AZ ISKOLAI ZAKLATÁS
TANULMÁNY EREDETI VÁLTOZATÁBAN A Prospects-ben jelent meg, dc a szerzó
io\'ái'I,l['vásá\raL a magyarországi viszonyok figyelembevételével az Educatio jeszáma részére úgy szerkesztett ük át, hogy szinte új mG született. A
,)'/,(:ri<es;/,tC'sl<I,)J a kiivetke7Jí szempontokat tartottuk szem eléítt: a tanulmány próbálja
mcg al
problémakiirét megfelelő fogalmak köré csoportosítani. Az erószakhm, rarlozó fog:l!rnak rneghatározása egyrészt nyelvi probléma (egy-egy fogalomnak
III i Iycn jelen tés tartalma legyen), ezt a szerzél a svéddel kapcsolatban meg is kísérli. Mi
czt '1 részt elhagytuk. Az Olweus-féle fogalom-meghatározás nem csupán az empirikus kutatások operacionalizálása szempontjából fontos, olyan fogalomrendszert alkot, amelynck alkalmazásával lehetövé válik (akár szociológiai, akár pszichológiai)
empirikus vi/sgálatok készítése. Az Olweus tanulmány további jelentósége, hogy
rnii1tát és vonatkol.tatási keretet ad arra, hogy az iskolai agresszió problematildját
lVI
illetve a közép-kelet-európai országokban hogyan lehet clvégewi.
E sz,lmban két olyan escttanulnlányt közlünk, melynek értelmezésére igen jó kiinduj(\pont Olweus tanulmánya. Az empirikus program nem egyszerüen kutatói program, s/xl1lpo1ltobt ad intervenciós program kialakítására és a már mGködó intervenci(ls prograrnok értékelésére is.

Az iskolai I.~Ll''-''H''.'' meghatároz~lsa
/lz I.I/wlm zfd:!l!üí, uflgy
dltalános definíciója lJéleményem szerint a /::ölJet/::ezó":
l! diá/wt zf/I::!rlltís IN1i!'Y
éri al::/::07~ hl! ismétlődően és hosszú időn /::eresztü! negalÍu
teszi lú egy Of/gy tObb rnd.1 didk. Negatív cselekedernekl1linósül, ha
v,llak i
sérülést vagy kényelmetlenséget okoz ~ vagy próbál okozni l1limak, ,1mi tulajdonképpcn megegyezik az agresszív viselkedés definíciójával (O!wew
! 97%) A negatív cselekedet véghezvihető testi érintkezés, szavak vagy bárm i más
sel~ír:;él',évl~l, ilyen lehet például az ijesztó grimaszolás, vagy ha valakit szándékosan
kiúrnak egy csoportból. Bú a zaklatásban részt vevéí gyerekek vagy fiatalok nagy
cltérócn gondolkodnak arról, hogy a zaklatást hogyan érzékeli az
,íldo/;\c, ~IZC nOllhan legc(ihhjlik vagy talán mindegyikük valószÍnGleg felismeri, hogy
~l visc:lkeclés legaláhhis v~dall1l:11nyire Eíjö vagy kellemetlen az ildozat számára.

i\/ !.\f(OI.i\[ /i\KI,AT;\:-; pp. 717-TI L).
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Bár bizonyos kiirülmények között akár egyetlen komolyabb mértékű moleszuílást
is lcbetJle zaklatásnak minósíteni, a fenti definíció azt hangsúlyozza, hogy a zaklatás
"ismérlfídfícn és bosszú idón keresztül" történó negatív cselekedet. A definíció ezzel
megprób,ílja kiz,írni azt, bogy olyan csttek is a ddiníció körébe essenek, amikor
egYSin egy személy, máskor pedig egy másik személy ellen irányul valamilyen nem
komoly
cselekedet.
f\ i.aklat,ís szó baswálatáhol. fettétel még a hatalmi egyensúly hiánya
Ilfllal/ni IUljJC.lol(u) is. A negatív cselekedeteknek kitett diák nebel.en tudja mcgvédeni
és- legalábbis valamennyire - teheterlenül áll a mo1csl.t,íkJ diákkal vagy di,íko kkal sl.emben.
1\1. én értelmel.ésem sl.erint tehát zaklatásról aldzor beszélhetünk, ha a kiivetkeiJí
b,írom Fel tétel van jelen: a)
viselkedés vagy sérelem okozás a szándékosan , b)
amelyet ismétl<ídfíen és bosszú icWn keresztül követnek cl c) olyan .
IS
kapcsolatban, abol a hatalmi egyensúly hiányzik. Talán bozá lehet tenni, hogya
zaklacís gyakran nyilvánvaló provokáció nélkül történik. Ebból a ddinícióból nyilv,ínvaltJ, bogya I.aklatás a bántalmazás egyik formája, néha magam is a kortársak
kiiziitti bántalmai,ís f(Jgalmát használom a jelenség
Más Ixíntalmaási t(JrIl1,ílw'Ji - pl. a gyermekbántalmazástól vagy a feleségbántalmaástól - a i.aklatás
kiirnvc·,I.Cll:. valamint a Felek kapcsolat;ínakjellemzói különböl.tetik meg.
I-bsznos lllegküliinbiiztetJli a I,ozvetlen zaldatfÍsL!elnyomáJt, abol al. ;íldozatot visl.onylag nyílt dmadás éri, valamint a I,Uzvctett zaMat/iJt/elnyomást, ahol az áldozarot
kikiiziisítik, és sándékosan kizárják egy csoportból.

Agresszió, erőszak és zaklatás
A Fenti definíció szerÍ!H a zaklatás az agresszió vagy a~resszív viselkedés egyik Elj táp,
az
viselkedés meghatározása pedig "olyan viselkedés, amellyel valaki szándékosan sérülést vagy kényelmetlenséget okoz másnak" (OlwelLJ 1973b; Ber/:owúz
J 993). A zaklat,ís tehát olyan agresszív viselkedés, amelynek speciális megklilönböl.tccfí Jegyei vannak, mint például az, hogy ismétl6d6en, valamint hatalmi egyensLdy
11l<íny,íban fordul elfí (Id. a fentebb felsorolt feltételeket).
az is nyilvánvaló,
van JC') 11éh:my olyan
viselkedés, ami nem minósül i.aklatásnak, pl. amikor
kéc nagyjábc'JI ugyanolyan fil.ikai vagy értelmi képességú
kiiziitt capaszralunk
konfliktust vagy agresszlvitást, vagyantikor egy valahol sorban álló sl.óban vagy FiZIkai
megc,ímad egy m,ísik
akit kodbban soha nem is \;íwtl.
ih
és
viselkedés" fogalmakat gyakran haswálják al.
vi.,elkc·dés
Véleményem ';I.erint ez nem helyes, és az eró:,zrz!wL!cró'IZ(llw.I LJÍJe/l:tdéltügy kellene rneghatárol.1ú, mint olyan
viselkeclr:st, amikor

t//:i!iJetó'
1/1.IZ0I1j1If1fJ

tt.ltét LJflgy tgy
Immo/y) lérülést vagy

fC'K,yvcrt i.lJ hf/JznfÍl flrm,
JzfÍndé/::o.lf!l1
okozzon mfÍsnrz/:::. Az er6szak szót;Íri

lugyon has()n!(J, a !Izikai ed) hasl.11álar,íra utal.
nfíszakm bCí
(pl. szándékos
Ces,
nhl,ís és nemi

'll

megJegyezni,
testi séregy nagyoll Ins()ll-
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ló
épül. A zaklatáshoz hasonlóan tehát az erőszak az agresszív viselkedés
egyik fajtája, amelynek megvannak a sajátos jellemzői. Mi tehát a kapcsolat az er{5szak és a zaklaLls között?
L ÁBRA

Venn-diagram, az agresszió, a zaklatás és az erőszak viszonya
Agresszió

t/

~

Erőszak

Zaklatás

Zaklatás fizikai

(erőszakos)

eszközökkel

A három kulcsfogalom köziitti kapcsolatot az l. ábrán a Venn diagram ábrázolja. Az
agresszió/agresszív viselkedés az általános, átfogó fogalom (a külső nagy kör által
kiirülhar:lrolt terület), míg a zaklatás és az erószak/erőszakos viselkedés az agresszív
viselkedésen belül találhatók (kisebb területet foglalnak el a nagy körön belül). Mint
azt a besatírozott terület is mutatja, az erőszak és a zaklatás között van némi átfedés.
Ez olyan eseteke t jelent, amikor a zaklatást testi kontaktussal követik el (ld. fe nr) ,
vagy másképpen, amikor a testi kontaktus t a zaklatáshoz használják (pl. verés, rugdosás, lökés stb. olyan helyzetekben, amely megfelel a zaklatás általános feltételeinek). A diagramból az is nyilvánvaló, hogy gyakran beszélhetünk zaklatásról akkor
is, ha nem történik erószak (pl. amikor szavakkal, mimikával zaklatnak valakit, vagy
szándékosan ki zárnak egy csoportból stb.), és - hasonlóképp - gyakran beszélhetünk
eréíszakrói akkor is, ha zaklatás nem történik (pl. egyszeri verekedés az iskola udvarán, vagy aut ikor az étteremben sorban állva egymás számára ismeretlen részeg emberek valami csekélységen összevitatkoznak).
Mivel az agresszió, az eréíszak, valamint bizonyos mértékig a zaklatás fogalm:it is
több különbözéí értelmezésben és mellékzöngével használják, talán hasznos lenne a
javasolt fogalmi különbségeket használni általános háttérként. De legalábbis azt gondolom, hogy e tanulmány megértéséhez fontos, hogy az olvasó tudja, hogyan értelmezem ezeket a fogalmakat.
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Rövid történeti vázlat
Mint azt már korábban említettem, elószÖt Svédországban kezdtek el komolyan foglalkcnni az iskolai zaklatás problémájával, de az érdeklódés gyorsan átterjedt más
skandináv országokra is. Norvégiában a probléma évelzig általános érdeklódést keltett a tömegkommunikációban, a tanárokban és a szülőkben, de az iskolafenntartók
hivatalosan nem foglalkoztak a jelenséggel. Néhány éve gyökeres fordulat történt.
1982 végén egy újság beszámolt arról, hogy három 10-14 éves fiú Norvégia északi
részén öngyilkosságot követett el, az öngyilkosságok oka minden valószínűség szerint al. volt, ho!:,'Y társaik súlyosan zaklatták őket. Az esemény jelentéís nyugtalanságot és feszültséget keltett a tömegkommunikációban és a nagyközönség köreiben is.
Láncreakciót indított el, ennek végeredményeképpen 1983 harmadik negyedévében
;u Oktatási Minisztérium országos iskolai zaklatás elleni kampányt indított Norvégia iskoláiban (l.-töl 9. osztályig). E kampány keretein belül számos nagyszabású
kutatást téJlytattam, amelyeket az Okratási Minisztérium finanszírozott.

