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A kutatási projekt áttekintése 

Ez a dolgozat társadalmi nemről, ártalomcsökkentésről, intravénás droghasználó nőkről szól, 

valamint olyan ártalomcsökkentési feladatokat ellátó dolgozókról, akik intravénás droghasználó 

nőkkel foglalkoznak. A rendelkezésre álló kutatások azt mutatják, hogy azoknak a nőknek, akik 

intravénás drogokat használnak és hozzáférnek egészségi ellátáshoz, szociális gondozáshoz és a 

büntető igazságszolgáltatás rendszereihez, sajátos szükségleteik vannak -  melyek gyakran el vannak 

bagatellizálva vagy figyelmen kívül vannak hagyva (Brown et al., 2005; Eurasian Harm Reduction 

Network [EHRN], 2015; Levy 2014; Malinowska-Sempruch and Rychkova, 2015; Pinkham, Stoicesu 

and Myers, 2012). Következésképpen kulcsfontosságú, hogy az intravénás droghasználó nők 

élményeit az ő saját szemszögükből, valamint az ártalomcsökkentéssel foglalkozók szemszögéből 

értelmezzük, annak érdekében, hogy az intravénás droghasználatra hatékony válaszokat lehessen 

kifejleszteni. Ez a dolgozat egy szociológiai elemzést mutat be a kriminalizált emberek azon 

csoportjáról, akik intravénás drogokat használnak. 

A dolgozat a következő kutatási kérdéseket vizsgálja: Miként alkotják meg az „ártalom” és az 

„ártalomcsökkentés” fogalmait egy budapesti tűcsere program kizárólag nők számára fenntartott 

napjának dolgozói és kliensei? Milyen módokon haladja meg az ő ártalomról és ártalomcsökkentésről 

szóló értelmezésük a tiltott intravénás droghasználatra az ártalomcsökkentés hagyományos 

közegészségügyi modelljében adott választ? Hogyan módosítja a társadalmi nem az ártalmakat és az 

ártalmakra adott válaszokat?  

A dolgozat a címét egy nyilvános fotókiállításról kapta, amelyet 2014. március 7-én tartottak 

Budapesten. A „Csajok a sarkon” kiállítás az e dolgozathoz végzett terepmunka végén került 

megrendezésre. A tárlat olyan képeket mutatott be, amelyeket a kizárólag nők számára fenntartott 

tűcsere programban készítettek és elemeztek egy olyan részvételi kutatási projekt részeként, amely 

2013 augusztusa és 2014 márciusa között zajlott. A továbbiakban az e dolgozathoz lefolytatott 

kutatásra a „Csajok a sarkon projekt” megnevezéssel fogok hivatkozni. A Csajok a sarkon projekthez 

végzett terepmunka Magyarország egyetlen nemi alapon kizárólagos ártalomcsökkentési 

programjában folyt. A kizárólag nők számára fenntartott napot, amely a „Csere Csak Csajoknak” 

nevet viselte, „Csajnap” néven említi ez a dolgozat. Az ártalomcsökkentési központ a terepmunka 

befejezése után öt hónappal bezárásra kényszerült. A Csajok a sarkon projekt megállapításai azt az 

eseménysort és azokat az ártalmakat részletezik, amelyek a központ bezárásához vezettek.   

A Csajok a sarkon projekt terepmunkája etnográfiai megfigyelésekből, interjúkból, csoportos 

műhelyfoglalkozásokból és - kiemelt jelentőségű elemként - a Csajnap kliensei és dolgozói által 

készített fényképek általi adatgyűjtésből tevődött össze. A Csajok a sarkon projektben az innovatív 

fotóhang technika volt a legfontosabb kutatási módszer; ennek során a résztvevők számára 

fényképezőgépeket biztosítottunk, hogy lefényképezzék saját élményeiket. Lévén ez egy részvételi 

projekt volt, a résztvevők képei szolgáltak iránymutatásként a Csajok a sarkon projekt kutatási 



irányának és kimenetelének kialakításában. Ez az első kriminológiai tanulmány, amelyet intravénás 

droghasználó roma nőkkel folytattak le Magyarországon. Az e kutatáshoz összegyűjtött adatok 

jelentős hányadát a Csajnapon dolgozó ártalomcsökkentéssel foglalkozó nők hozták létre. A nőnemű 

ártalomcsökkentéssel foglalkozó dolgozók élményei egy újszerű fókuszt jelentenek az intravénás 

droghasználattal kapcsolatos kutatásban. Ez az első olyan kutatási projekt, amely a fotóhang 

módszerét az ártalomcsökkentés kontextusában, és a magyarországi, intravénás droghasználó nőkkel 

összefüggésben használja. 

A kutatás középpontjában az intravénás drogokat használó nők állnak

Azért szükségszerű, hogy a kutatás témája olyan nőkre összpontosítson, akik intravénás 

drogokat használnak, az intravénás droghasználó emberek helyett, hogy meg lehessen érteni a 

társadalmi nem és az ártalom között fennálló kapcsolatot. Ez az összetett kapcsolat annak az 

elismerésében helyeződik el, hogy a „nők” társadalmi nem a „nőnemű” biológiai nem köré van 

társadalmilag megkonstruálva, és, hogy a társadalmi nem sajátos, tanult jellegzetességei a biológiai 

nemhez kapcsolva vannak kijelölve, ám ahhoz nem eredendően, lényegétől elválaszthatatlan módon 

kötődnek. A társadalmi nem egyének, közösségek és társadalmak által van megkonstruálva, 

kikényszerítve, intézményesítve és kialkudva (Butler, 1990; Connell, 1987; Kenny, 2007). 

Ugyanakkor a mindennapi életben a társadalmi nem gyakran „magától értetődőnek van véve”, és csak 

olyankor válnak észrevehetővé a társadalmi nemmel kapcsolatos elvárások, amikor valami 

megzavarja vagy bizonytalanná teszi a társadalmi nemi normákat (Lorber, 1994). Azok az emberek, 

akik intravénás drogokat használnak, társadalmi normáknak mondanak ellent, és az intravénás 

droghasználó nők specifikusan a nőiesség társadalmi nem által átszínezett normáival kerülnek 

konfliktusba. Ezeket az ellentmondásokat és finomabb árnyalatokat tárják fel a Csajnap kliensei és 

munkatársai által készített fényképek. 

Ez a dolgozat tekintetbe veszi az ártalom és az ártalomcsökkentés társadalmi nem által 

módosított aspektusait az intravénás droghasználó nők és ártalomcsökkentéssel foglalkozó dolgozók 

esetében, és az ártalomcsökkentés egy feminista zemiológiai megközelítése mellett érvel. Ebben a 

dolgozatban a fekete és több rasszhoz tartozó feminista gondolkodás, a kritikai kriminológia, a 

közegészségügy, a zemiológia1 és a vizuális elmélet és módszerek elméleteiből merítek. A dolgozat 

azt mutatja be, hogy miként próbálják az ártalomcsökkentéssel foglalkozó szakemberek mérsékelni az 

ártalmakat olyan körülmények között, amelyek túlnyomórészt ártalmakat okoznak az intravénás 

droghasználó nőknek. A következő négy alfejezet rövid összefoglalást ad azokról az episztemológiai, 

elméleti és ontológiai elképzelésekről és tudósokról, amelyek nyomán a Csajok a sarkon kutatás 

létrejött.    

 Az angol nyelv erre a ‘zemiology’ kifejezést használja. A ‘zemiology’ szónak a magyarban nincs megfelelője, 
bár az egyenes fordítása a „társadalmi ártalmak tudománya” lenne. Azért alkalmazom a „zemiológia” formát, 
hogy megtartsam a kifejezés latin-angol-magyar nyelvi egyezőségét. 



Ártalomcsökkentés

Az ártalomcsökkentés a droghasználatnak egy olyan megközelítése, amely elismeri, hogy 

vannak emberek, akik nem akarnak vagy nem képesek felhagyni a drogok használatával, és amelynek 

célja, hogy az embereket segítse a szerek biztonságosabb fogyasztásában (International Harm 

Reduction Association, 2010). Míg egyes embereknek lehet a drogok használatától való absztinencia 

egy célja, egy ártalomcsökkentési megközelítés az absztinenciára úgy tekint, mint ami csupán egy a 

droghasználatra adott válaszok spektrumán lévő választási lehetőségek közül, nem pedig a 

droghasználat egyedüli alternatívája (Marlatt, 1996; Menneret, 2013). A különböző 

ártalomcsökkentési kezdeményezések elsődleges célja az, hogy csökkentsék a drogokat használó 

embereket érő, drogokhoz kapcsolódó ártalmakat, továbbá, hogy csökkentsenek bármely közösségi 

vagy társadalmi nyilvánosságban megjelenő ártalmat, amely a droghasználathoz kapcsolódik (Lenton 

and Single, 1998).  A drogokhoz kapcsolódó ártalmak mérséklése gyakran része a droghasználatra 

adott közegészségügyi válasznak. A közegészségügy arra törekszik, hogy mind az egyes egyének, 

mind a lakosság egészét védje azáltal, hogy beazonosítja, megfigyeli és kezeli az olyan lehetséges 

egészségkárosító tényezőket, mint amilyen a vérrel átadható vírusok terjedésének kockázata azon 

személyek között, akik közösen használnak fecskendőket vagy más drogokhoz kötődő eszközöket 

(Rhodes and Hendrich, 2010). Az ártalomcsökkentésnek egy közegészség-orientált megközelítése a 

bizonyítottan eredményes kimenetelekre helyezi a hangsúlyt, nem pedig olyan stratégiákra, amelyek 

megbélyegzik azokat az embereket, akik drogokat használnak (European Monitoring Centre for Drugs 

and Drug Addiction [EMCDDA], 2010).  

