalok attitüdje a bullyinggal szemben (négyfokú skálán egyáltalán nem ért egyet, teljesen egyetért)

INTERNET ÉS KÖZÖSSÉGI MÉDIA-HASZNÁLATI SZOKÁSOK A NEET FIATALOK KÖRÉBEN
A NEET-emberek körében végzett adatgyűjtés elemzésének következő részében az internet- és közösségi
médiahasználatukról lesz szó. Ezek a visszajelzések igen fontosak a projekt további tevékenységeinek, de főként
módszereinek tervezésében, beleértve az eredmények elterjesztését és a tervezett online tevékenységeket is.
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22. ábra: Internethasználat (óra/nap)

A NEET-fiatalok nagyon aktívnak tűnnek az internethasználat tekintetében. A legtöbben legalább napi 4 órát
töltenek el ilyen módon. Kivételt a spanyol fiatalok képeznek, akik kevesebbet, napi 2-4 órát töltenek a gép
mellett.
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23. ábra: Mire használják az Internetet?

A legtöbb esetben a válaszadók az internetet másokkal való kommunikációra vagy videónézésre használják.
Horvátországban különösen fontos az információkeresés, míg Olaszországban a történetek olvasása. Az egyéb
felhasználási formák nem túl gyakoriak (10% alatt vagy körül).
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24. ábra: A NEET-fiatalok által használt közösségi oldalak országonként

A közösségi média használatának országonkénti különbségei jól ismert jelenségek, azonban korosztályi vagy
társadalmi csoportonként is lehetnek különbségek. Másrészt a közösségi médiának döntő szerepe van az ifjúsági
csoportok elérésében. Ezért nagyon fontos volt, hogy betekintést nyerjünk elsődleges célcsoportunk közösségi
médiahasználatába. Azt találtuk, hogy a négy országból háromban (magyarország kivételével) három médium
dominál: elsősorban az instagram és a youtube, valamint Olaszország és Horvátország esetében a facebook.
Magyarországon kicsit más a kép (a minta azonban nagyon kicsi): a youtube rendelkezik a legnagyobb
közönséggel, majd az instagram és a tiktok következik, de ezeknek a közösségi médiumoknak a részesedése csak
50% körüli.

A ZAKLATÁSBAN ÉRINTET T NEET-FIATALOKAT SEGÍTŐ PORTÁL FUNKCIÓI

A NEET-mintára vonatkozó elemzés utolsó részében bemutatjuk, hogy a célcsoport milyen funkciókat látna
szívesen a zaklatásban érintett NEET-fiatalokat segítő portál számára.
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25. ábra Javasolt funkciók a zaklatásban érintett NEET személyeket segítő webportálhoz (Olaszország és Spanyolország esetében egy
lehetőség, Horvátország és Magyarország esetében több lehetőség közül választhattak a megkérdezettek a kérdőíven)

Olaszországban és Spanyolországban a partnerek úgy döntöttek, hogy feleltválasztós kérdést használnak, míg
Horvátországban és Magyarországon több választ adhattak a fiatalok a kérdésekre. Ez a különbség megnehezíti
az összehasonlítást, de az eredmények országspecifikus jelentőséggel bírnak a projekt következő szakaszainak
tervezése szempontjából.
Olaszországban és Spanyolországban a válaszadók által javasolt legjelentősebb funkciók az érintettek számára
fenntartott chatszobák voltak, valamint azok, ahol lehetőség van szakértőkkel való csevegésre. Emellett a
szakértők elérhetősége és a zaklatással kapcsolatos történetek megosztására szolgáló fórumok is fontosak.
Horvátországban a zaklatással kapcsolatos történetek megosztására szolgáló fórum és a szakértőkkel való
kapcsolattartást megkönnyítő funkciók tűnnek a legfontosabbnak.

SZAKEMBEREK
A következő részben a szakértők válaszai alapján mutatjuk be véleményüket a NEET-fiatalok és a zaklatás
témakörében.