Néhány szó a kutatások alapjairól
Az egyik legfontosabb adatgyűjtési módszer ezekben a Norvégiában (és Svédországban, ld. len tebb) folytatott kutatásokban az általam kifejlesztett Zaklató!Áldozat KércWív 1 vo] t. A kérdöívet a diákok névtelenül töltik ki, és a tanárok is tudják koordinálni a lekérdezést. A kérdfíív az iskolai zaklatás problémájával foglalkozó korábbi kéra következ(ík:
déíívektéíl riibb területen eltér,
• A kérdéíív tartalmazza az iskolai zaklatás "meghatározását", így a diákok pon rosan
tudják, hogy mirc kell válaswlniuk.
• Egy bizonyos idéí-intervallumra kérdez (ez a "referencia idö-intervallum").
• A megadott válaszlehetóségek között több meglehetősen konkrét, pl. "heten re
egyszer" vagy "herente többször" a "gyakran" vagy "nagyon gyakran" helyett, amelyek értelmezése szubjektívebb lehet.
• A kérdéíív t~lttalmaz olyan kérdéseket is, amelyek arra vonatkoznak, hogya megkérdezett szerint mások hogyan viszonyulnak az iskolai zaklatáshoz, azaz a kortársak, a tanárok és a szüléík reakcióira, attitűdjeire kérdeznek rá.
A kampány során Norvégiában minden ]-4. osztályos és minden 8-10. osztályos
diákot megkértünk arra, hogy töltse ki a kérdéíívet. Becsléseink szerint végül a diákok ij 5(0)-a vett részt a felmérésben. A rész.letesebb elemzéshez kiválasztottam egy
ínO iskobbc\l /tlló reprezentatív mintát, amelyek közül 715-töl kaptam használható
;[cbrok:lt, ami kiirülbclül 130 OOO di;lkot jelent Norvégia minden részéból. Ez a minD a kmcsoport (kh. ij-lCí
az elsó osztályos általános iskolások nem vettek
részt ;1
mivel nem rendelkeztek elegendéí
. és írásbelj ké.';zségc'k
;1 kérdéíív ki tiil téséhez) tanulóinak lluJdnem
teszi ki. Az adatok elennésévei
j{) becsléseket tudunk adni arról, hogy milyen !:''Yakran fordul elő zaklatás a küliinbözéí iskoiatípusokban, a különbözéí évr()lyarnokon, fiúk
lányok közötl stb.
l Ld.

;1

kii\'LTkcz{;

Líhjq.;yzcr.
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Ugyanebben a tanévben ugyanezt a kérd(5ívet használva végeztem egy másik kuratást is 17 OOO 3-9. osztályos tanulóval Svédország három városában (Göteborgban,
Malmiiben és V~isterasban, a városok lakossága 420 OOO és 120 OOO között van). A
kutadsban fontos szempont volt, hogy az adatokat össze tudjuk hasonlítani három
hasonló nagyságú norvég város adataival (ezek Norvégia legnagyobb városai: Oslo,
Bergen és Trondheim).
Hof:,'y még részletesebb adatokat kapjunk az iskolai zaklatás néhány mechanizmusáról, valamint arról, hogy egy iskolai zaklatás elleni intervenciós programnak milyen hat:ísai lennének, egy speciális kuratást végeztem a fentieken kívül Bergenben,
hiszen az intervenciós programot Bergen "városi közösségében" alakították ki. Ebben a kutatásban (továbbiakban a bergeni kutatás) 42 iskolából kb. 2500 fiú és lány
vett részt négy egymást követ(5 évfolyam ról (a kutatás elején 4-7. osztályosok voltak). Ezen kívül 300-400 tanártól és igazgatótól, valamint kb. 1000 szül(5töl is gyCíjtiittlink adatokat. A kutatás résztvev6itól két és fél éven keresztül többször kértünk
adatokat (ld. lentebb).
Az iskolai zaklatással foglalkozó elsó kutatásomal' azonban - amely tudomásom
szerit1t az elsó szisztematikus hltatás volt a világon ebben a témában - már a hetvenes elején elvégeztem Svédországban (Svédországban születtem, a hetvenes évek eleje
(lta élek Norvégiában) (O/weus 1913a, 1918). Ebben a még ma is tartó longitudinális vizsg:ílatban a minta 900 stockholmi fiúból áll. A hltatás elején a fiúk 6-8. osztályosok voltak, de a nyilvántartások és a szülőkkel folytatott interjúk segítségével sok
inform:í.ciót gyCíjtöttünk minden megkérdezett, vagy a megkérdezettek bizonyos csoportjainak gyermekkoráról is. Minden megkérdezettet követtünk a búnügyi nyilvántartásban, eddig 24 éves korukig. Többféle módszert használtuk a fiúk vizsgálatában.
Az iskolai zaklatással foglalkozó lultatásaim áttekintésél' az l. táblázat tartalmazza.

Az iskolai zaklatás előfordulásának gyakorisága
A Zaklató/Áldozat Kérdóívem segítségével készült, no ooo norvég diákra kiterjed6
vizsgálataink alapján (O/weus & Smith, megjelenés a/att) végzett becsléseink szerint
Norvégiában az l-9. osztályos (kb. 7-16 éves) diákok mintegy l5%-a érintett valamilyen rend.,zerességgel az iskolai zaklatás problémájában - zaklatóként vagy áldozatként (O/weuI 1987, 1991, 1993a). Ez 84000 diákot jelent (1983 (5szén). Kb. 9%,
azaz 52000 diák volt :í.ldozat, és 7(liJ, azaz. 41000 diák zaklatott más diákokat rendszeresen. Mintegv 9000 diák áldozat is és zaklató is volt (ez az összes 5G8000 diák
1,6'Xl-a, az áldo~:atoknak pedig l7%-a). Összesen a diákok kb. 5 cliJ-a komolyabb,
"kb. hetente egyszer" vagy gyakrabban elMorduló zaklatást élt át (zaklatóként, áldoI.atként, vagy zaklatóként és áldozatként egyaránt).
A kutatással párhuzamosan folyó vizsgálatban tanároktól kértünk adatokat kb. kilencven osztályban (O/weus 1981), amelyek alapján elmondható, hogy a fenti számok nem mutatnak túlzó képet az iskolai zaklatás elMordulásáról. S(5t, mivel mind a
diákok, mind a tanárok kérdöíve csak az öszi félév egy bizonyos időszakára kérdezett,
kétségtelen, hogya teljes tanévben a fentieknél több zaklatóval és áldozattal találkozhatunk.
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Nyilv~lnvaló tehát, hogy a zaklatás jelentéís probléma a norvég iskolákban,
sok diákot érint. Más országokból származó adatok (a vizsgálatok többségében a
Zaklató!Áldozat Kérdéíívet használ ták) - pl. Svédországból (O!weUJ 1992b), Finnországb('JI (Lagenpetz et a! 1982), az Egyesült Királyságból (Smith 1991; Whitney
1993), az Egyesült Államokból (Terr)!, Jútse! & Perry 1988), Kanadából (Zieg!er
& Rosemtein-Mmzner 1991), Hollandiából (Haese!ager 6· vem Lzeshout 1992; Junger
1990), ]apánb{jl (Hinmo 1992), Írországból (OMoore & Brendan 1989), Spanyolországból (Rátz 1992), valamint Ausztrá]iábó] (Rigby & S!ee 1991)- azt jehik, hogy ez
a probléma Norvégián kívül is létezik, hasonló, sőt esetenként magasabb e1éífordulási

U\

l

A kutatás
egysége

Országos l\Utalás
Norvéglában (1983)

Nagy mintán folytatott
kutatás Svédországban
(1983/84)

Intenzív kutatás
8ergenben, ~Jorvégiában
(1983-85)

715 iskola, 2-9.
évfolyamok (130000 fiú
és lány)

60 iskola, 3-9.
évfolyamok (17000 fiú
és lány)

2500 fiú és lány 4
kohor·sza, 4-?
évfolyamokon (1983),
300-400 tanár; 1000
szúlő

Kutatás Stockholmban,
Svédországban
(1970Összesen 900 fiú
3 kohorszban,
a kutatás kezdetén
6-8. évfolyamokon

A mérési
időpontok

Egy

Egy

Tőbb

Tőbb

száma

A mérések
típusa

Kérdőiv az iskolai
zaklatásról (évfolyam és
iskolai szinten
feldolgozva). Adatok az
iskolák beiskolázási
körzetéről: lakosság
síirűsége; társadalmi·
gazdasági körülmények;
bevándorlók százalékos
aránya;
az iskola nagysága;
átlagos osztálynagyság;
a tanári kar ósszetétele.