Az ártalomcsökkentés filozófiája magában foglalja a droghasználat irányában tanúsított 

ítélkezésmentes hozzáállást - azért, hogy azok, akik az ártalomcsökkentési szolgáltatásokat nyújtják 

(‘service delivery’) úgy járjanak el, hogy közben nem ítélkeznek erkölcsileg azok felett az emberek 

felett, akik drogokat használnak, ily módon tovább fokozva ezen emberek stigmatizáltságát (Neale, 

2001; O’Hare et al., 1992; Stimson, 1998). A stigmatizáció egy olyan folyamat, amelynek során „egy 

tulajdonság okán, amely egy személyt egy nemkívánatos sztereotípiához köt”, más emberek úgy 

tekintenek a stigmatizált (megbélyegzett) egyénekre, mint akik „romlottak”, és gyakran 

elembertelenítettek (Goffman, 1963, p. 11). Az emberek, akik eltérnek az uralkodó szociokulturális 

normáktól és értékektől, ahogyan azok az emberek is, akik drogokat használnak - különösen az 

intravénás droghasználó nők - súlyosan stigmatizáltak, részben a mások által rendellenesként észlelt 

viselkedésük miatt  (Ahern, Stuber and Galea, 2007; Campbell, 2000; EHRN, 2010). A stigmatizáció 

folyamata az egészségromlást is eredményezhet a stigmatizált egyén vagy csoport számára (Link and 

Phelan, 2001). A higiéniát, a tisztátalanságot és a betegségek átadását körülvevő tabuk régóta 

összefüggésbe vannak hozva a drogokat, főképp az intravénás drogokat használó személyekkel 

(Douglas, 1966; Fitzgerald and Threadgold, 2004; Parkin, 2014; Simmonds and Coomber, 2009). 



Ezek a tabuk az intravénás drogokat használó emberek számára még inkább „tönkretett 

identitásokhoz” és további társadalmi marginalizálódáshoz vezetnek (Goffman, 1963).

Az intravénás droghasználó embereket érintő ártalmak csökkentése olyan különböző - további 

stigmatizációt nem okozó - közegészségügyi kezdeményezések végrehajtását jelenti, mint például új 

fecskendők és injektáló eszközök biztosítása a használók számára és a használt fecskendők 

hulladékként történő elhelyezése biztonságos körülmények között tűcsere programok formájában, 

valamint HIV és hepatitis C tesztek végzése annak érdekében, hogy monitorozni lehessen, hogy a 

vérrel átadható vírusok átterjednek-e lakosság fennmaradó (nem intravénás szerhasználó) hányadára. 

Az adott ország drogokhoz kapcsolódó jogi szabályozásának függvényében a szolgáltatások között 

lehetnek helyettesítési klinikák is az intravénás opioid- (vagyis heroin-) használók számára, és 

biztonságos fogyasztói szobák azzal a céllal, hogy az emberek egy steril környezetben, orvosi 

felügyelet mellett használhassák intravénásan és/vagy szívva a szereket (Gowing et al., 2006; Kerry, 

Oleson and Wood, 2004; Milloy et al., 2008). Az ilyen kezdeményezések „alacsony küszöbű” 

szolgáltatások, ami azt jelenti, hogy ezekben minimális követelmények vagy korlátozások 

vonatkoznak a használatra (Melles, Márványkövi and Rácz, 2007). Az alacsonyküszöbű megközelítés 

célja, hogy bárkit fogadjon, akinek szüksége lehet ártalomcsökkentési szolgáltatások igénybevételére, 

és segítsen nekik az ezekhez való hozzáférésben úgy, hogy az adott személyeknek mindeközben a 

lehető legkevesebb akadállyal kelljen szembekerülniük. 

Vannak olyan sajátos problémák, amelyek kifejezetten az intravénás droghasználó nőket 

érintik; ez igazolja azt, hogy szükség van a társadalmi nemi szempontokra fogékony 

ártalomcsökkentési programokra és szolgáltatásokra, amelyek „ártalomcsökkentési intervenciók” 

vagy „ártalomcsökkentési válaszok” néven ismertek. Amellett érvelek, hogy a társadalmi nem jórészt 

még mindig hiányzik az ártalomcsökkentési szakpolitikából és gyakorlatból, és a Csajok a sarkon 

projekt adatain keresztül megmutatom, hogy az ártalomcsökkentés koncepcióját ki kellene terjeszteni 

oly módon, hogy az a kockázati környezetet, a társadalmi nemet és a társadalmi ártalmakat is 

figyelembe vegye.   

Zemiológia 

A zemiológia az ártalom létrejöttét tanulmányozó tudományterület. A zemiológiai elmélet 

szerint el kell mozdulni az ártalom (és a bűn) meghatározásának kizárólag jogi megközelítésétől, és 

ehelyett az ártalmak széles körét („társadalmi ártalmak”) szükséges vizsgálni, amelyeket a jelenlegi 

jogalkotási keretek nem feltétlenül képesek megfogni (Hulsman, 1986; Muncie, 2000; Schwendinger 

and Schwendinger, 1970). Emellett a zemiológia egy fogalmi struktúrát is biztosít ahhoz, hogy be 

lehessen azonosítani azt, hogy az ártalmakat miként okozzák részben maguk a jogi 

fogalommeghatározások. A zemiológia megkísérli eltolni a kriminológiai vizsgálódás fókuszát az 

ártalom létrejöttének társadalmi rendje irányába, amelyben nemcsak a bűncselekmények kerülnek 

meghatározásra, hanem az e cselekmények mögött húzódó folyamatok és a beléjük ágyazódott 



struktúrák is (Brogden and Nijhar, 2006; Lasslett, 2010). Ez nem azt jelenti, hogy az ártalom jogi 

fogalommeghatározásai teljes mértékben lényegtelenek volnának, hanem inkább azt hivatott 

megmutatni, hogy a bűncselekményként címkézett cselekvésekhez (betörés, nemi erőszak stb.) 

hozzátartozik a velük szemben álló és hozzájuk kapcsolódó strukturális társadalmi ártalmaknak 

(szegénység, patriarchátus stb.) egy készlete, amely lehetővé teszi, fenntartja és kitermeli az erőszak 

strukturális és mindennapi formáit (Bourdieu and Wacquant, 1992; Tifft and Sullivan, 2001). 

Amíg a kriminológia gyakran a szándék problémájával foglalkozik, a zemiológia 

ugyanennyire szól a megelőzhető strukturális társadalmi ártalmakról is (Pemberton, 2007). A 

zemiológia állítása szerint a strukturális társadalmi ártalmakat gyakran az államilag működtetett 

intézmények viselik el és állandósítják olyan egyenlőtlen hatalmi viszonyok által, amelyek 

normalizálják a szegénységet, a patriarchátust és az elnyomás más formáit. Egy társadalmi ártalom 

alapú zemiológiai megközelítés megkísérli láthatóvá tenni az ártalmas nemzeti és állampolgári 

szakpolitikákat és gyakorlatokat (vagyis az „állami ártalmakat”), és hangsúlyozza, hogy az ilyen 

jogsértések nem „normálisak” olyan társadalmakban, melyek azt állítják magukról, hogy 

állampolgáraik szabadságjogainak előmozdításában érdekeltek (Green and Ward, 2004; Matthews and 

Kauzlarich, 2007).    

Hillyard és Tombs (2004; 2005) a társadalmi ártalmak négy kategóriáját javasolja 

megkülönböztetni: fizikai ártalmak, anyagi/gazdasági ártalmak, érzelmi/pszichológiai ártalmak és a 

„kulturális biztonságot” veszélyeztető ártalmak. Míg az ilyen kategóriák csak elméletben különülnek 

el egymástól és a valóságban átfednek, Hillyard és Tombs tipológiája hasznos azoknak a különböző 

ártalmaknak az elrendezéséhez, amelyek a droghasználó emberek és az ártalomcsökkentéssel 

foglalkozó dolgozók életében jelen vannak. A fizikai ártalmak magukban foglalják az erőszak 

különböző formáit, és a betegségeket, az élelmiszer ellátottsággal kapcsolatos problémákat és a 

környezetszennyezést is; az anyagi/gazdasági ártalmak a bizonytalan lakhatási helyzetet, a 

szegénységet, valamint más anyagi státuszokat ölelnek fel; végül az érzelmi és pszichológiai ártalmak 

az erőszak nem fizikai formáit és a megfosztottság más kognitív formáit - ideértve a szexuális 

ártalmakat is - jelentik (Hillary and Tombs 2004; 2005). A kulturális biztonság az autonómia, a 

fejlődés és a növekedés fogalmait, továbbá a bármely adott társadalomban rendelkezésre álló 

kulturális, intellektuális és információs forrásokhoz való hozzáférést foglalja magában (Hillary and 

Tombs, 2004, p. 20). A kulturális biztonság megtagadása társadalmi ártalmakat okoz. Hillyard és 

Tombs kulturális biztonságra adott tág definíciója lehetőséget nyújt a kulturális biztonsághoz kötődő 

ártalmak tág értelmezésére, ellenben nem ad eszközt semmilyen hasznos fogalmi paraméter 

meghatározására. Tipológiájuk nem nevezi meg világosan azt, hogy milyen módokon tartható fenn a 

kulturális biztonság, és nem címkézi azokat a kimeneteleket sem, amelyeket a kulturális biztonság be 

nem tartása eredményez. A Csajok a sarkon projekt empirikus eredményei bizonyítékot szolgáltatnak 

a kulturális biztonságnak egy kidolgozottabb értelmezéséhez az intravénás droghasználó nők, illetve 

az ezzel a csoporttal foglalkozó ártalomcsökkentési dolgozók tekintetében.     