A BULLYING GYAKORISÁ GA, FORMÁI ÉS OKAI A SZAKEMBEREK SZEMÉVEL
A szakemberek ügyfelei körében a zaklatás észlelt gyakoriságában országonként jelentős különbségek
mutatkoznak. A legmagasabb gyakoriságot Olaszországban találtuk (5 körül). Magyarországon és
Spanyolországban változatosabb volt a kép (formától függően 1-5-nél kevesebb). A szakemberek ügyfelei
körében a zaklatás észlelt gyakorisága Horvátországban volt a legkisebb (átlagosan egy alatt), és változatlannak
tűnt.
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26. ábra: A bullyinggal érintett ügyfelek száma a szakemberek szerint országonként

A zaklatás különböző formáinak gyakoriságának megítélésében csak Magyarországon és Spanyolországban voltak
figyelemre méltó különbségek. A zaklatás kevésbé káros formái mindkét országban gyakoribbak voltak. A fizikai
zaklatás és a tulajdont érintő erőszakos cselekmények ritkábban fordultak elő.
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27. ábra: Az online és offline bullying gyakorisága és kapcsolata a szakértők szerint országonként

Az online zaklatásnak különleges jelentősége van a projektünkben. A jelenlegi COVID-helyzet is fokozza az online
tevékenyégek jelentőségét. E probléma mérésére kérdéseket fogalmaztunk meg az offline és az online zaklatás
gyakoriságára és viszonyára vonatkozóan, összehasonlításképpen. A legtöbb szakember az online és offline
zaklatást egyformán gyakorinak érzékeli. A horvátországi válaszok azonban az online zaklatás megnövekedett
gyakoriságára utalnak. A szakértők között országonként konszenzus van abban, hogy az online és offline zaklatás
legalábbis részben összefügg. Az olaszországi és különösen a spanyolországi szakértők többsége ugyanakkor nem
úgy vélekedik, hogy a zaklatás két formája szinte mindig együtt fordul elő. Horvátországban és Magyarországon
a szakértők többsége úgy véli, hogy a két forma egymástól függetlenül is előfordulhat.
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28. ábra: A bullying okai a szakértők szerint országonként (az említések százalékában)

A szakemberek megosztották velünk, hogy véleményük szerint mi a zaklatás legjelentősebb oka, és mi lehet a
legkevésbé fontos. A SEGÍTŐK többsége a csoportnyomást EMLÍTI a zaklatás legjelentősebb okaként. Az egyetlen
kivétel Horvátország volt. Ebben az országban a szakértők többsége úgy vélte, hogy az agresszor frusztrációja a
zaklatás legjelentősebb oka. A zaklatás legkevésbé fontos okának az áldozat viselkedését tartották. A spanyol
szakértők válaszai alapján a kommunikációs problémák Spanyolországban tűntek fontosnak. A frusztráció
Olaszországban is jelentős szerepet játszik.

A BULLYINGRA ADOTT REAKCIÓK A SEGÍTŐ SZAKEMBE REK SZERINT
A szakértők úgy Ítélték meg, hogy a kortársak közötti zaklatásra adott vélt vagy valós reakció hasonló az egyes
országokban, Horvátország kivételével. A három országban (Magyarország, Olaszország és Spanyolország) a
leggyakrabban említett reakcióformák a passzivitás ("a társak nem törődnek vele") és az agresszivitáshoz való

csatlakozás. További elutasító, de passzív ("a társak nem szeretik, de csak nézik") vagy agresszív ("a társak
bátorítják azokat, akik csinálják") reakciókat nagy gyakorisággal említettek Magyarországon és Olaszországban.
A szakértők túlnyomó többsége nem említette a segítő magatartást vagy harmadik fél, például idősebb személy
vagy illetékes hatóság bevonását. A horvát szakértők legnagyobb arányban a passzív elutasítást és a helyzet
elhagyását említették, de a harmadik helyen a kortársak aktív beavatkozását ("megpróbálom megállítani őket")
említették, bár kis arányban.
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29. ábra: A társak tipikus reakciója a zaklatásra segítők szerint