Diákok saját beszámolói
az iskolai zaklatásról,
agresszióról,
antiszociális
visel ked ésről,
aggodalmakról,
őnbecsülésről,
Kérdőivek

az iskolai
zaklatásról.
Az iskola nagysága,
átlagos osztálynagyság.

szűlőkhöz és
kortársakhoz mződő
viszonyukról stb. jegyei k,
néhány esetben a
kortárscsoport tagjai
egymást értékelik.
Tanároktól gyűjtött
adatok az osztály
jellemzőiről, a csoport
légköréről,

a tanárokkal való
kapcsolatról stb.

A diákok és az
édesanyák saját
beszámolói tőbb
kérdésben.
A kortárscsoport
tagjainak értékelése,
tanárok megnevezései,
hivatalos adatok
a bűnelkövetésekről,
alcsoportok esetén a
ká bítószer·fo gyasztásró I.
interjúk a korai
gyermekkori neveléSI
módszer-ekről,

hormonális adatok,
pszich o·fiZiO lógl aI
adatok.
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Iskolai zaklatás a különböző évfolyamokon
l\ 2. Sbrán látható, hogy a felsőbb évfolyamokon kevesebben mondták, hogy iskolai
I,~lklatás

áldozatai volralc A fiatalabb és gyengébb diákokat érintette leginkább ez a
probléma. Az iskolai zaklatás módjairól pedig az mondható el, hogy a felsőbb évfoIyamokon kevésbé volt jellemző a fizikai erőszak. A bergeni kutatás során az is kiderliJ t, hogy a zaklatások jelentős részéért az idősebb diákok voltak a felelősek. Ez különösen az alsóbb évfolyamokon volt jellemző: az iskolai zaklatást átélt másodikos és
harmadikos (8 illetve <) éves) diákok több mint fele állította, hogy idősebb diákok
zaklatták.
errnészetc:nek tlínhet, hogy - legalábbis részben - ez okozza a 2. ábrán látható
csiikken{í tendenciát. Minél fiatalabbak a diákok, annál több a potenciális zaklató a
fiilöttük Iev{) évfolyamokon; következésképp azt állíthatjuk, hogy minél alacsonyabb
évfolyalllot vizsgál unk, annál nagyobb az áldozatok aránya az adott évfolyamon. A
grafikon azt is jelentheti, hogy az áldozatok egy része életkoruk növekedésével fokozatosan ki tudja alakítani azokat a stratégiákat, amelyekkel elkerülheti az iskolai zaklatást. Ezt a gondolatot folytatva azt is mondhatjuk, hogy a diákok egy része egyre
kevésbé sebczhet{) az életkor előrehaladtával, és - következésképp - kevesebben mondják, hogy iskolai 7,aklatás áldozatai voltak. Ezek a magyarázatok (és talán még mások
is) lés'lJlCn igazak lehetnek, mélyebb elemzéseket kell végezni ahhoz, hogy a grafikonon látható tendenciát magyarázó okokat megtaláljuk.
JI. ABRA
Az d!dozrltolz mt'/!,o.,'z[,üa (afálz Izözvetlen zaldatás d!doZtitdnak vallottd!? magukat)
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A 5. ábrán látható, hogy a más diákokat zaklató tanulók arányának változása az évfoIyamok fü(nrvényében
nem mutat olyan egryértelmlí és szisztcmatikus tcndenciát,
bo
"
m i nt a 2, ábra. A hetcdik évfolyamon (13 évcs kor körül) látható viszonylag jelen tős
csökkenés t - e!sósorban a fi ük ~setében - talán részben az okozharja, hogy iskoLijuk-
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ban a hetedikes diákok a legfiatalabbak, így nem "érhetóek el" az alsóbb évfolyamokon Lll1U]() "potenciális áldozatok" ugyanolyan mértékben, mint korábban. (A norvég diákok tiibbsége hetedik osztályban iskolát vált, általános iskolába általában hatodik osztályig járnak.)

III. ABRi\

A zaMató/, megoszltísa (edú/, beval!ották hogy zaklattak más diáko/,at) (fiú n=42324,
n A0811)
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Iskolai zaklatás a fiúk és a lányok között
1\ 2. ~íbrán jól Lítható, hogyafiúkat gyakrabban éri iskolai zaklatás, mint a lányokat.

Ez kLiliinösCll a hetedikes és idósebb korosztály esetében jellcmzó.
Ezek az eredmények a közvetlen iskolai zaklatásra vonatkoznak, azaz nokra az
amikor viszonylag nyílt támadás éri az áldozatot. Felmerül a kérdés, hogy
vajon a lányokat gyakrabban éri-e közvetett iskolai zaklatás, azaz a zaklatásnak az :1
form:í.ja, amely kirekeszterrséget és a kortárscsoportból való szándékos kizárást jelenti. A kérclóíves adatok elemzése bizonyította, hogy a lányokat gyakrabban érik az
iskolaiuklat~ís közvetettebb, bújtatottabb formái, mint a nyílt támadás. Ugyanakkor a/D nban azt taLíl tuk, hogya közvetett zaklatást elszenvedó fiúk aránya körül be!iil ugyanolyan volt, mint a lányoké. Emellett, mint fentebb említettem, valamivel
több fillt ért közvetlen zaklatás. (Ráadásul meglehetósen gyakori az, hogy ha valaki
kij/verne uklads ~í.ld()J.ata volt, akkor közvetlen zaklat:bt is élt már át, és viszont.)
A hergeni ku[;1t~ís még egy (isszefüggésrc hívta fcl a figyelmünket. Bergenben azt
taLíl tuk, hogy (( lányo/:: e!feni is/zolai za/deltás legnagyobb részét fiúi, /,övetii:: el Az iskolai zaklacísr ~í.ré]{) l!ll1yok (5-7. osztályosok) röbb mint (íOlYi,-a állította, hogy c!:;fí:;orban fiúk zaklatják. 'l~)vábbi 15-20% ál1ít()[Ll, hogy fiúk és lányok egyaránt zaklatják.
A flúk túlnyomcl több:;égét (több mint 80%-át) azonban e]:;ósorban fiúk zaklatj:í.k.
A .3. ~í.bra mutatja, bogy a diákok hány :;zázaléka zaklatott más diákokat vi:;wnylagos rend:;zere:;:;éggel. Az ábrán i:; jóllátható, hogya fiúk jclentfí:;en nagyobb arány-
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ban zaklattak másokat, mint a lányok. A hetedik osztályos és idősebb korosztályban
több mint négyszer annyi fiú, mint lány állította, hogy zaklatott már más diákot.
Hozzá kell tenni azt is, hogy a fizikai Taklatás jellemzőbb volt a fiúk köTött. Ezzel
ellentétben a lányok gyakran finomabb és közvetettebb módszereket hasTnáltak, pl.
rágalmazást, pletykák terjesztését és baráti kapcsolatok manipulálását (pl. megfosTtanl valakit a "legjobb barátnéíjétől"). A nem fiTikai zaklatás (szavak, gesztikuláció stb.)
volt azonban a zaklatás legelterjedtebb formája a fiúk között is.
ÖsszegTésként elmondható, hogya fiúk gyakrabban válnak iskolai zaklatás áldozatává, és kiilönösen ,gyakrabban követnek el közvetlen zaklatást, mint a lányok. Ez a következtetés összhangban van aT agresszív viselkedésben tapasztalható nemek közötti
különbségekkel foglalkozó kutatások eredményeivel (Maccoby & Jacklin 1974, 1980;
EI,blad & Olweus 1986). Sokszor foglalkoztak már azzal, hogy a fiúk közötti kapcsolatok - általában - ridegebbek, durvábbak, és agresszívebbek, mint a lányok közöttiek (Maccoby 1986). E különbségek mögött nyilvánvalóan biológiai és társadalmikörnyezeti hatások egyaránt meghúzódnak.
A bemutatott eredményeket semmiképp sem lehet úgy értelmemi, hogy nem kell
odafigyelnünk a lányok között előforduló iskolai zaklatásra. AT ilyen problémák létezését minden esetben tudomásul kell vennünk, és cselekedni kell ellenük, függetlenül attól, hOb'Y a lányok zaklatók vagy áldozatok.
A svéd diákok körében végzett hasonló kutatás során a norvég adatokat láttuk
viszont minden lényeges tekintetben (Olweus 1992b), és ugyanilyen adatokat kaptunk a Sheffield környékén folytatott kutatás során is, ahol a problémák némileg
súlyosabbnak tGlnek (Whitney & Smith 1993). Az iskolai Taklatás kutatása más terüIereket is érint, pl. azt, hogy a tanárok és a szüléík milyen mértékben érzékelik a
problémát, milyen mértékű a zaklatás az iskolába menet vagy onnan jövet, a nagyvárosi és kisvárosi iskolák közötti különbségek, eTekről Id. Olweus (l993a).