Feminista zemiológia

A zemiológia elméleti alapjai az ártalom, az elnyomás és az igazságtalanság kiterjesztett 

meghatározásaira építkezve egészítik ki a feminista gondolkodás alapelveit. Ennek ellenére, a 

zemiológia - egy fontos kivételtől (Pantazis, 2005) eltekintve - jórészt hiányzik a társadalmi ártalmak 

társadalmi nemek által informált elemzéséből. Ahogyan a zemiológia azt ajánlja, hogy „haladjuk 

meg” a bűn jogi alapú meghatározását, úgy én is a „feminista zemiológia” koncepciójára teszek 

javaslatot annak érdekében, hogy a társadalmi nemek által módosított ártalmaknak egy, a 

kriminológia tudományterületi határain túlmutató értelmezésére tudjak törekedni. A feminista 

zemiológia fogalma alatt az ártalmak értelmezésének egy olyan megközelítését értem, amely magába 

építi az osztály, az etnicitás, a társadalmi nem és az identitás hatások más formáinak elismerését, és 

amelyre befolyással vannak azon típusok és módok, ahogyan a nők különböző ártalmakat megélnek. 

Ezen identitások különböző hatalmi dinamikák között zajló, egymás közötti kölcsönhatásainak 

folyamatait és kimeneteleit az interszekcionalitás fogalma ragadja meg (Crenshaw, 1991). Az 

interszekcionalitás (metszetbeliség) annak az elismerése köré szerveződik, hogy a hatalmi hierarchiák 

által meghatározott struktúrákban a rassz, az osztály, a társadalmi nem és a másféle identitások 

összekapcsolódnak egymással. Az interszekcionalitás a kortárs feminizmus egy kulcsfontosságú 

elméleti felépítménye, amely segíti a társadalmi ártalmak kategorizálását és elemzését. Az 

interszekcionalitás a fekete és a több rasszhoz tartozó feminista gondolkodásban is egy alapvető 

jelentőséggel bíró fogalom.

Fekete és több rasszhoz tartozó feminista gondolkodás

A „kritikai rasszelmélet” (Crenshaw et al., 1995; Grundy, 2014) vagy „több rasszhoz tartozó 

feminizmus” (Burgess-Proctor, 2006) néven is ismert fekete és több rasszhoz tartozó feminista 

gondolkodás a fekete feminista elméletből és a - főképp észak-amerikai - feminizmus korábbi formái 

rasszra való vakságának kritikájából nőtt ki (Davis, 1981; Collin, 1990; hooks2, 1988). A kortárs 

feminista kriminológia szintén támaszkodik a fekete és több rasszhoz tartozó feminista elméletre 

(Renzetti, 2013). A fekete és több rasszhoz tartozó feminista gondolkodás arra törekszik, hogy 

hangsúlyozza, hogy a különböző identitások vagy „státuszjelölők” miként alkotnak metszeteket a 

hatalom azon rendszereivel és intézményeivel, amelyek érvényt szereznek az elnyomás hierarchiáinak 

(Burgess-Proctor, 2006). A hatalom azon rendszerei, amelyek magukban hordozzák az elnyomás és a 

privilégiumok hierarchiáit, önmagukon belül és egymás között fennálló viszonyoktól függenek. Ez azt 

jelenti, hogy egyes egyének és csoportok pontosan azért gyakorolnak nagyobb hatalmat és 

rendelkeznek több privilégiummal a társadalmon belül, mert mások el vannak nyomva az identitásuk 

és a státuszukat kijelölő jegyeik (mint a biológiai nem, etnikai hovatartozás, szexuális irányultság, 

 bell hooks szándékosan írja csupa kisbetűvel a nevét.



jövedelem) okán, és ez akkor is így van, ha emberek nincsenek tisztában a privilégiumokkal, amely az 

ő vagy más személyek identitásához van hozzácsatolva (Renzetti, 2013). A feminista zemiológiai 

megközelítésről szóló javaslatom egy olyan keret felállítását teszi lehetővé, amely által azonosíthatók 

és kategorizálhatók a társadalmi ártalmak. Ezen túlmenően e megközelítés által lehetőség nyílik a 

társadalmi ártalmakon belüli és az azok között fennálló összefüggéseknek a marginalizált emberek 

egymáshoz kapcsolódó státuszjelölői kontextusában történő kritikai elemzésére is. 

A Collinstól (1990) kölcsönzött „elnyomás mátrixa” koncepciót használom annak érdekében, 

hogy a feminista zemiológiát az ártalom és az ártalomcsökkentés kontextusában, és az intravénás 

droghasználó nők, valamint a nőnemű ártalomcsökkentéssel foglalkozó dolgozók tekintetében 

operacionalizáljam. Más kutatások az elnyomás mátrixára (‘matrix of oppression’) az „uralmi 

politika” (‘politic of domination’), a „többszörös marginalitás” (‘multiple marginality’) vagy az 

„elnyomás arcai” (‘faces of oppression’) néven hivatkoznak (hooks, 1998; Richie, 1996; illetőleg 

Young, 1990). Collins állítása, hogy a társadalmi nem, az osztály és más identitásjelölők az elnyomás 

összefonódó rendszerei, amelyek „újraalkotják az uralkodás és az ellenállás társadalmi viszonyainak 

fogalmait” (1990, p. 221). Egy feminista zemiológiai megközelítés azzal a céllal alkalmazza az 

elnyomás mátrixát, hogy - mind az elnyomottak, mind pedig az elnyomók vonatkozásában - ennek 

segítségével értelmezni lehessen azt, hogy miként tapasztalják meg egyének és csoportok a társadalmi 

ártalmak eltérő szintjeit és fokozatait. 

A fekete és több rasszhoz tartozó feminista gondolkodásban elhelyezett feminista zemiológia 

alapot biztosít a társadalmi ártalmaknak egy magasabb fokú elméleti megértéséhez, amennyiben 

azokat az elnyomás többszörös és egymással átfedésben lévő formái között helyezi el. Az elnyomás 

mátrixa továbbá teret ad „a tudás újfajta módjainak” azáltal, hogy a marginalizált csoportok saját 

megélt tapasztalataikat határozzák meg, az azok lényegétől elválaszthatatlan sokrétűség és 

ellentmondások közegében (Collins, 1990). Kiegészítésként Hillyard és Tombs (2004; 2005) 

tipológiája mellett, az elnyomás mátrixa egy eszköz a méltánytalansághoz és az ártalmakhoz 

hozzájáruló strukturális komplexitások beazonosítására. Ez a fajta beazonosítás nemcsak az ártalmak 

közötti kapcsolat analizálására nyújt lehetőséget, hanem azon módoknak az elemzésére is, amelyek 

által emberek aktívan próbálnak ellenállni és az említett ártalmakkal szembeszegülni. A különböző 

típusú társadalmi ártalmak felismerése magában rejti az egyének és csoportok helyzetbe hozásának 

lehetőségét, hogy képessé váljanak arra, hogy az ártalmak és az ártalomokozás forrásainak 

kategorizálása révén felforgató módokon viszonyulhassanak az ártalmakhoz. Ezek az elméletek és 

ontológiai helyzetmeghatározások helyezték el a Csajnap keretein belül végzett terepmunkai kutatást.     

Kutatási színtér a Csajnapon: kizárólag nők számára fenntartott ártalomcsökkentés Budapesten

A Csajnap Budapest VIII. kerületében, egy Kék Pont nevű, ártalomcsökkentéssel foglalkozó 

nem kormányzati szervezetnél működött. A VIII. kerület Budapest egyik leginkább elszegényedett 

kerületeként ismert (Csák, Demetrovics and Rácz, 2013). Történelmileg, Budapest fennmaradó 



részeihez viszonyítva, a területen aránytalanul magas a bejelentett bűncselekmények, a 

munkanélküliség, az utcai szexmunka, az alacsony iskolai végzettségű lakosok, és a rossz minőségű 

lakások jelenléte (Kovács, 2009; Móró, Simon and Sárosi, 2013; Van Tuijl, Van Haaren and Van de 

Berg, 2011). Ezen kívül az összes budapesti kerület közül a VIII. kerület rendelkezik a legnagyobb 

lélekszámú etnikumát tekintve roma lakossággal. A roma etnikumú származással bíró embereket 

évszázadok óta diszkriminálják Magyarországon és Európa nagy részén (Hancock, 2002). Ennek a 

történelemnek egy olyan társadalmi kirekesztés és etnikai alapú üldözés is a része, amely, 

összehasonlítva a népesség fennmaradó hányadával, az iskolai végzettségek elérésének aránytalan 

mértékű hiányát, súlyosbított szegénységet, valamint gyenge egészségi állapotokat eredményezett a 

magyar romák körében (Hancock, 2002; Kende, 2000; Kertesi and Kézdi, 2011; Kovats, 2004; 

Koulish, 2005). A Kék Pont klienseinek túlnyomó többsége romaként azonosította magát.  