A legtöbb szakértő a passzivitást, az agresszivitást vagy a menekülést említette az áldozat szokásos reakciójaként
minden országban. A szakértők válaszai alapján az egyes országok között kisebb különbségek érzékelhetők.
Horvátországon, Magyarországon és Olaszországban a passzivitás volt a leggyakrabban az áldozatnak
tulajdonított viselkedés, míg a spanyol szakértők a legnagyobb arányban az agresszív reakciót említették (vagy

visszavágás, vagy a büntetés érdekében egy barát segítségének keresése). A segítségkérés nem gyakori reakció
a szakértők válaszai szerint, kivéve Olaszországot.
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30. ábra: Az áldozat tipikus reakciója a bullyingra a szekemberek szerint (az említések arányában)

Megkérdeztük a szakembereket arról is, hogy véleményük szerint kinek a felelőssége lenne a NEET-fiatalok
körében vagy ellenük irányuló zaklatás megszüntetése. Horvátországban és Spanyolországban nagyon nagy volt
a rendőrség említésének aránya, Magyarországon pedig meglehetősen nagy, míg Olaszországban egyenletesen
oszlott meg a rendőrség, a helyi és a központi kormányzat említése. Az egyházat a legkevésbé gyakran említették
ebben az összefüggésben, országtól függetlenül.
A válaszok megoszlását a következő ábra szemlélteti.
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31. ábra: Kinek a felelőssége a NEET-fiatalok zaklatásának kezelése? Országonkénti válaszok az emléítések arányában.

A SZAKEMBEREK SZÁMÁR A LÉTREHOZANDÓ PORTÁ L FUNKCIÓI A MEGKÉRDEZETTEK SZERINT
Meglepő módon a portál feladataival kapcsolatos elvárások jelentősen különböznek országonként.
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32. ábra: A portál javasolt tartalma a szakértők szerint az említések arányában

A legtöbb szakértő támogató szervezetek elérhetőségeit és a zaklatás kezeléséről szóló kézikönyveket javasolja
Horvátországban, de az összes többi tartalom aránya is 30%-on vagy felette van. A legtöbb magyar szakértő a
támogató szervezetek elérhetőségeit, a NEET-fiataloknak szóló tanulási célú játékot, a legjobb gyakorlatok
gyűjteményét és az esetek megvitatására szolgáló fórumot említette, de a többi tartalom említése is 40% felett
van. Az olasz szakértők számára az esetmegbeszélő fórum tűnt a legfontosabbnak a NEET-fiatalokról szóló játékos
tanulási tartalom és a legjobb gyakorlatok gyűjtése mellett. Az egyéb tartalmakat ritkábban említették az olasz
szakértők. A spanyol szakértők csak a zaklatás kezelésével kapcsolatos kézikönyvek iránt érdeklődnek (80%-os
említés). Sokkal kevésbé érdeklődnek egyéb tartalmak iránt.