Három közkeletű "mítosz" az iskolai zaklatásról
Széles kiirben elterjedt az a nézet, hogy az iskolai zaklatás a nagy létszámú osztályok
és/vagy iskolák következménye: a nagyobb létszámú osztályokban és iskolákban gyakrabban fordul ej{í ez a probléma. A 700 norvég iskolában, ezen belül több ezer, mindenféle létsTámú osztályban gyűjtött adatok segítségéve! részletes e!emzéssel ellenfíriztük ezt a hi po tézist, az eredmények pedig egyértelműek: nincs egyenes összefüggés az iskolai zaklatás problémájának nagysága (azaz a zaklatók és/vagy áldozatok
diákok számához viszonyított aránya) és az iskola vagy osTtály nagysága között. Az
osztály vagy az iskola nagyságának jelentősége tehát elhanyagolható az iskolai zaklati, viszonylagos gyakoriságának kialakulásában (Olweus 1993a).
Az awnban tény, hogy az áldozatok és zaklatók abszolút száma a nagy létszámú
iskolákban és osztályokban általában nagyobb. Ezért talán fe!téte!ezhetó, hogy egy
kicsi iskolában vagy egy kis létszámú osztályban némileg könnyebb tenni valamit a
probléma ellen. A bergeni hnatás adatainak eddigi elemzése azonban ezt a feltételezést sem támasztja alá. Hozzá kell tenni, hogy az iskola és az osztály nagyságának
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"hatását" vizsgáló nemzetközi kutatások is arra a következtetéste jutnak, hogy - áltaL'iban- nincs nagy jelentősége ezeknek a tényezőknek, legalábbis a tipikusnak tekinthetCi osztály- és iskolaméretek esetében (ld. pl Rutter 1983).
Skandináviában (és valószínűleg máshol is) az iskolai zaklatásról folytatott általános vitában gyakran elhangzott az az állítás, hogy az iskolai zaklatás az iskolai verseny
és a
folytatott harc következménye. Pontosabban azt állították, hogya zakLw')k kiirnyezetük iránt tanúsí tott agresszív viselkedése az iskobi kuclarcokra és frusztrációra oldott reakcióként értelmezhetCi. Tulajdonképpen ilyen állítások állnak solc
kriminológIai elmélet középpontjában is. A svédországi lnnatás (Olweus 1983) során
444 fiú adatain részletes LI5REL elemzést végeztünk. A lmtatásban részt vevó fiúkat
hatodik osztályos koruktól kilencedik osztályos korukig követtük (azaz 13 éves koruktól l (1 éves korukig), az eredmények azonban nem támasztották alá ezeket az
ál Iít,'isokat. B:ír volt csekély összefüggés a rossz iskolai jegyek és az agresszív viselkedés
kiiziitt 1l11nd hatodik, mind kilencedik osztályban (r= - 0,30), semmi jel nem mutatOlt arra, hogy az
Eilik viselkedése a rossz jegyek és az iskolai kuchrc /züvet/·"·,·,,,,;,,,,,,'lcct volna. Hasonló eredményeket hozott napviLígra nemrégiben egy kanadai kutatc')csoport, bár a kutatás sokkal inkább a bűnözó viselkedésre koncentrált
I r(','·r; 1')/ f/1I cl a l 1992).
Egyébké11t mind a /.aklatók, mind az áldozatok valamivel átlag alatt tejesítenek az
iskoLíban
1978; Haeselager 6" van Lieshout 1992). Az ötödik és hatodik
oszcílyokban al. átlagtól való eltérések nem túl nagyok, de hetedik osztálytól kezdve
a különbségek nagyobbak, különösen talán a zaklatók esetében. Azt azonban, mint
már fentebb elnlítettem, semmi nem támasztja alá, hogy rosszabb jegycik o/zozzd/,
a~Jressziv viselkedésüket.
A harn1<ldik széles körben elterjedt nézet pedig az, hogy az iskolai zaklatást a szobrian külsCJ, megjelcnésbeli jegyek okonálc Gyakran halljuk azt, hogya kövér, vöriis hajl'l,
tájszólással beszéló, szokatlanul öltöző stb. diákok gyakrabban
v,ílnak z'lldacís áldozataiv:\. Ezt a hipotézist sem támasztották alá az empirikus adawk. Két fil'd<ból álló mi11tát hasonlítottunk össze és azt találtuk, hogy a zaklatás
áldozatainak általában nem volt több szokatlan küls 6 jegye (a tanárok írták le tizennégy jellemző alapján a diákokat), mint a kontrollcsoportban megkérdezett fiúknak,
akik nem voltak zaklatás áldozatai (Olweus 1973a, 1978). Azt a következtetést vontuk le, hogyakülsőhöz vagy megjelenésbez kapcsolódó jegyek sokkal kisebb szerepet
játs/.anak az iskolai zaklatás kialakulásában, mint azt általában feltételezik (ld. még
1990). Al. empirikus adatok ellenére azonban továbbra is nagyon népszerű ez
a nézet. Szi.i1ettek rnár
magyarázatok arra, bogy ez miért van így, ezeket a
1"1,,,·"·..·"'·, Illagyarál,atobt al. érdeklód6 olvasó is rnegtalálhatja (Olweus 1978, 19_93a)'
AI. e III lí tett
kiiúil teh;ít egyet sem tánlasl_tottak alá em piri kus adatok.
ivLis III
urcín kell teh,1c
ha a prohléma okaira vagyunk kíváncsi:Ji<.
AI. eddig
kutatáSI adatok, amelyeket a következö néhány oldalon olvashattuk,
arra utalnak, hogy;l
tipikus reakcióminták,
vaLul1lnt a ["[lik
a ' er6 illetve gyengeség a fontosabbak az egyes diákok
esetén Ol pmblérna kialakulásában.
más
mint pl. a tanár atti-
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tlídjei és viselkedési formái nagyon fontos szerepet játszanak abban, ho b,! milyen
rnénékben nyilvánulnak meg ezek a problémák a tanteremben illetve az iskolában
(Id. O/weus 1993a).

Mi jellemzi a tipikus áldozatot?
A ku tatások során viszonylag pontos képet kaptunk arról, hogy mi jellemzi a tipikus
:íldozatokat, valamint a tipikus zaklatókat (pl O/weus 1973a, 1978, 1981, 1984,
1993(/,
Elmum
Lagerspetz 1982; Bmdton & Smith 1994; FarringtoJl
1993,
cl rd 1982; Perry, Kusel & Perry 1988). Az így kialakult kép nagyjából mmcl a fIúba, mind a lányokra vonatkozik, bár azt hangsúlyozni kell, hogy
edd ig sokkal kevesebb hltatás foglalkozott a lányok közötti iskolai zaklatással.
A tipikus :íJdozatok sokkal szorongóbbak, és sokkal kevésbé érzik magukat biztonmint a diákok általában. Ezen túl gyakran elővigyázatosak, érzékenyek és
csendesek. Arnikor támadás éri óket más diák részéról, akkor jellemzó reakciójuk a
sír:ís (legaLíbbis az alsóbb évfolyamokon), valamint a visszahúzódás. Az áldozatokat
ezelJ kívül alacsony önbecsülés is jellemzi; negatívan látják magukat és a helyzetüket.
Cyakr:lI1 cs{ídtömegnek, butának, szégyenIósnek és csúnyának tartják magukat.
A7, áldozatok az iskolában magányosak és magukra hagyatottak. Általában egyetlen
egy jó harátjuk sincs az osztályban. Viselkedésük nem agresszív, nem bántják a többiígy nem magyarázható az ellenük tanúsított zaklatás azzal, hogy esetleg (ik provolcílják a tiibbieket (ld. lentebb). Ezek a gyerekek általában elítélik az erőszakot és az
".,<"""."., eszkiizök alkalmazását. Ha flúk, akkor fizikai erejük általában kisebb, mint
a fiúknak által:íban (Olweus 1978).
/'\7, ilyelJ típusú :íldozatot
vagy meghunyász/wdó áldozatnak neveztem cl,
.'?em ben :lwkkal, akik a lentebb leírt, sokkal ritl<ábban előforduló típusokba sorolhat(')k.
tehát elmondható, hogya passzív/meghunyászkodó áldozatok
vlsell,ecleSe és artÍ tLídjei azt az üzenetetjuttatják cl a tiibbiekhez, hogy ől:: bizonytalan éJ
érlé/.:te/en
a/ú/.: nem fógJák megtorolni az ellenü/, irányuló támadást va,'<Y
sértdll. Kicsit másképp úgy lehetne leírni a passzív/meghunyászkodó típus t, hogy
jellellll{íjük az ir/iXes vagy meghunyász/wdó rea/::ció, amely (a fiúk esetében) fizi/wi
?y("n(:es(;c~'''/ párosul
Az iskolai zaklat:1s áldozataivá vált flúk szüleivel készült mélyinterjúkból az derült
b, hogy rájuk
kicsi koruk óta jellemzó egyfajta elővigyázatosság és érzékeny(Olwelll 199317). Az ilyen szernélyiségü flúknak (akik talán fizikailag is gyengébbek kortársaiknál) valószínlíleg nehezebb elfogadratni magukat a kortárscsoportban, és
talán nem is nagyon szerették óket a kortársaik. Jó okunk van tehát feltételezni, hogy
ezek a s7xmélyiségjq,')rek hozújárultak ahhoz., hogy zaklatás áldozataivá váljanak (ld
inég
J)oc<rz,e á Coie 1993). Az is nyilvánvaló azonban, hogy a társaik által
tanúsított zaklatás
niivelhette szorongásukat, biztonságérzetük hiányát és
n:1f::,Tban hozzájárulhatott ahhoz, ho!:,,! negatívan gondolkodnak saját magukról.
Néhány adar arra is utal, hogy ezeknek a flúknak szorosabb és jobb kapcsolatuk
volt a sztileikkcl, különöse]] az édesanyj ukkal, rnint a fiúknak általában. Ezt a SZOto-
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sabb kapcsolatot a tanárok néha úgy értelmezik, hogy az édesanyák túlságosan óvják
fiaikat (Olweus 1978, 1993a). Talán van okunk feltételezni, hogya túlzott féltés
egyaránt lehet az iskolai zaklatás elóidézóje és következménye is.
Mint már említettem, az áldozatoknak van egy másik, sokkal kisebb csoportja is, a
provolwtív dldozatol::, akiket egyszerre jellemeznek szorongásos és agresszív viselkedési minták. Ezek a diákok gyakran küzdenek koncentrációs zavarokkal, viselkedésük
irritálhatja a környezetüket és feszültséget kelthet körülöttük. E diákok némelyike
kifejezetten hiperaktív. Viselkedésükkel gyakran provokálják az osztály többi tanulójc1t, így az osztály nagy része, s6t talán mindenki negatÍvan viszonyul hozzájuk. Az
iskolai zaklatás problémája részben másként jelenik meg egy olyan osztályban, ahol
provokatív áldozatok vannak, mint egy olyanban, ahol egy passzív áldozat ellen folyik a zaklatás (Olweus 1978).
Fiúk két csoportjának követéses vizsgálata (Olweus 1993b)- ahol aZ egyik csoportban olyanok szerepeltek, akiket ért zaklatás az iskolában kortársaik részéról, a másikban pedig olyanok, akiket nem (mindkét csopottban hatodiktól kilencedik osztályos
diákok vettek részt) - azt mutatta, hogy azok a diákok, akiket ért zaklatás, 23 éves
korukra nagyon sok tekintetben "normális" fiatal felnóttként élték életüket. Értellllczésünk szerint ez azért volt lehetséges, mert az iskola befejezése után a fIúk sokkal
nagyobb szabadsággal választhatták meg 'társadalmi és fIzikai környezetüket. Két tekintetben azonban a korábbi áldozatok sokkal nehezebben boldogultak, mint azok,
akiket nem ért zaklatás az iskolában: nagyobb eséllyel váltak depresszióssá, és alacsonyabb volt az önértékelésük. Az eredmények egyértelműen arra utaltak, hogy ez a
korábbi, hosszú ideig tartó iskolai zaklatás eredménye volt, ami tehát sokáig mély
nyomott hagyott bennüle