A Kék Pont dolgozói úgy találták, hogy azok a kliensek, akik nőként azonosították magukat, 

kisebb mértékben vették ki a részüket a szolgáltatásokból, amikor a központban férfiak is jelen voltak, 

legyen szó akár férfi kliensekről, akár férfi személyzetről. Hogy reagáljanak a kliens-részvételnek erre 

a kiegyenlítetlenségére, a Kék Pont 2010-ben elkezdte a Csajnapot. Bárki, aki nőként azonosította 

magát (beleértve a transz nőket is) hozzáférhetett vagy dolgozhatott a heti egyszeri Csajnapon. A 

Csajok a sarkon projekt ideje alatt hetente átlagosan 40-50 kliens ment be a Csajnapra. A terepmunka 

több mint nyolc hónapon át folyt, 2013 augusztusától 2014 márciusáig, és elsődlegesen abban a 

Budapest VIII. kerületében elhelyezkedő házban, illetve ház körül zajlott, amelyik otthont adott a Kék 

Pont által működtetett tűcsere programoknak. A University of Kent (Egyesült királyságbeli) etikai 

bizottsága hagyta jóvá a kutatási tervet a terepmunka megkezdése előtt. A terepmunka etnográfiai 

megfigyelésekből, a Csajnap munkatársai által készített fotókból és az ő fényképezési 

műhelyfoglalkozásokon való részvételükből, valamint a Csajnap kliensei által készített fotókból és az 

ő fotó-stimulációs interjúkban való részvételükből tevődött össze, és egy nyilvános fotókiállítás és 

adománygyűjtő rendezvény akció-alapú kimenetelében csúcsosodott ki. A következő szakasz a 

Csajok a sarkon kutatáshoz használt kutatásmódszertant írja le, és a terepmunka fázisait részletezi.

Kutatásmódszertan: feminizmus által informált részvételi akciókutatás (FPAR)

A feminizmus által informált részvételi akciókutatás (Feminist informed Participatory Action 

Research, a továbbiakban: FPAR) egy módszertani orientáció az akciókutatáson belül. A részvételi 

akciókutatás alapjai a szociálpszichológiában és oktatási pedagógiában gyökereznek - olyan 

megközelítésekben, amelyek a bevonódás demokratikus folyamatai révén a kutatás témájával és 

eredményeivel kapcsolatos ismeretek gyarapítására és a tudatosság-növelés elősegítésére törekszenek 

(Brydon-Miller, Greenwood and Maguire, 2003; Fals-Borda, 2001; Freire, 1979; White, 

Suchowierska and Campbell, 2004). A megközelítés támogatói azt állítják, hogy a részvételi 

akciókutatás „az egyéni attitűdök és értékek átalakulása, személyiség és kultúra, és önzetlen folyamat” 

lehet a kutatásba bevonódók számára, különböző mértékben (Fals-Borda, 2001, p. 32).  Az FPAR a 



nők egyenlőtlen helyzetét egy olyan közös, egymással megosztott tudáson keresztül próbálja 

értelmezni, amely szélesebb társadalmi igazságossággal kapcsolatos célok felé történő haladáshoz 

vezethet (Agger, 2006; Lorenzetti, 2013; Macguire, 2006). A nők megélt tapasztalatai a feminista 

módszerekben központi jelentőséggel bírnak, és a kutatástervezés, az adatgyűjtés valamint az elemzés 

mindegyik szakaszára kihatással vannak. A résztvevők és a kutatók közötti együttműködés az FPAR 

kulcsfontosságú tényezője (Macguire, 2006). Az FPAR részvételi aspektusa elsősorban arra utal, hogy 

a kutatásban résztvevő személyeket a kutatási folyamatba bevont, aktív cselekvőkként integrálja. A 

kutatásnak egy FPAR megközelítése - a kutatás demokratikusabbá tételével, a személyek helyzetbe 

hozásának elősegítésével, és a kutatási eredmények egy, a hagyományos kutatásokéhoz viszonyítva, 

nagyobb közönség felé történő átadásával - megteremti a változtatás lehetőségeit makro-, és 

mikroszinten (O’Neill, 2004). Az FPAR „akció” részének megvalósítása a gyakorlatban 

nagymértékben eltérő formákat ölthet tényezők sorától függően - ideértve az anyagi forrásokat, az 

időt, amelyet konkrétan az „akcióra”, és általánosságban véve a terepmunkára lehet fordítani, továbbá 

más gyakorlati kérdéseket, köztük a strukturális akadályokat, amelyek korlátozhatják a kutatás 

„akció” kimenetelének mértékét (William and Lykes, 2003). 

Az FPAR hatalmi dinamikák iránti módszertani érdeklődése a kutatási folyamat során történő 

ártalomokozás mérséklésére irányuló próbálkozás azáltal, hogy az adatok előállítását a kutatás 

résztvevői felé tolja el, és hagyja, hogy az ő élményeik alkothassák az érvényes tudás alapját. Az 

FPAR gyakorlatilag a helyzetbe hozás feltételeit kísérli meg előmozdítani úgy, hogy próbálja 

csökkenteni annak az esélyét, hogy résztvevők a kutatási folyamat következtében létrejövő ártalmakat 

tapasztaljanak, és azzal, hogy bátorítja a tudás és az adatok együttes konstruálását, ahelyett, hogy egy 

kutató vonna ki adatokat egy terepmunka színteréből. A következő szakasz azt írja le, hogy a fotóhang 

miként bizonyul hasznos módszernek a kritikai kutatásba való bevonáshoz és a helyzetbehozás 

előmozdításához egy nyilvános helyzetben. 

Kutatási módszer: fotóhang

A fotóhang egy olyan módszer, amelynek keretében fényképezőgépeket adnak embereknek 

abból a célból, hogy fotókat készíthessenek, majd a résztvevők és a kutatók együttműködve 

megbeszélik és elemzik a képeket. A fotóhang lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy a kutatási 

témával kapcsolatban saját értelmezésüket dokumentálják azáltal, hogy a problémáikat, élményeiket 

és megfigyeléseiket fényképeken keresztül rögzítik. Ily módon eljárva, a fotóhang a tudományos 

vizsgálódásnak egy olyan módszere, amely „a vizuális kép közvetlenségét használja fel ahhoz, hogy 

bizonyítékot gyűjtsön és támogassa a szakértelem és a tudás megosztásának egy hatékony, részvételen 

alapuló módját” (Wang and Burris, 1997, p. 369). Azon meggyőződés alapján működik, hogy a képek 

a tudásnak egy erőteljes megnyilvánulási formáját képviselik, amelyekben benne rejlik a lehetőség, 

hogy információkat közvetítsenek, és kreatív módon ábrázoljanak egyéni, valamint közösségi 

szükségleteket is (Baker and Wang, 2006). Történelmileg „az etnográfiai kutatásban a vizualitást arra 



használták, hogy szemléltessék, nem pedig arra, hogy interpretálják vagy kritizálják a megélt 

élményeket és kultúrákat” (O’Neill, 2004, p. 220). A sztenderd kutatási módszerekkel szemben a 

fotóhang technikák a résztvevőket az adatok megalkotóinak és kiindulási értelmezőinek szerepébe 

helyezik. 

A fotóhang olyan alapvető fontosságú FPAR elveket ölel fel, „mint amilyenek a kutató és a 

résztvevők közötti együttműködés, a résztvevők erősségeire irányuló figyelem, és a kutatási 

eredmények gyakorlatokba történő átültetése” (Teti et al., 2012, p. 34). A fotóhangot FPAR 

stratégiaként használva, a résztvevők oly módon dokumentálhatják az őket körülvevő környezetet, 

ami számukra személyes jelentéssel bír és reprezentációt biztosít, kontextualizálja a fényképeket, és 

segít a főbb kódok, témák és a számukra releváns problémák azonosításában (Baker and Wang, 2006). 

Ez a vizuális módszer lehetőséget adott arra, hogy az adatoknak egy olyan gazdagsága és mélysége 

jöhessen létre, amely a résztvevők ártalmakkal és ártalomcsökkentéssel kapcsolatos értelmezéseinek 

egy óvatosan árnyalt elemzését eredményezhette. 

  A fotóhang akció-orientált kimenetele (vagyis az FPAR-ból az „A” rész) egy olyan teret 

biztosít a vizuális reprezentációnak és újra-reprezentációnak, amely magában hordozza a lehetőséget, 

hogy nagyobb, a kutatói közösségen túli közönséghez is elérjen, vagy pedig, hogy a hagyományos 

kutatási kimeneteleken - mint amilyenek a szakértők által felülvizsgált, folyóiratban megjelenő cikkek 

- túlmenő kimeneteleket adjon (O’Neill, 2004). 

Például a képek egy nyilvános fotókiállítás által történő megosztása nemcsak egy meggyőző 

platformot szolgáltathat ahhoz, hogy közvetíteni lehessen a kutatási projekt eredményeit, hanem 

ahhoz is egy mód lehet, hogy „valamit vissza lehessen adni” a közösségi kezdeményezéseknek, 

amelyek be lettek vonva a fotóhang kutatásba (Lyke, 2010; Mcintyre, 2003; Robinson, 2013; Roy, 

2012). A Csajok a sarkon projektben a fotókiállítás egy fázis volt az öt közül a terepmunka 

folyamatában. Az alábbi öt szakasz ezeket a fázisokról ad összefoglalót. 

A terepmunka első fázisa: hozzáférés a terepmunka helyéhez és a résztvevői megfigyelés  

A terepmunka első két hónapjában megfigyelőként jártam el a hetente megtartott Csajnap 

programra, és részletes terepmunka naplót írtam a megfigyeléseimről. Egy intenzív magyar nyelvi 

tanfolyamra is beiratkoztam, és tolmácsokat kerestem, hogy segítsenek a nyelvi fordításban. A 

Csajnapnál töltött első két hónap lehetővé tette számomra, hogy továbbfejlesszem a kutatási tervet 

abból a célból, hogy az jobban illeszkedjék az ártalomcsökkentési központ sajátosságaihoz, és azt is, 

hogy „kulturális tudásra tegyek szert” specifikusan a Csajnap különböző aspektusaival, és 

általánosságban a Kék Ponttal kapcsolatban is, továbbá embereknek azzal a meglehetősen elszigetelt 

közösségével kapcsolatban, akik intravénás drogokat használtak a VIII. kerületben (Liamputtong, 

2008, p. 4).