ÁBRAJEGYZÉK
1. ábra A fiatalok foglalkoztatási, oktatási és képzési helyzete életkor szerint, EU, 2019 (Forrás: Eurostat; online
adatkód: edat_lfse_18 - módosítva) ..................................................................................................................... 10
2. ábra A 20-34 éves fiatalokfoglalkoztatási, oktatási és képzési helyzete, EU, 2008-19 (Forrás: Eurostat ; online
adatkód: edat_lfse_18 - módosítva) ..................................................................................................................... 11
3. A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok életkor szerint, EU, 2008-19
(Forrás: Eurostat; online adatkód: edat_lfse_20 - módosítva) ............................................................................. 12
4. A 20-34 éves sem foglalkoztatásban, sem oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok nemek szerint, 2019
(Forrás: Eurostat; online adatkód: edat_lfse_20 - módosítva)) ............................................................................ 13
5. A 20-34 éves sem foglalkoztatásban, sem oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok nem és aktivitási
státusz szerint, 2019 (Forrás: Eurostat; online adatkód: edat_lfse_20 - módosítva) ........................................... 14
6. ábra A sem foglalkoztatásban, sem oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (20-34 évesek) iskolai
végzettség szerint, 2019 (Forrás: Eurostat; online adatkódok: edat_lfse_21 - módosítva) .................................. 15
7. A nem foglalkoztatott, nem tanuló és nem képzett fiatalok (20-34 évesek) az urbanizáció foka szerint, 2019
(Forrás: Eurostat; online adatkód: edat_lfse_29) ................................................................................................. 16
8. ábra: Azon 11, 13 és 15 éves fiatalok nemek szerinti aránya, akiket az elmúlt néhány hónapban legalább kétszer
zaklattak Horvátorszgon, Magyarországon, Olaszországban és Spanyolországban (%) (Forrás: HBSC, 2018) ..... 17
9. ábra: Azon 11, 13 és 15 éves fiatalok nemek szerinti aránya, akiket az elmúlt néhány hónapban legalább egyszer
zaklattak digitális üzenetekkel, megosztott videóval vagy fotóval (%) (Forrás: HBSC, 2018). .............................. 18
10. ábra Azon 11,13, 15 éves fiatalok nemek szerinti aránya, akik az elmúlt néhány hónapban legalább kétszer
bántalmaztak másokat (%) (Forrás: HBSC, 2018) .................................................................................................. 19
11. ábra Azon 11,13,15 éves fiatalok nemek szerinti aránya, akik az elmúlt néhány hónapban legalább egyszer
zaklattak másokat a világhálón (%) (Forrás: HBSC, 2018) ..................................................................................... 19
12. tábla: A NEET-fiatalok főbb jellemzői .............................................................................................................. 28
13. ábra: A szakemberek mintájának főbb jellemzői ............................................................................................ 28
14. ábra: Azoknak a barátoknak, haveroknak a száma, akiket valamilyen módon bántalmaztak ........................ 30
15. ábra: A havonta legalább egyszer érzékelt megaláztatás formái országonként (az országok közötti átlag
szerinti sorrendben) .............................................................................................................................................. 31
16. ábra: A kortársak által a zaklatásnak tulajdonított okok országonként (az országok közötti átlag szerinti
sorrendben) .......................................................................................................................................................... 32
17. A kortársak tipikus reakciója a bullyingra országonként ................................................................................. 33
18. ábra: A NEET-fiatalok tipikus reakciója a zaklatásra ....................................................................................... 34
19. ábra: Kire számíthatok bullying

esetén? ............. 34

20. ábra: Ki a tipikus elkövető? Az említések arányában ...................................................................................... 35
21. ábra: A NEET-fiatalok attitüdje a bullyinggal szemben (négyfokú skálán egyáltalán nem ért egyet, teljesen
egyetért)................................................................................................................................................................ 36
22. ábra: Internethasználat (óra/nap)................................................................................................................... 36
23. ábra: Mire használják az Internetet? .............................................................................................................. 37
24. ábra: A NEET-fiatalok által használt közösségi oldalak országonként ............................................................. 37
25. ábra Javasolt funkciók a zaklatásban érintett NEET személyeket segítő webportálhoz (Olaszország és
Spanyolország esetében egy lehetőség, Horvátország és Magyarország esetében több lehetőség közül
választhattak a megkérdezettek a kérdőíven) ...................................................................................................... 39
26. ábra: A bullyinggal érintett ügyfelek száma a szakemberek szerint országonként ......................................... 41
27. ábra: Az online és offline bullying gyakorisága és kapcsolata a szakértők szerint országonként ................... 42
28. ábra: A bullying okai a szakértők szerint országonként (az említések százalékában) .................................... 43
29. ábra: A társak tipikus reakciója a zaklatásra segítők szerint ........................................................................... 44
30. ábra: Az áldozat tipikus reakciója a bullyingra a szekemberek szerint (az említések arányában) ................. 45
31. ábra: Kinek a felelőssége a NEET-fiatalok zaklatásának kezelése? Országonkénti válaszok az emléítések
arányában. ............................................................................................................................................................ 46
32. ábra: A portál javasolt tartalma a szakértők szerint az említések arányában ................................................. 46