Mi jellemzi a tipikus zaldatót?
A tipikus zaklató egyik karakterisztikus jellemzéíje a kortársak ellen irányuló agresszív
viselkedés - hiszen ez a zaklató definíciója is. A zaklatók azonban gy<lkran a fe]ncíttekkel - tanáraikkal és szüleikkel - szemben is <lgresszíven viselkednek. A zaklatók
többnyire jobb<m elfogadják az er6szakot, mint a diákok általában. ]eJlemz6jük ezen
(-C! ül még impuizivit<lsuk. valamint hogy eréís késztetést ércznek arra, hogy uralkodjanak mások felett. Nagyon kevés együttérzést mutatnak a zaklatás áldozatai iránt.
Ha a l.akLuó fiú, akkor általában erósebb, mint a fiúk általában, és különösen erCísebb, mint <1 zaklatottak (Olweus 1978).
A pszichológusok és pszichiáterek köziitt elterjedt az a nézet, hogy az agresszív,
ercísl.akosan viselkedcí gyermekek valójában, "a felszín
szorongóak és hiányzik
:1 bil.wns:'igérl.etük. Al.t <l
hogya l.aklatók valójában .
hiámagam is cllenóril.tem számos kutatásom során, hasl.l1áltarn "kö/.ny:íról
vetett" módsl.ereket is, mim pl. stresszhormonokat (adrenalint és noradtenalint),
VaLlI111llt a projekcív rechniidr. Az eredmények azonban nem támaszlort:ík alá Cfr al.
eirerjedt vélekedést - scít éppen al. ellenkcv))érc engedtek következtetnI' a zakbtök
escrén vagy swkarlanul alacsony mértékü volt a szorongás és a bizlonságérzet hiánya,
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vagy nagyjából az átlagnak felelt meg (Olweus 1981, 1984, 1986; ld. még Pulkkinen
dl' Hemblay 1992). Alacsony önbecsülés sem volt jellemző rájuk.
Ezek a következtetések a zaklatókra általában vonatkoznak (a kontrollcsoportba
tartozó fillkkaL valamint az áldozatokkal való összehasonlításban). Az eredményekból neln következik az, hogy nem léteznek olyan zaklatók, akik egyszerre agresszívek
és szorongóak is.
Hangsldyozni kell azt is, hogy vannak olyan diákok, akik ugyan részt vesznek az
iskolai zaklatásban, ám nem ók a kezdeményezók - óket talán passzív za!dató!aw!"
uagy csat!ósa!ma!, lehetne nevezni. A passzív zaklatók csoportja nagyon
het:el"(lgén lehet, és közöttük is eléífordulhatnak alacsony biztonságérzettel és szorongással küzdó diákok (Olweus 1973a, 1978).
Több kutatás jutott arra az eredményre, hogy a zaklatók népszerüsége átlagos, vagy
kicsi vel átlag alatti (Bjö!,qvist, EI?man & Lagmpetz 1982; Lagerspetz et al 1982; Olweus
/973([, 1978; Pulkkinen & Hemblay 1992). Az iskolai zaklatókat általában két-három fób{íl :illó kisebb csoport veszi körül, akik támogatják és minden jel szerint
kedvelik óket (Ciúrns et al 1988). Az iskolai zaklatók népszerüsége a felsóbb évfolyamokon awnban csökken, a kilencedik évfolyamon (Hí éves kor körül) pedig már
jclcnt{íscn az átlag alatt van. Úgy túnil( azonban, hogy a zaklatók népszerüségük
csökkenésével scm vál nak an nyira népszerútlenné, mint az áldozatok.
(},s/.doglalva tehát elmondható, hogya tipikus iskolai zaklatók jellemzói az agamelyhez (fIúk esetén) fizikai erő párosul.
resszív visel/:cdói
Mcg kell jcgyew i awnban, hogy nem minden agresszív gyerekból vagy fIatalból
válik iskolai zaklató. Egy svéd kohorsz adatai n alapuló - még meg nem jelent tanulm:iny tartalmaz, erre vonatkozó adatokat. A kutatás során megkérték a (hatodiktól kilencedik osztályos) diákokat, hogy értékeljék és rangsowlják társaikat agressúv viselkedésük alapján ("verekszik", "szavaival megsért", ld Olweus 1980). A
kortársak értékelése alapján rangsoroltuk a diákokat, és a felsó 15-20%-ába tartozó
legagressúvebbnek tartott) fiúk esetén megvizsgáltuk, hogy tanáraik zaklatóknak tartják-c {íket (Olweus 1978). Attól függóen, hogy hol húztuk meg a határt, a
,.nagYOll
-nek tartott fjúk 40-60%-át nevezték meg tanáraik, amikor a társaikat l.aklató diákokról kérdez.tük óket. Igen érdekes eredménye1(et találtunk, amikor iis.v.ehasonlítottuk a tanárok által megnevezett zaklatókat azokkal a fIúkkal, akik
ugyan nagyon agressz.ívek, ám társaikat nem zaklatják. Mivel még csak az elózetes
eredmények :l1lnak rendelkez.ésünkre, azokat nem tudom itt ismertetni, arra azonban egyértelmüen mutatnak már az elózetes adatok is, hogy szükség van olyan elemésre, amely össl.ehasonlítja a zaklatóknak tartott diákokat más agresszív diákokkal.
Az iskolai zaklatók viselkedése mögött meghúzódó pszichológiai okokat illetéíen
az empirikus kutatások eredményei legalább három, egymással összefüggéí motivációra engednek következtetni (kü!önösen a fIú zaklatók esetén, akikról ezidáig részletesebb kutadsok állnak rendelkezésünkre). Először is az iskolai zaklatók eréísen vágynak a hatalomra és a dominanciára; úgy túnik, hogy élvezik, ha "hatalmon vanjuk"
és másokat clnyornhatnak. M:lsodszor - a figyelembe véve az.t a családi környezetet,
amelyben legtöbbjük fc1nótt (ld. lentebb) -, felmerül az a feltételezés, hogy valami-
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Iyen mértékű ellenséges érzelem alakult ki bennük a környezetük iránt; ezek az érzések és impulzusok pedig elvezethetnek odáig, hogy örömöt találnak abban, ha fájdalm.at és szenvedést okoznak másoknak. És végül viselkedésüknek van egy "instrurnent~llis iisszetevlíje" is. Az iskolai zaklatók gyakran kényszerítik áldozataikat arra, hogy
adjanak nekik pénzt, cigaretL1t, sört és más értékes dolgokat (ld m~gPattm'Orl, Littman
Bridw' 19(7). Az is nyilvánvaló ráadásul, hogy az agresszív viselkedés sok esctben
a prcsztízs niivekedésével jár együtt (pl Bandura 1973).
Az iskolai zaklatást czen kívül még egy általánosabb antwcoclúLzs és szabrílyszegő
17i!!ün:/!II' pro !Jlénuílz/uzl " jellcrnczhető) viJel/zedési núnta ec((Jii/z öSJzetevőjénc!< is tekil1thetjLik. Ebben a megközclítésbcnlogikus az az el6rejehés, hogy azokkal a flatalokkal,
~l!(ík
és zakLHnak másokat, egyértelműen nagyobb eséllyel fordulhat késöbb is
hogy mag~ltartási zavarokkal küzdenek, pl. bűnöz6vé vagy alkoholistáv;1
v~1l11~1k. Tiibb kutatás is megertísíti ezt az általános cl6reje1zést (pl Loeber
DiJhion
/983: Magn usso n, SÜlttin & Dunér 1983).
svédorsz:ígi követéses vizsgálataim szintén alátámasztották ezt a nézetet. A (J'J. osztályban zaklatónak tartott fiük (zaklatónak a tanárok megnevC'zése és a kortárs~lk értékcléseínek iisszevetésével soroltuk be a fiükat) mintegy (Jü%J-át ítélték cl késcibb legalább egyszer hivatalosan bűntettért 24 éves korára. Még drámaibb az, hogy
a !zoL1bhi zakhtók 35-40(Xl-át 24 éves korára már háromszor vagy többször
míg cl al. adny ] 0% volt a kontro!lcsoportban (ahová olyan {jük kerLiltek, alo!z
h~Hodik és kilencedik osztályos koruk kiizött sem zaklatók, scm zaklatás áldozatai
Ilcm vo!cIk). [gy telL1t a bűnügyi nyilvántartások nt bizonyítják, hogy a korábbi
Isko!.11 zaklatók
eséllyel v~llnak viszonylag komoly, visszaescí bűnelkövetcikké
19934
Ivleg kell említeni, hogy a korábbi áldozatok bűnözési átlaga flatal
korban
vahmivel az átlag alatt volt.