Minekutána egy alapszintű bizalom kialakult a Csajnap alkalmazottai, önkéntesei és 

közöttem, a Csajnap alkalmazottak (négy nő) és én találkoztunk egy magyar-angol nyelvi tolmáccsal, 



hogy egyeztessünk a kutatási projekt részleteiről, és, hogy kísérletezzünk a digitális 

fényképezőgépekkel, amelyeket a kutatáshoz szereztem be. Ennek a megbeszélésnek a folyamán 

mindegyik alkalmazott beleegyezett abba, hogy részt vegyen a projektben. Innentől kezdve arra a 

négy alkalmazottra, akik részt vettek a kutatásban, a lányok megnevezéssel fogok utalni, mivel ez volt 

az a kifejezés, amelyet az alkalmazottak használtak akkor, amikor egymásra, mint csoportra 

hivatkoztak.     

A fentieken túl azáltal is folytattam az etnográfiai kutatási munkának egy formáját, hogy 

önkéntes munkát végeztem a Kék Pont nyilvános, fecskendőket gyűjtő csapatában. Azért 

önkénteskedtem, hogy első kézből származó beszámolót nyerjek azzal kapcsolatban, hogy hol gyűjtik 

a használt fecskendőket, és, hogy hol laknak és/vagy injektálnak a kliensek. Ezek az önkéntes munka 

lehetőségek azt is lehetővé tették számomra, hogy a Kék Pont csapatának más tagjaival is 

beszélhessek, egy olyan környezetben, ami a központon kívül esik, hogy megteremtsem a rapportot, 

és, hogy meghallgassam az ő nézőpontjaikból a Kék Pont, az ártalomcsökkentés és Magyarország 

szociokulturális, gazdasági és környezeti közegének jellemzését.    

A terepmunka második fázisa: résztvevői bevonódás a fényképezési műhelyfoglalkozások útján   

A kutatás második fázisában a lányok részvételi fényképezési műhelyfoglalkozásokban vettek 

részt. Hat hónap leforgása alatt tizenöt műhelyfoglalkozásra került sor, és a terepmunka végeztével 

még további visszatükröző és értékelő műhelyfoglalkozások voltak. A műhelyfoglalkozásokat 

körülbelül heti kétszer tartottunk, és két-két és fél órásak voltak. A legtöbb műhelyfoglalkozás egy 

hasonló felépítést követett (melyet egy tolmács segített): miután a lányok újból megerősítették a 

beleegyezésüket, a műhelymunka egy bemelegítő tevékenységből, egy a lányok által készített 

fotókhoz kapcsolódó „mutasd be és mondd el” részből, egy fotó-alapú tevékenységből, egy értékelő 

vagy visszajelzéseket adó tevékenységből és egy hazaviendő feladatból állt  - utóbbit a 

műhelyfoglalkozások közötti időben kellett megcsinálni, és a kutatási menetrendet lendítette előre. A 

műhelyfoglalkozások a lányok által készített fényképek együttműködő megbeszéléséből és a 

fényképek nyomán felmerülő tematikák beazonosításából álltak. E műhelyfoglalkozások célja az volt, 

hogy arra bátorítsa a lányokat, hogy kritikai módon viszonyuljanak a képekhez ahelyett, hogy 

felszínes fényképeket készítenének az ártalommal és ártalomcsökkentéssel kapcsolatos kutatási 

kérdésre válaszul.   

A terepmunka harmadik fázisa: résztvevői bevonódás és fotó-stimulációs interjúk 

A kliens fényképészek toborzására a lányokkal lefolytatott konzultálásokat követően került sor, 

miután megbeszéltük, hogy milyen formában lenne a legjobb a klienseket a Csajok a sarkon projektbe 

bevonni. A lányok javaslatai nyomán, a kliensek eldobható fényképezőgépeket kaptak, mivel a lányok 

aggódtak, hogy a fényképezőgépek eltűnhetnek vagy ellophatják, eladhatják őket a terepmunka alatt. 

A toborzás során egy tolmáccsal együtt lógtunk az ártalomcsökkentési központban, a Csajnap 



nyitvatartási idejében, és megközelítettük a klienseket, hogy a kutatási projektről beszélgessünk 

velük. Azok, akik beleegyeztek, hogy részt vesznek, számokkal megjelölt eldobható fényképezőgépet 

kaptak, a számok pedig egy jelenléti ívre lettek feljegyezve. Azokat a klienseket, akik visszahozták a 

fényképezőgépüket, meginterjúvoltuk a képeik tartalmával kapcsolatban, a papír alapú fénykép 

formában történő kinyomtatást követően. Az interjúk félig strukturáltak voltak, és a kliens képeinek 

tartalma adta hozzájuk a vezérfonalat.  

Szintén a lányok javasolták, hogy kiválasztanak a sajátjaik közül fényképeket, hogy azokat 

megosszam a kliensekkel, és aztán a kliensek meginterjúvolásához használjam fel ezeket, ily módon 

felmérve a véleményeiket mind a konkrét képekről, mind általánosságban a Csajnapról. A lányok 

összesen 65 fényképet választottak ki, melyeket kilenc tematikus csoportba rendeztek el. A lányok 

egy címet vagy egy leírást adtak mindegyik csoporthoz és az összes egyéni fényképnek; ezek post-it 

lapokra voltak felírva, és a fényképek hátuljára voltak helyezve. A Csajnap ideje alatt klienseket 

közelítettünk meg, és megkérdeztük őket, hogy akarnak-e látni fényképeket, amelyeket a lányok 

készítettek. Ha a kliensek beleegyeztek ebbe, akkor röviden körülírtuk a projektet, és egy beleegyezési 

nyilatkozatról szóló formanyomtatványt kaptak, amely azt is magában foglalta, hogy beleegyeznek-e 

abba, hogy az interjúról hangfelvétel készüljön. A beleegyezésüket adó Csajnap klienseknek 

megmutattuk a lányok által létrehozott fényképeket, illetve egyszerre egy-egy csoportot ezekből, és 

arra kértük őket, hogy tegyenek a fényképekről észrevételeket a Csajnappal összefüggésben. A 

kliensek észrevételeit post-it lapokra írtuk, majd a klienseknek megmutattuk a lányok által az egyes 

képekhez írt jegyzeteket.    

Összesen tizenkilenc fotó-stimulációs interjút folytattunk le tíz klienssel (ez a Csajnap kliens-

bázisának mintegy negyede - ötöde). Egy fotó-stimulációs interjú azt eredményezte azt, hogy egy 

kliens több saját fényképet is készített. A demográfiai kérdéseket megválaszoló összes kliens, 

romaként azonosította magát.3 A legfiatalabb Csajnap kliens 19 éves volt, a legidősebb 46 éves. Nem 

volt medián életkoruk, mivel a tíz kliens életkora a tartomány egészén átívelt. Egy kivételével 

mindegyik kliens azt mondta, hogy használt már intravénás drogokat, és tízből nyolc kliens azt 

mondta, hogy jelenleg is használ intravénás drogokat. A tíz kliensből négy kifejezetten 

szexmunkásként azonosította magát. A kliensek egyike azt állította, hogy hepatitis C fertőzése van. A 

lányok azt mondták, hogy azoknak a Csajnap klienseknek a száma, akik szexmunkások és hepatitis C 

fertőzésük van, valószínűsíthetően nagyobb, csak a kliensek úgy döntöttek, hogy számomra nem 

nyilvánítják ki ezeket az információkat. A fotó-stimulációs interjúkból származó válaszok segítettek a 

Csajok a sarkon projekt következő fázisának, az akció-alapú kimenetelnek az alakításában.   

 Alapvető demográfiai kérdéseket tettünk fel az interjú során, ideértve az életkorra, az etnicitásra, a nemzetiségre, a 
foglalkoztatás módjára, és a legmagasabb befejezett iskolai végzettségre vonatkozókat.  



A terepmunka negyedik fázisa: akció-alapú kimenetel 

Az, hogy legyen egy „akció”, amely a kutatás megállapításaival kapcsolatos tudatosságot 

növeli, az FPAR-nak egy döntő jelentőségű része (Corbett et al., 2007). Míg ez az „akció” számos 

különböző formában nyilvánulhat meg, a lányokkal együtt úgy döntöttem, hogy egy nyilvános 

fotókiállítás lenne a megfelelő esemény ahhoz, hogy növeljük a tudatosságot az általuk végzett 

munkával, és azzal a közeggel kapcsolatban, amelyben a Csajnap valamint a Kék Pont működik. A 

nyilvános fotókiállítás 2014. március 7-én, a Nemzetközi Nőnap előestéjén, és a Csajnap negyedik 

születésnapján került megrendezésre. Amint azt ennek az összefoglalónak az elején is említettem, az 

esemény a „Csajok a sarkon” nevet kapta. Ez a cím a fotókiállításon bemutatott fényképek egyikének 

képaláírásából lett átemelve. A lányok azért döntöttek e mellett a cím mellett, mert az 

ártalomcsökkentési központ szó szerint két egymást keresztező utcánál, a sarkon helyezkedett el, és a 

lányok gyakran álltak kint, amikor dohányoztak. Egy műhelyfoglalkozás során a lányok arról is 

beszéltek, hogy a „Csajok a sarkon” a Csajnap szolgáltatásaihoz hozzáférő utcai szexmunkásoknak is 

egy elismerése.      

Miközben az esemény megfelelt az FPAR módszertani kritériumainak, a fotókiállítás három 

további célt is elért. Először is, a fotókiállítás egy lehetőség volt arra, hogy a résztvevők 

bemutathassák a fényképeiket, és növeljék a nyilvánosság tudatosságát mind a lányok által végzett 

munkával, mind a Csajnap klienseinek mindennapos, megélt élményeivel kapcsolatban. Másodszor, 

az esemény a kiállítást látogató emberek adományaiból pénzt is gyűjtött a Csajnap számára. 