Az agresszív reakció kialakulása
Annak fényében, hogy megállapítottuk, hogy az iskolai zaklatókat
viselkedési mínt:ík jellemzik - azaz sok helyzctben tanüsítanak
viselkedést - fontos kItenni azt ;1 kérdést, hogy milyen nevelés és milyen más gyermekkori kiirLilmévezetllek ~IZ
reakciós mint~1k kialakulásához. Nagyon röviden azt állíth a tjII k, hogy a II ük vizsgMata közben a következc) négy tényczc'ít talál tak a ku tató lz
kLiliinösen {clI1wsnak (részletesebben lel Olwcz,/J 1980; ld. még Loeber & S/outhamerLoebcr 1986).
l) AI elsc'ídleges gondviselö(k) (elsösorban az anya) gyermek iránti alapvetéí érzelmei az elsé) években. A negatív érzelmi attitűd, amelyet a melegség és a kötödés hiánya jellemez, növeli annak veszélyét, hogy a gyermek késéíbb agresszív és etl(:nség(:s
lesz nLísokkal szemben.
2) Ivlegl'l1gedéí viselkedés a gyermek agresszivitásával szemben. Ha a gondviseléi
~ll[aLíban megengedc) és "toleráns", anélkül, hogy egyérrelmúen jclezné, hogy hol a
haLlra ~I
testvélTk és felnéíttek ellen tanúsított agresszív
~d(kor a gyermek
minclen
szerInt néí.
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3) Autoriter gyermeknevelési módszerek, mint pl. testi fenyítés és erőszakos érzelmI
Azoknak a szülőknek a gyerekei, akik gyakran folyamodnak ezekhez a
módszerekhez, általában agresszívebbek lesznek, mint a gyerekek általában. "Eréíszak
erőszako t szül."
Osszefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogya túl/cevés szeretet és törődés, valamint a
túl sol:: "szabadrág" a gyerme!d?orban nagyban hozzájáru/nal:: az agresszív visel/zedési
mintliI:: /ciala/::u !dsához.
4) É.s végül, a gyermek természete. Egy aktív, lobbanékony gyerek nagyobb valószínüség.!-,:el válik agresszív fiatallá, mint egy csendesebb. Ennek a tényezőnek a hatása
azonban kevésbé erós, mint az első kettőé.
Ezek a legfontosabb tendenciák. Az egyes esetekben más tényezőknek (ilyen lehet
pl. egy alkoholista vagy brutális apa jelenléte) is nagyon fontos szerep juthat, és így az
oksági viszony némileg módosulhat.
A fent említett tényezők mind a fiatalabb, mind a valamivel idősebb gyerekek esetén fontosak. A tizenévesek esetén annalz is óriási a jelentősége, hogy a szülők mennyire
ésszerlíen ellenórzik gyermekeik iskolán kívüli revékenységét (Patterson 1986; Patterson
6 Stouthamer-Loeber 1984), és mennyire figyelnek arra, hogy mit csinálnak és kivel.
Ki kell emelni azt is, hogy a fenti elemzésben (O/weus 1980) említett agresszivitás
s/.i nt nem volt összefiigtJsben a családok társadalmi-gazdasági hátterével, nem mutatott teh~ít iisszeFüggést a szülők jövedelmével, a szülők iskolázottságával és osztályhovatartozásával. Szintén nem volt összefüggés (vagy nagyon gyenge összefüggés
mutatkozott) a fentebb említett négy gyermekkori tényezö és a családok társadalmigazdasági háttere között (Olweus 1981).

N éhány szó a csoportmechanizmusokról
Am ikor több di:ík együtt zaklat egy ITlásik diákot, akkor nagy valószínűséggel feltétehogy csopottmechanizmusok lépnek életbe. Ezek közül a mechanizmusok
kiizLil néhányat már magam is leírtam (ld. Olweus 1973a, 1978). Hely hiányában
ezeket a mechanizmusokat most csak felsorolom: a) társas "fertözés"; b) az agresszív
tmclenciák ellenében ható gátlások gyengülése; c) "a Felelősség megoszlása"; valamint
d) t(Jk07atos kognitív változások az iskolai zaklatás és az áldozat értékelésében.

Az alapvető demokratikus jogok kérdése
Az iskolai zaklat:Í5 áldozatai közé sok diák tartozik, rájuk az iskola szinte egyáltalán
nem [(Hdit figyelmet. Tudjuk, hogy sokan hosszú ideig, gyakran évekig kénytelenek
eltúrni az iskolai zaklatást (Olweus 1977, 1978). Nem kell nagy képzelőeréí ahhoz,
hogy belegondoljunk abba, milyen is lehet így iskolába járni, amikor a diák szinte
állandóan szorong, bizonytalanságban él, és alacsony az önbecsülése. Nem meglepö,
hogy az áldozatok önértékelésének csökkenése néha olyan mértékű, hogy az öngyilkosságot látják az egyetlen lehetséges megoldásnak.
Az iskolai zaklatás valójában legalapvetőbb értékeinket és alapelveinket érinti. V éleményem szerint fl gyerek alapvető dern 0/:: rati/::us joga, hogy az is/zolriban biztonságban
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érezhesse
isrnétfú'tlff,

hogy olyan
m ega Iázástól,

legyen, ahol megkímélik az elnyomdstól és ilZ
is/wlai za/da tás Jelent. Nem szabadna elCí-

ilmit ilZ

Fordulnia annak, hogy diákok félnek, ha iskolába kell menniük, mert ott zaklatj'1k,
l11egalúzák Cíket, és a11Iuk sem szabadna elMordulnia, hogya szül<ík aggódnak azért,
hogy ilyesmi az Cí gyerekeikkel is megtörténheti
Mint azt egy korábbi ranulmányban írtam (Olweus 1995), a svéd parlament nemré"iben
eit<wadta
az iskolákra vonatkozó törvény kieQ.észítését
(ami 1994. )'úlius lu
0
,-'
jén lépett élerbe), amelyben megtiltotta az iskolai zaklatást és elóírta (a mellékelr
sl.;lh;ílyol.,1sbé1n), hogy minden iskolában ki kell dolgozni egy l.aklatás elleni tervet.
JelelHCís politikai támogatottság mellett egy hasonló
elf-<)gadásáról t<Jlynak a
vidk Norvégi;1ban.
[hr egy iskolai I.aklat,ís elleni intervenciós program dsósorban azért fontos, mert
l'IlVhíti cll ;íldmatok
. r, al. agresszív gyerekek érdekében is t<mtos cselekeclnlillk. jvlint már említertem, a többi diákhm képest az iskolai zaklatók sokkal n;lgyohb valósl.ínlíséggel lesznek antiswciálisak életük további résl.ében is. Így teh,ír
mindenképpen meg kell próbálnunk rársadalmilag elt<Jgadorrabb mederbe terelni

fh intervenciós program legfontosabb célja az volt, hogy amennyire csak lehe r,
csiikkelHse az iskolai zaklaL1shó! fakadó mé1r meglévó problémák súlyát, valamint
hogy megelCíu:e Lljabhak kialakulását.