Harmadszor, a kiállítás teret adott ahhoz, hogy meg lehessen ünnepelni azt, hogy négy éve van nyitva 

a Csajnap. A kiállításon lévő fényképek többségét (67 képből 57-et) a lányok készítették; a többi 

képet a Csajnap kliensei (7 kép), a Kék Pont Csajnapban nem résztvevő dolgozói (2 kép) csinálták, 

egyet pedig én csináltam a terepmunka alatt.   

A kommunikációs igazgatóval és a tűcsere koordinátorral konzultálva, a lányok és én úgy 

döntöttünk, hogy a kiállított fényképek elérhetőek lesznek, ezzel is ösztönözve azt, hogy a 

Csajnapnak pénzt adományozzanak. A nyilvánosság tagjai legalább 4444 forintos (2016. májusában 

valamivel több, mint 14 eurós) pénzadományért köszönetképpen megkaphatták az általuk választott 

fényképet. Az összeget azért így választották meg, mert a Csajnap negyedik születésnapja volt. Az 

eseményre sokan eljöttek, és 94091 forintnyi (körülbelül 300 eurónyi) összeg folyt be. Annak 

érdekében, hogy a kutatást egy könnyen hozzáférhető formában megosszam, létrehoztam egy 

kétnyelvű blogot, amely egy kivonatolt áttekintést ad a kutatás folyamatáról és kimeneteléről, 

valamint bemutatja azokat a fényképeket, amelyekből a kiállítás összeállt.4 

 A blog a http://chicksonthecorner.tumblr.com/ webhelyen található meg.



A terepmunka ötödik fázisa: a projekt értékelése

A terepmunka ötödik fázisában a lányok értékelték a projektet és visszajelzéseket kaptunk a 

kutatásba bevont személyek egy részétől. Két értékelő műhelyfoglalkozás volt: az egyiket két héttel a 

fotókiállítás után tartottuk, a másodikat pedig öt hónappal a fotókiállítás után, egy héttel a tűcsere 

program bezárását követően. Az üléseken a kiállítás eseményére és a kutatási projekt egészére 

reflektáltunk, a lányok pedig részletes visszajelzéseket adtak a teljes kutatási projekt tekintetében, a 

részvételük különböző aspektusaival kapcsolatban. A résztvevőket is bevonó értékelés beépítése a 

kutatási tervbe egy lényegi eleme volt ennek az FPAR projektnek, mivel ez biztosította azt, hogy „a 

vizsgált közösségnek lehetősége legyen arra, hogy áttekintse és megkritizálja a kutatási folyamatot”, 

és ennélfogva ez a megoldás elősegítette a reflektálást, és megerősíti az adatok érvényességét 

(Mackenzie et al., 2012, p. 13). 

A két értékelő műhelyfoglalkozás a központi kutatási kérdéssel is foglalkozott: Hogyan 

alakulnak ki az ártalom és az ártalomcsökkentés fogalmai azokon a fényképeken keresztül, amelyeket 

a Csajok a sarkon projekt keretében készítettek? Ezeken túlmenően, az értékelési folyamat 

tolmácsokkal is zajlott, „kijárati” interjúk segítségével, amelyekben a tolmácsok beszéltek a saját 

reflexióikról és a kutatási folyamatban betöltött szerepükről. Ez tovább erősítette az értékelés szigorát, 

és hozzátett a Csajok a sarkon projekttel kapcsolatos különböző nézőpontokhoz és véleményekhez.  

Adatelemzés 

Az FPAR híveinek állítása szerint, a tudás, és ennélfogva az adatelemzés is, közösen, 

együttműködés folyományaként kerül megkonstruálásra a kutatás folyamatának egészében (Langan 

and Morton, 2009). A Csajok a sarkon projekt terepmunkája alatt a résztvevői fényképezési 

műhelyfoglalkozások egy része kifejezetten a témák kódolására és az adatelemzésre összpontosított. 

Ennek részét képezte az, hogy a lányok tematikusan csoportosították a fényképeiket, és beszéltek a 

képeket kontextusban elhelyező mikro- és makrotényezőkről. Az adatelemzés együttes 

megkonstruálása kisebb mértékben a kliensek saját fényképeivel kapcsolatos interjúk és a lányok által 

készített fényképeket használva felvett fotó-stimulációs interjúk során is zajlott. A kutatás 

résztvevőivel a fényképek értelmezéséről és kategorizálásáról a terepmunka közben és az adatgyűjtés 

befejeztével is konzultáltunk.

Minden műhelyfoglalkozásról és interjúról átirat készült, és ezeket felhasználtuk ahhoz, hogy a 

fényképeket összepárosítsuk a hozzájuk tartozó megjegyzésekkel. A résztvevők által megírt post-it 

lapokról származó észrevételeket szintén összepárosítottuk a hozzájuk kapcsolódó fényképekkel. Az 

adatok szekciókba lettek kódolva, majd témákká lettek csoportosítva az elemzésből fakadó árnyalt 

zemiológiai tipológia nyomán. Annak érdekében, hogy értelmezni lehessen az adatokat, különösen a 

fotókat, az etnográfiai tartalomelemzési megközelítést használtam, amelyben a képek „egy kulturális 

vagy történelmi kontextuson belül vannak ‘olvasva’” (Grbich, 2007, p. 157). A posztstrukturális 

elemzésre is támaszkodtam, melyben a fényképek később kerültek dekonstruálásra ugyanazon a 



kontextuson belül, és a fényképek különböző értelmezési területeken belül helyeződtek el (Berger, 

1972; Rose, 2012). 

A kutatás megállapításainak összefoglalása 

Az empirikus eredmények Hillyard és Tombs (2004; 2005) ártalom-tipológiája szerint lettek 

elrendezve. Ezek az ártalmak fizikai ártalmakból, érzelmi ártalmakból, gazdasági ártalmakból és a 

kulturális biztonság hiánya miatt fellépő ártalmakból állnak. A lányok a társadalmi ártalmak két 

további kategóriáját is beazonosították: intézményes ártalmak és politikai ártalmak, amelyek a 

dolgozat utolsó empirikus fejezetének tárgyát képezik. A lányok az intézményes ártalmakat és a 

politikai ártalmakat egymáshoz szorosan kapcsolódókként azonosították. Az intézményes ártalmak a 

résztvevők képei közül kiválogatott képekhez kapcsolódnak, amelyek a rendőrségi igazságtalanságot, 

a rasszizmust, a szegénységet és a hatalmi egyenlőtlenségek más makro rendszereit ragadják meg. A 

politikai ártalmak kifejezetten a lányok által - a VIII. kerület önkormányzatának politikai ideológiája 

és döntéshozatala, valamint a tágabb magyarországi politikai keretrendszer miatt - érzett akut 

frusztrációjából eredő kategória volt. E két további kategória következménye az a keret, amely a 

társadalmi ártalmak hat kategóriájából - fizikai, érzelmi, gazdasági, kulturális biztonsághoz 

kapcsolódó, intézményes és politikai - tevődik össze. E dolgozat utolsó empirikus fejezete az 

intézményes ártalmak és a politikai ártalmak tárgyalását azért veszi egybe, mert a kétfajta ártalom 

között hasonlóságok húzódnak, lévén mindkettő államilag jóváhagyott ártalom.

A kategóriák közötti különbségtételek elemzési eszközök, amelyeket a társadalmi ártalmak 

sokrétűségének megértéséhez alkalmaznak. Ezek a kategóriák egymással átfedésben vannak, és 

befolyásolják egymást a Csajnap kliensei és a lányok mindennapok során megtapasztalt élményeiben. 

Az empirikus fejezetekben tárgyalt képek többségét (47 fényképből 37-et)5 a lányok készítették - 

ennek az az oka, hogy egyenletesebb és mélyebb érintkezésben voltam a lányokkal, mint a Csajnap 

klienseivel. A dolgozatnak a kutatás megállapításairól szóló fejezetében elemzett képek elsődlegesen 

a Csajnap kliensek életében jelenlévő különböző társadalmi ártalmak közötti, másodlagosan pedig a 

lányok, mint ártalomcsökkentéssel foglalkozó dolgozók által megélt, az előbbiekhez kapcsolódó 

ártalmak közötti, változó kapcsolatokat jelenítik meg. E képek elemzése az ártalmak összes 

kategóriája, az ártalomcsökkentés és az ártalomokozás között fennálló összefüggések különböző 

szintjeit fedi fel. Az alábbiakban összefoglalom mind az öt, a kutatás megállapításairól szóló fejezetet.  

Tematikus eredmények: fizikai ártalmak

A fénykép-adatok, amelyekből a különböző fizikai ártalmak és a Csajnapon szolgáltatott 

ártalomcsökkentési stratégiák összeállnak, a következő kategóriákba vannak rendezve: ártalmak, 

amelyek a droghasználathoz és az injektálási gyakorlatokhoz kapcsolódnak; az injektálás helyeinek és 

 Az elemzéshez használt képek megtalálhatók a dolgozat teljes verziójában. Az ehhez az összefoglalóhoz tartozó képek  a 
chicksonecorner.tumblr.com oldalon tekinthetők meg, a jelszó: Budapest.



tereinek fizikai ártalmai; az élelmiszer ellátottság bizonytalanságának fizikai ártalmai; és az erőszak 

fizikai ártalmai. Minden szakasz magában foglalja azoknak a konkrét ártalomcsökkentési válaszoknak 

a részleteit, amelyeket a Csajnapon a lányok adtak, és azokét is, amelyek más Kék Pont vagy Csajnap 

kliensektől származtak. A vizuális adatok mutatják, hogy a társadalmi nem miként módosítja mind a 

fizikai ártalmakat, mind a fizikai ártalmak csökkentését. Ezeken túlmenően azt is beazonosítom, hogy 

a fizikai ártalmak némelyikét miként súlyosbították az új pszichoaktív anyagok.