Az iskolai intervenciós program hatásai
A h:írrér Fciviwi<ísa után itc al. ideje, hogy röviden áttekincsük az intervenciós progr;lIll hac;ís;ír. f\ program kidolgozásában magam is részt vettem, valamint a l10rvég
iskoi<íkban iI1d ílJ)Ct zaklacás ellen i kam pányhoz kapcsolódva az értékelését is
rcm. f\ programról és értékelésérCíl réslJetesebben is olvashatnak a BulIying ilt School:
What W0 Know flnd Vr1hat w0 Can Do [Az iskolai I.aklarás: amir cudunk, és amir
tehetünkl c. könyvemben és más helyeken is (}JI. Olweus 1991, 1992a; Olweu\
fllsfi/.:cr 199 J)2
AI. intervencI{Js program éttékelésekor kb. 2500 diák adataira t,1maszkodcunk, akik
1Í:2 hergcl11 iskola 1 12 oszcályába jártak, 4-7. osztályosok voltak a ku tatás kel.detekor
(I I, 1 1.) illetvc 14 évcsek). Minden negyedik oSl.dlyos kohorsl. 0-700 fCíhCíi :íllt,
;l IlLik
LíllycJk sz:ín1<1 nagyj,íhól egyenllí volt. Az elsó adatfelvétel (1. idCípont) 19ö3
11Lí) LlS;ílLlk
tiirrélH, kb.
hónappal az intervenciós program bevezetésc elCícl.
Uj:lhh llléréseker
nk eZLlLín 19tiIÍ
(2. idlípont) és 19ti5us:íh:1l1
1ciCíl)(lnt). Ih allulmazoct módszert álral:lhan kohorsz módszernek nevu.ik.
kIlJCS<lló,I,'

" 1."IGllró/ AIdol,,, Ké'ldiíív (Olwt'lIs l':
húsz perccs vidcok:l7.C[(:J,
kl: l;U],J:lt"OU
Idi""[I,Jdcll, (1 vidcokazctclr a szcrzií]((iíl
(fl s('hoo/:
1Ut' /,:JJ(!{()
what It/c elfJI do lAz úl.:()/;ú ;Z(dJdtfiJ-: If}}fillflriflld:
1:\' ,nllll /r-/) ('/ii!!/..:] L. kii1l\ Y
;lIllC!l/])L:1l n:szlcrcs lcíds (;lLllluró ~l
és alka!lluz;ísÍJ"(\!
(( ))\'/l:1.1 ,\ l () l) ?l ri; :[ ki')ll>'~' mcgrl:Jh.klhc[/í ki~zv~(ICl1lil :1 kiadó[('l!: Blackwcll, 108
Road, Oxford OX"'1 l JF,
l.i11iL"d ](iJlgdolll, illc[vc L:sz;lk-Arncrildh:lIl: Hbck\vclL 2,)K 1'vbin .')rrl'C[, Camhridgc, 1\1/\ 02142, Ullircd

-2

1\'1. illleTVl'lll'll')') progLlll1!JOZ

\Illilh, l11l:gjc1L:n(c.; :ILnf; ;1 I))cgl,'IcI1'~:Slg

I

(j( :\Illl:ri,-:;ll

c.
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A legfontosabb eredmények
Az elemzések legfimtosabb eredményeit a követkeZ{íképp összegezhetjük. A tanulmányowtt idószakban, azaz az intervenciós program bevezetése urán nyolc illetve húsz
hónappal jelcntfíscn csökkent az iskolai zaklatáshoz kapcsolódó problémák elófordulása (mind a közvetlen és a közvetett iskolai zaklatás, mások zaklatása esetén).
Mind a fiúk, mind a lányok körében n1Índen összehasonlított kohorszban tapaszt:llható volt a csiikkenés (bsd 4. ;í.bra).
IV r\BR/\
/lz mtel"ul:nclIJ.r jJl"og}(urJ hatása az d!dozato/aa (/::özlJetett lJagy l::özv(,tlé?1 za/:::ltltd.r esc/ébal
(ldnyo/c
adatai (iHZI'VOrwa)
0.65

0.6
0.515

hatás
d • 1.42
intervenció
X •. 37
kontroll
X •. 69
intervenció
F • 64,20 (p • ,OOO)
intervencióxosztály F· 1.26 (n.8.)