Az intravénás droghasználathoz kötődő legszélesebb körben elismert fizikai ártalmakat (az 

anyagokhoz és az injektálási gyakorlatokhoz kapcsolódó ártalmak) az ártalomcsökkentési válaszok 

„hagyományos” formáinak biztosítása által mediálták. Ebbe beletartozott a steril fecskendők, víz és 

főzőedények elosztása, valamint a biztonságosabb injektálási gyakorlatokról szóló irodalom 

kifüggesztése és elosztása. Míg ezek a válaszok a fizikai ártalmak azonnali problémáit vették célba, a 

lányok nem tudtak strukturális vagy hosszú távú megoldásokat nyújtani több ártalomra, amelyeket 

különböző tényezők - például az, hogy kihívást jelent, hogy a kliens a hepatitis C kezeléshez 

folytatólagosan tartani tudja magát - tettek még komplikáltabbá. Más fizikai ártalmakra nehezebb volt 

a topikális rövidtávú vagy elégtelen megoldásokon túlmutató válaszokat adni; ezek közé tartoztak a 

nem biztonságos injektálási környezetek, az élelmiszer-ellátottság bizonytalanságával kapcsolatos 

problémák, valamint az átható szimbolikus és mindennapi nemi alapú erőszak. Ezek a fizikai ártalmak 

még tovább súlyosbították a Csajnap kliensek, és esetenként ennek kiterjesztéseként a lányok 

kockázati környezetét.    

    A vizuális adatok segítségével beazonosított fizikai ártalmak a lényegüket tekintve a 

társadalmi nem és az osztály által meghatározottak voltak. A lányok egy társadalmi nemre érzékeny 

szemléletet vettek figyelembe a Csajnap ártalomcsökkentési szolgáltatásainak nyújtása során, 

amelybe beletartozott a nemi alapon szegregált tér biztosítása a klienseknek. Emellett (nagyon 

korlátozott) segítséget és forrásokat is biztosítottak azoknak a nőknek, akik erőszak áldozatai voltak. 

A hatodik fejezetben leírt fizikai ártalmak a szegénység összetett és rendszerszintű problémáinak 

közegében helyezkedtek el. A fizikai ártalmak és a következményes ártalomcsökkentési válaszok 

összekapcsolódtak a résztvevők mindennapi életének más társadalmi ártalmaival, melyeknek érzelmi, 

rasszhoz kötődő és strukturális elemei is voltak.       

Tematikus eredmények: érzelmi ártalmak 

Az intravénás droghasználathoz kötődő fizikai ártalmakkal párosulva, az erőszak potenciális 

fenyegetése és megvalósulása érzelmi distresszt és szorongást okozott a klienseknek és a lányoknak. 

Miközben a fizikai és érzelmi ártalmak szorosan egymáshoz kapcsolódnak, külön elemzem őket 

annak érdekében, hogy felfejtsem a Csajnap kliensei és a lányok életében előforduló ártalmak 

különböző típusait és szintjeit. A vizuális adatokon keresztül bemutatom, hogy az érzelmi ártalmak és 

az ártalomcsökkentési válaszok a lányok és a Csajnap kliensei között összefüggenek egymással. A 

Csajnap klienseit érő érzelmi ártalmak kiegészítik azokat a már meglévő kutatási eredményeket, 



amelyek az intravénás drogokat használó nőkkel foglalkoznak (Pinkham, Stoicescu and Myers, 2012), 

különösen azokkal, akik szegénységben élnek (Bungay et al., 2010), az üldözött roma etnikai 

kisebbség tagjai (Montanari and Measham, 2007), és szexmunkával is foglalkoznak (Roberts et al., 

2010). A Csajnap kliensei beszámoltak arról a pszichológiai distresszről, amely az intravénás 

droghasználat következtében fordult elő. A kliensek az injektálási viselkedések miatti 

stigmatizációval kapcsolatos élményeikről is beszéltek - saját magukkal, és más emberekkel 

kapcsolatban is. A „sötét világ”, amelyet maguk a Csajnap kliensei azonosítottak ily módon - a 

trauma, a stigma és a szégyen miatt - a többségi társadalom előtt jórészt rejtve maradt. A Csajok a 

sarkon kutatás vizuális eredményei megmutatják ennek a rejtett létezésnek néhány aspektusát. A 

lányok azzal válaszoltak ezekre az ártalmakra, hogy egy biztonságos teret hoztak létre, szó szerint 

átalakítva a központot virágos dekorációk segítségével; ebben a térben, a Csajnap ideje alatt, a 

kliensek beszélhettek az érzéseikről, mialatt egy csukott ajtó a külvilágtól elzárva, biztonságban 

tartotta ezt a társadalmi nem által módosított teret. Bár a biztonságos, társadalmi nem által módosított 

tér kizárólag nők számára volt fenntartva, a Csajnap inkluzív volt a tekintetben, hogy bárkit 

beengedtek, aki nőként azonosította magát. 

Az érzelmi ártalmak alá kategorizált megállapítások kitértek az ártalomcsökkentéssel 

foglalkozó dolgozók érzelmi stresszeit és stratégiáit célzó kutatások hiányára, megemlítve 

Fabianowska and Hanlon (2014) tanulmányát, mint egy figyelemre méltó kivételt. Az érzelmi 

ártalmak kezelése egy a Csajnap kliensei és a lányok közötti együttműködés eredménye volt. 

Hochschild (1983) „érzelmi munka” koncepcióját használom ahhoz, hogy részletesen kifejtsem 

azokat az ártalmakat és ártalomcsökkentő stratégiákat, amelyekkel a lányok a Csajnap kontextusában 

kapcsolatba kerültek. Egészen pontosan Fabianowska és Hanlon (2014) koncepcióira támaszkodtam, 

amelyek az ártalomcsökkentéssel foglalkozó dolgozókról szóló tanulmányukból származnak; e 

koncepciók segítségével strukturáltam a különböző taktikákat és kimeneteleket, amelyeket a lányok 

ahhoz használtak, hogy minimalizálni tudják az ő magukat és a Csajnap klienseit érő érzelmi 

ártalmakat. Amellett érvelek, hogy a biztonságos tér megteremtése egy, a fizikai ártalmak társadalmi 

létrehozására adott, érzelmi ártalmakat csökkentő válasz volt. 

A lányok a saját érzelmi ártalmaikat más módokon kezelték. A Csajnap egy biztonságos tér és 

egy barátságos környezet volt. Miközben ez lehetővé tette a gondos érzelmi ártalomcsökkentési 

gyakorlatokat, a lányok számára intenzív érzelmi munkaként nyilvánult meg. Összehasonlítva más 

ártalomcsökkentéssel foglalkozó nem kormányzati szervezetek dolgozóival, a lányok által végzett 

érzelmi munka összpontosítottabb volt és fokozottabb igénybevételt jelentett - pontosan a Csajnap 

ideje alatt kialakított, társadalmi nem által meghatározott tér miatt. Ez a környezet lehetőséget adott 

heti rendszerességgel történő érzelmi kapcsolódásra, és a Csajnap kliensek életébe való betekintésre. 

Annak érdekében, hogy meg tudjanak küzdeni a munkájukkal, a lányok humor és játék által 

érzelmileg eltávolították magukat, és a gondoskodás tereinek saját verzióit alakították ki. A lányok 

kisugárzó stigmát (‘courtesy stigma’) is megtapasztaltak, és az, hogy nagy hangsúlyt fektettek a 



szereteten alapuló ártalomcsökkentési válaszokra és a gondoskodás autentikus formáira, egy módja 

volt annak, hogy megvédjék magukat a munkájuk okozta érzelmi fájdalmaktól. Az érzelmi munkával 

kapcsolatos eredmények megmutatják, hogy milyen jelentőséggel bírnak az ártalomcsökkentés olyan 

társas formái, mint amilyen az érzelmi odafigyelés, a - mind az ártalomcsökkentés kliensei, mind 

pedig a dolgozók számára - biztonságos terek kialakításában. A Csajok a sarkon projekt 

megállapításai szemléltetik, hogy a Csajnap társadalmi nem által módosított biztonságos tere miként 

segítette elő a lányok és a Csajnap kliensei közötti bizalom megteremtését, és hogyan bátorította a 

klienseket arra, hogy nyíltan beszéljenek a lányokkal életük több különböző aspektusáról. Másfelől, a 

lányok részletesebb kontextushoz jutottak a Csajnap kliensei által megélt társadalmi ártalmakkal 

kapcsolatban, és képessé váltak különböző ártalomcsökkentési stratégiák facilitálására a tűcsere 

program korlátozott erőforrásainak és adottságainak közegében.                

Tematikus eredmények: gazdasági ártalmak 

A fizikai és érzelmi ártalmak (mint például az egészségtelen lakó- és injektálási körülmények) 

részben a gazdasági ártalmak (pl. szegénység) eredményeképp fordultak elő. A Csajok a sarkon 

projekt kontextusában a gazdasági ártalom bármely beazonosított társadalmi ártalmat jelenti, 

amelynek esetében az ártalom forrása abból fakad, hogy akár a Csajnap klienseknek, akár a 

lányoknak, mint a Csajnap dolgozóinak, akár a Kék Pontnak, mint szervezetnek elégtelen pénzügyi 

eszközök álltak rendelkezésére. Míg a Csajnap klienseinek megélt valóságában a gazdasági ártalmak 

eredendően össze vannak fonódva más társadalmi ártalmakkal, hasznos elemezni a pénzügyi 

hiányosságokban gyökerező ártalmakat annak érdekében, hogy meg lehessen érteni azokat a módokat, 

amelyeken a társadalmi ártalmak kötődnek és hatással vannak a népesség olyan marginalizált 

csoportjaira, mint amilyenek a Csajnap kliensei.    