0.5
0.45

0.4

r

o.36~

"'' -' -""

~~~

I

intervenciós csoport
kontroltcsoport

O3 ~

. I

O.26

1- - - - ' - - - - - - - " - - - - - ' - - - - L . . . - - - - ' - - - - - - - . J

4-

1

8

g

iO

Osztály
!--1ascJIlI,íall cscikkenrek a kord.rsak értékelései alapján készített két v;í.ltmó, a'L "AL.
osztálvban L,aklatott diákok sz:í.ma", illetve az "Az osztályban másokat zaklató diákok
sDínLl" l'ltékei Az oSL,tályokban tehát
van abban, hogya tanulmányozott
iclfív,akban jelcntfísen kevesebb iskolai zaklatást t:lpasztaltak.
ITTc,,"e'I\TC' a lcgtcibb össL,ehasonlításban kb. 5(jCYéJ-kal csökkent azokakit "néha" vagy gyakrabban zaklattak mások, illetve akik
ugyanilyen
zaklattak más diákokat.
Az iskolai zaklatás cscikkenése nem magyarázható azzal, hogy a zaklatás ;í.thelyeL.ódCltt volll:l aL, iskolába, illetve a hazafelé veL,etó útra. Az ilyen típusú zaklatás vagy
csclkkent, vagy nem változott.
Az ,í.ltal:ílJos antisL,oci;í.lis viselkedés egyértelmlíen csökkent (a 23 itemból álló skála
Icl. OlzUCII.\ 1989), csökkent pl. a lopások száma, a vandalizmus, a
részletes
és az iskobkeriilés cl{)fordulása (5. ábra). Az oSL.tály "társas
a
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visl,ont tiihh tebntethen is
javuLíst tapasztaltunk: javult a rend
a fegyelcm; clfogadöbhakká váltak a társas kapcsolatok; és a diákok pozitívabban
'Ou""'''' I tak :E iskolai munkához és az iskolához. Ezzel egy idöben nón a diákok
al iskolai
amelyct a "szünet kedvclésének indexe"
k i. Az
intervcncicís progr:un hat:ísa több v:íltozcí csetén jclentósebb volt két év elteltével,
m i nt a program bevezetése után egy
Az intervenciós program nem csak a már
léreJéí problémák orvoslását
eló;
az új áldozatok számár (és
IS
1989, 1992a); a program nak tehát elsódleges és m:ísodlagos prevenciós hatása is van

1984).

VAlmA
i7licr!l(,lIcú51 program hatrí.ia az antlJ;"oc'Ui,'fl vise/i,ee/és dISzel fm'VVI,j'"í"d

intervenciós csoport
kontrollcsopol't
d • 1.12

intervenció ,x·, 19
kontroll
x • ,29
intervenció
F • 44.77 (p •. 000)
intervencióxosztály F • 10,12 (p •• 000)

0.3
0.25

I

0.2

0.15

l

1
Osztály

Az említert
a legtöbb összehasonlítás során az eredeti és al. i!lCervencit)s csoport kiiJiitti különbségek szignifikánsak vagy nagyon szignifikánsak voltak, a
h:lds
pedig
nagy vagy nagyon nagy volt (a e/ értéke több változó
esetén meghaladta az 1.0-et; ld. Cohtn 1977).
Az :ldatok részletes
és az
alternatív értelmezései
alapján :1/ alábbi :íltalános állít:ísokat vO!lCuk le (OlweuI 1991): az eredményeket
:ri'
lehct annak
': (a) hogya diákok kevcsebb escrcr vallort:1k
millt amennyi v:1l(íJában
(b)
:1 diákok véllcnlérlve
iskohi lakl:u(Lsról fókozatosan
(c) hogya mérésck ismétléíd
(cl) :1 m:ís
(pl. az lclél általános
kíséró változások IU(~ljjt:Ll:VCI
kövel:keztccté:Si: vO!lCuk le, hogy az iskolai zaklatás és az ehhez
bpcsolt)dó viselkedési lllil1t:ík
nagy valószín(íség szerint
:1/, intervenciós prograrn és nem valamilyen más .
következménye voll:.
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f\!~ is kielerLilc, hogy a diákok saját beszárnolói - amelyeket eddig a legtöbb elemzés
során használtunk - talán a legjobb adatforrások e terület kutatói számára. N agYJából hasonló eredményeket kaptunk azonban a kortársak értékelése alapján készített
v:ílro/.ók (lel. fcnrebb) elemzéséb{íl, valamint az alapján, hogya tanárok mekkora
problémának tartották az iskolai zaklatást az osztályok szintjén; az utóbbi esetén
awnban a hatások valamivel gyengébbek voltak.
Ezen felül eJ:.,'Yértelm{j kapcsolatot találtunk a változás mértéke és az intervenció
nlértéke köz.iitt (r = .51, n = 80) az eléízetes elemzések során az osztályok szintjén
Cuni ez esetben az elemzés természetes alapegysége): azok az osztályok, ahol nagyobb
csökkenés lllUtatkozott az iskolai zaklatás elöfordulásában, az intervenciós program
h:írom - fel
szerint - alapvetó elemét használták (többek között rendszeres ralálkOl.ókat rartottak a diákokkal, illetve az osztályok kidolgozták a saját sl.abáIyaika t ;11. iskolai zaklatás megeWzésére), mint azokban az osztályokban, ahol csak
Aúaker
lw;ehh v:ílt(J7:1sokat vezettek be (eze/erői az elemzése/zről ld még Olweus
199/) Ez az
hitelesen bizonyítja azt a hipotézist, hogy a megfigyelt váltoI.ások az Inrcrvenciós programnak köszön hetóek.
kell jegyel.l1em, hogy nemrégiben végezték el ennek az intervenciós megközelíté.mek ltjabb nagymintás értékelését, amely során :JI én intervenciós programom
legfonrosabb elemeit megtartotd.k, és a bergeni kutatáshoz hasonló módszert alkalIl1ntak
eJ SharjJ 1994). EI. a kutatás az angliai Sheffleldben folyt, 23 (vegyes
etn iku m LI) iskolában, aL eredmények pedig eléggé pozi tívak (bár kevésbé vizsgál ták ;1
probkma ViselkedésI aspektusát).

intervenciós program jcllen1Zői
Al érdekUícifí O]V:1Q\ megtalálhatj:1 az inrervenciós program alapvetó elemeinek :1ttekll1té.sét a
kiil.iilt ej{)zó tanulmány]. táblázatában (Olweus 1995; uagJ!
Olwelll l
elmondható, hogy az intervenciós program /zorláto?Ott szánl1í alapelurl' épül, amelyeket f{)leg a szóban
magatartási problém;ík,
c!s{ísorb;m az
viselkedés kialakulásával és megváltozásával foglalkozó kutat:ísok alapján dolgoztunk ki. Fontosnak tartjuk, hogy olyan iskolai (és ideális esetbcn
ortl]()ni)
próbáljunk kialakítani, amelyet egyfeWI melegség, érdeklrSdés
és ,1 fcln{íttek odaadása jellemez, másfeléíl pedig az, hogy az elfogadhatatlan viselkedésnek
mlí határai vannak. Harmadrészt, a határok átlépésekor, a szabályok
l\]epsl.cpésekor pedig ellcnségeskedéstól és testi fenyítéstól mentes sl.ankciók kiivetkel.~te,s~tlkalmaz:1s:uca van
Az utolsó két elv a diákok iskolai és iskobn kíVLili
te,rékellYS(:f:c:nclz bil.onyos fokú kiivetését és ellenőrzését is jelenti (Pr.lttenon 1982,
1986).
végül a feln{ítteknek - legalábbis biwnyos tekintetben - tekintéllyel kell
bírniuk. Biwnyos értelemben al. intervenciós program alapja tekintélyelvlí felnóttkapcsolat vagy gyermeknevelési modell (Id. pl. Br.lumrind 1967), amelyet az
iskobi
alkalmaztunk.
A fcJsowlt elveket tiibb konkrét intézkedéssé lehet lefotdítani, amelyeket az iskola,
az
és az
lehet alkalmazni. Fontosnak tartjuk, hogy lehetóség
L

szerint az intervenció tiibb, vagy minden szintet érintsen.
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A program felépítését és működését talán jobban megvilágítja a program négy legfontosabb céljának rövid bemutatása:
A program céijtl, hogy minél többen tudjtlntlk tlZ islwltli ztlldtltás problémájáról, vtl!tlrnint hogy segítsül? a problémáról gyűjtött tudás bővítését, többek között hogy elo~zlas
sunk néhány mítoszt a problémával és annak okaival kapcsolatban. A Zaklató/Al dozat Kérdöív használata fontos szerepet tölt be abban, hogy konkrétabb adatokat kaphassunk a probléma elMordulásának gyakoriságáról és természetéról egy bizonyos
iskolában.
A progrum céijtl, hogy tl/::tív részvételre stlrludijtl a ttlnároktlt és a szülól?et. Az aktív
részvételbe tartozik pl. az is, hogy a felnöttek felismerjék, hogy az () felelösségük
bizonyos mértékig felügyelni és ellenörimi, hogy mi történik az iskolában a gyerekek
köz,iitt. Az ellenörzés egyik módja, ha megfclelö felügyeletet biztosítanak az óraközi
szünetekben. Próbálj uk ezen kívül elérni azt is, hogya tanárok a lehetséges zaklatási
szi tuációban kiizbclépjenek, és teljesen egyértelműen közöljék a diákok számára, hogy
ri zrd:latrís fl mi islwlánl?bfln/osztályunkbtln nem elfOgadott. Azt is tanácsolj uk a tanároknak, hogy ha z,aklatást tapasztalnak az osztályban, akkor az áldozatokkal és a zaklatókkal, valamint a szüleikkel üljenek le, és komolyan beszélgessenek cl. Ez esetben
IS az legyen az alapvetö mondanivaló, hogy ebben az iskolában illetve osztályban
nem türjük a zaklatást, és tenni fogunk annak érdekében, hogy ne folytatódjon. Ha
az i,;!zola ilyen módon közbelép, akkor rendszeresen ellenórimie és aprólékosan felügyelnie kell a beavatkozás hatását, különben a helyzet az áldozat számára még rosszabbá válhat, rnint a beavatkozás elÖtt.
A
hogy egyértelmíf szabdlyolu/t tl!a/dtron lá tlZ islwlai za!?lató mrlga'trlí"tás
mint pl.: (a) a mi osztályunkban/iskolánkban nem zaklatunk másokat; (b)
megpr<\bálunk segíttni azoknak a diákoknak, akiket zaklatnak; (c) minclent megtesúlnk
hogy bevonjuk a tevékenységeinkbe azokat a diákokat, akik gyakran
kimaradnak ezekblJ!. Ezek a szabályok az osztálytermi megbeszélések során is jó kiindulópontként szolgálhatnak ahhoz, hogy megbeszéljük a diákokkal, hogy konkrét
helyzetekben mit jelent az iskolai zaklatás, valantint hogy milyen szankciókat alkalmazunk a szabályokat megszegó diákokkal szemben. A diákok viselkedését rendszeres találkozók ("társas órák") során folyamatosan értékelni kell c szabályok fényében.
Fontos ezen kívül az is, hogya tanár szabályszegés esetén követkczetesen alkalmaua
a szankciókat (vaLunilyen ellenségeskedést()1 és testi fenyítéstól mentes büntetést),
Y:llamint, hogy nagylelkűen bánjon a dicséretekkel, ha a szabályokat betartják.
A jJrogrrlm
hogy támogatást és védelmet
rlZ dldozr/t számára. Az osztálytermi szab:11yok - ln betartják -, mindenképpen segítenek azoknak agyerekeknek,
akiket :íltalában e1nyomnak. A tanár ezen kívül igénybe veheti a
vagy jól
beilleszkedett diákok :;egítségét is ahhoz, hogy az áldozat helyzetét különféle módon
kellemesebbé tegyél" Arra buzdítjuk a tanárokat, hogy használják a fantáziájukat és
prób:1Ij:ik kital:11ni, hogy hogyan segíthetnének a zaklatott diákok.nak abban, hogy
clfogadj:lk líket az osztályban, hogyan tüntethetnék fel elket értékesnek az osztályt:íra gy,crekeikl1ek
saik szernében. Az áldozatok szüleinek azt javasoljuk, hogy
pl üj kapcsolatokat kialakítani.
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A hatékonyság okai
Ennek a hagyományosnak nem mondható intervenciós programnak a sikere többek
kiizöte abban is rejlik, hogy új "lehetőség" ~ és "jutalorr/' - struktúrálwtteremt, ennek
,'I',',' le";m.,,,I,'/'nn kevesebb indíték és lehetóség van az iskolai zaklatásra, és a zaklató
viselkedésért is kevesebb .i utaimat kap a diák. Mivel az iskola dolgozói általában ezután jobban odafIgyelnek az ilyen problémákra és hatékonyabb felügyeleti rendszert
dolgoznak ki a szi.inetek idejére, amellyel párhuzamosan a világos osztálytermi szabályokat pl. rendszeres osztály-megbeszéléseken megvitatják, így a zaklatásra hajlamos
diákoknak kevesebb lehetósége adódik erre a viselkedésre. Ráadásul nagy valószínúsokkal hamarabb felismerik az ilyen irányú viselkedést, mielótt még drámai
m"""I'elu', öltene a probléma. Ezen kívül, ha a zaklatásra hajlamos diák mindezek
ellenére megpróbál valakit zaklatni, akkor ilyen körülmények között egyértelmúen
nagyobb annak az
hogya felnóttek az iskolában és talán otthon is nem tetszésiiket f()gják
' vagy szankcionálni fogják viselkedését, és hasonlóan f()gnak
reagálni a kortárscsoportban is. Ha egy kicsit hosszabb távra e1óretekintünk, akkor
fel
ük, hogy a kortárscsoport áldozat(ok)ról és zaklató(k)ról alkotott képe
f()kozatosan megváltozhat, és az arra vonatkozó normák is megváltozhamak, hogy
mit kell tennie egy "sernleges" diáknak akkor, amikor egy diáktársát zaklatják.
Az intervenciós program hatékonyságának okait firtatva ki kell emelni azt is, hogy
a program több különbözó szinten (az iskola, az osztály és az egyének szintjén), kiiliinbözö rendszerekben (a zaldatató-áldozat viszonya, a kortárscsoport, a tanár-diák
kapcsolat, a sziiW-gyerek kapcsolat) mlíködik, és a viselkedéseket a maguk természetes kiizegében közelíti meg (ez az elwlógiai megközelítés). Máshol már említettem
Ill~ís
tényezeiket is, amelyek a program hatékonyságához hozzájárultak
(OIWfW J 992a).
1.o'ULI J ",,) len ne tov:íbbá a programot egy (meglehetósen konkrét céllal) tervezett
szervCl.eti v~íl toz:ísként értelmezni, és így megkeresni a kapcsolacot a mostanában
igen
iskolai hatékonyság és iskolai minéíségjavítás témaköreivel (pl Reynold
et al J 994). Meg kell jegyezni azt is, hogyaprogrant sok tekintetben hasonlít ahhoz,
amit az angolok az iskolai zaklatás "egész iskolát érintó megközelítésének" neveznek.
A programba tartoiA1ak kommunikációs és cselekvési gyakorlatok, szabályok és stratégiák, amelyek segítségével kezelni tudjuk a már meglévő és a jövendóbeli iskolai
zaklatás i problémákat.
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