 A Csajok a sarkon projekt során beazonosított két legjelentősebb, Csajnapra jellemző 

gazdasági ártalom a következő volt: egy, a kliensek szegénysége, és kettő, a finanszírozás hiánya 

konkrétan a Csajnap, és általánosságban az ártalomcsökkentési központ vonatkozásában. Az ilyen 

gazdasági ártalmak stresszforrások voltak (érzelmi ártalom), és hozzájárultak a szegénység materiális 

körülményéhez (fizikai ártalom). A lányok és Csajnap kliensek által megtapasztalt gazdasági 

ártalmakat a társadalmi nemmel, az etnicitással és az intravénás droghasználat stigmatizációjával 

kapcsolatos élmények befolyásolták és metszették. Ezek az ártalmak hatással voltak a kliensekre, a 

dolgozókra és azon ártalomcsökkentési beavatkozások és programok szolgáltatására, amelyeket 

konkrétan a Csajnap, és általánosságban a Kék Pont tudott nyújtani. A Csajnap kliensek a feminizált 

és etnicizált szegénység áldozatai voltak, és prekárius életkörülményekkel kellett szembesülniük. 

Ezek a problémák olyan történelmi és jelenkori intézményes gyakorlatokba vannak beágyazódva, 

amelyek között megtalálható a hajléktalanság kriminalizálása és a mikro szegregált városi terek 

átépítése azzal a céllal, hogy azok a dzsentrifikálódásra alkalmassá váljanak, miközben a lakosság 

társadalmilag marginalizált részeit kiszorítják belőlük.   



Nemzetközi viszonylatban, a progresszív ártalomcsökkentési kezdeményezések és 

szakpolitikák a lakhatással és az ártalomcsökkentéssel foglalkozó  stratégiák ötvözésének fontosságát 

hangsúlyozzák (Pauly et al., 2013). A magyarországi „ragtapasz megoldás” egy gyors és közvetlen 

javítással reagált a lakhatási krízis körülményeire - bármiféle hosszú távon fenntartható megoldás 

nélkül. Ráadásul a Csajnap klienseknek lehetséges és megvalósult közigazgatási bírságokkal kellett 

szembenézniük az identitásukhoz kapcsolódó szabálysértések okán: bírságokat kaptak a szexmunka 

miatt, bírságokat kaptak a hajléktalanságuk miatt, és bírságokat vagy letöltendő börtönbüntetést 

kaptak drogfogyasztáshoz használható eszközök birtoklásáért. A jogi eljárás gyakorlatilag gazdasági 

ártalmak révén büntette és kriminalizálta a magyar társadalom egyik leginkább marginalizált 

csoportját.  

Konkrétan a Csajnap, és általánosságban a Kék Pont is, pénzügyi nehézségekkel küzdött, 

amelyeket az állami szervek támogatásának hiánya tovább súlyosbított. A központ finanszírozása és a 

megfelelő ártalomcsökkentési szolgáltatások biztosításához szükséges erőforrásai is korlátozottak 

voltak. A korlátozott számú új fecskendő elosztását előíró szabályozás, párosulva az új pszichoaktív 

anyagok rövid időn át tartó hatásával azt eredményezte, hogy a VIII. kerületben létrejött egy 

fecskendők eladásával és elcserélésével foglalkozó „szürke” utcai piac. Ez a piac egyfajta fizikai 

ártalomcsökkentést biztosított azoknak a klienseknek, akiknek a tűcsere program nyitvatartási idején 

kívül volt szüksége tiszta fecskendőkre, ugyanakkor rá is mutatott arra, hogy az új fecskendőkhöz 

való hozzáférésnek 24 órásnak kellene lennie. 

A korlátozott finanszírozás azt is eredményezte, hogy a lányoknak megfigyelési technikákat 

kellett alkalmazniuk a Csajnap klienseken annak érdekében, hogy biztosítani tudják, hogy a 

korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló erőforrások (óvszerek, fecskendők és ruhák) azok között 

legyenek elosztva, akiket a leginkább rászoruló személyeknek észleltek. Ezek a megkötések 

feszültséget keltettek mind maguk a lányok között, mind a lányok és a Csajnap kliensei között, és 

időnként szóbeli összeütközéseket eredményeztek. Mindamellett ezeken a korlátokon belül a lányok 

olyan gazdasági ártalmakat csökkentő kezdeményezéseket hoztak létre, amelyek a korlátozott 

forrásokat megkísérelték viszonylag igazságosan elosztani. A gazdasági ártalmakra vonatkozó 

megállapítások a társadalmi ártalmak különböző kategóriáinak azon metszetére építkeznek, amelyek 

felfedik az elnyomás mátrixában az ártalomokozásnak a Csajok a sarkon projekt kutatásban 

kontextualizált, többszörös folyamatait.     

Tematikus eredmények: a kulturális biztonság hiánya 

A kulturális biztonság Hillyard és Tombs (2004; 2005) zemiológiai tipológiájának negyedik 

és egyben utolsó alkotóeleme. A kulturális biztonság fogalma egy olyan környezetet ír le, amelyben 

az emberek biztonságosnak érezhetik a különböző kulturális jellegzetességeik és kulturális 

identitásaik kifejezését (a kultúra sokoldalú meghatározásait alapul véve) anélkül, hogy 

stigmatizációtól vagy diszkriminációtól kellene tartaniuk (DeSouza, 2008; Richardson and Williams, 



2007). Hillyard és Tombs (2004; 2005) a kulturális biztonságot úgy definiálta, mint amely az az 

emberek autonómiájának és a fejlődésének megnyilvánulása és előmozdítása olyan esetekben, 

amelyekben a források és az információk szabadon elérhetőek és rendelkezésre állnak. Mindamellett, 

e szerzők nem fejtették ki, hogy milyen módokon és hogyan alakulhat ki olyan állapot, amelyben  a 

kulturális biztonságot nem lehet elérni. Meghatározásukat a Csajok a sarkon projektből származó 

adatok és a rendelkezésre álló szakirodalom használatával bővítettem ki.         

Kidolgoztam két, egymással összefüggő fogalmat - „kulturális kockázatok” és „kulturális 

ártalmak” - amelyek a kulturális biztonság konceptuális fejlesztését elméleti és gyakorlati 

kontinuumok mentén mozdítják elő. Ezek a kiegészítő alkategóriák azzal tesznek hozzá a kulturális 

biztonság zemiológiai fogalmához, hogy a kulturális biztonságot az ártalomcsökkentési filozófia és 

gyakorlat közegébe helyezik. Miközben a kulturális biztonság, a kulturális kockázatok és a kulturális 

ártalmak kategorizációi abból a célból lettek megalkotva, hogy rendszerezni és értelmezni lehessen az 

elnyomás összefonódó rendszereit, amelyek emberek biztonságát fenyegetik, Browne (2009) arra 

figyelmeztet, hogy „ha felhívjuk a figyelmet azokra a marginalizálási folyamatokra, amelyek emberek 

egyes csoportjaira kihatnak, annak lehet az ezeket a diskurzusokat replikáló hatása” (p. 170). A 

képeket olyan módon kerültek elemzésre, hogy az megkísérelje bemutatni a kutatás során felmerült 

témákat, de anélkül, hogy a Csajnap kliensek sebezhető csoportjáról szóló sztereotipikus vagy 

redukcionista képeket újratermeli. Ugyanakkor, a valóság az volt, hogy a kliensek, intravénás 

drogokat használó roma nőkként, ténylegesen az identitások egy társadalmilag marginalizált metszetét 

foglalták el. Ebből adódóan a Csajnap kliensek három egymást metsző identitást testesítettek meg, 

amelyek telítve voltak kulturális kockázatokkal. A lányok az ilyen kockázatokat azáltal próbálták 

minimalizálni, hogy az ártalomcsökkentési központ falai között egy kulturálisan biztonságos 

környezet kialakulását segítették elő. Ezek az erőfeszítések olyan formális és informális 

kezdeményezések formájában valósultak meg, amelyek változó sikerrel válaszoltak a kliensek roma, 

intravénás droghasználó és női identitásaira. A Csajok a sarkon projekt megállapításai bizonyítják a 

kulturális biztonság jelentőségét, mint egy olyan konceptuális eszközét, melynek segítségével 

megérthetőek az intravénás drogokat használó roma nőket hátrányosan érintő, többszörös és 

egymással átfedésben lévő ártalmak.  

   A társadalmi nem által meghatározott tér a kulturális biztonság egy kulcsfontosságú 

tényezője volt a Csajnap során. A biztonságos tér döntő jelentőséggel bírt abban, hogy egy olyan 

helyen lehessen ártalomcsökkentést nyújtani, amely (többnyire) mentes az erőszaktól való 

fenyegetettségtől és az ártalmak más formáitól; emellett teret biztosított ahhoz, hogy bizalmi viszony 

tudjon kialakulni az egyes Csajnap kliensek között, valamint a lányok és a kliensek között. A lányok 

olyan ártalomcsökkentéshez kapcsolódó monitorozási technikákat alkalmaztak, amelyek segítették és 

hátráltatták is azt, hogy egy tartósan fennmaradó, társadalmi nem által meghatározott biztonságos tér 

tudjon működni. Korábbi kutatások kritizálták az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos megfigyelést, 

mint valamit, ami olyan módon él biohatalommal, hogy az ideológiai ellentmondásban áll az 



ártalomcsökkentés mögött meghúzódó filozófiai alapelvekkel (Bourgois, 2000). Epidemiológiai 

szempontból számos ártalomcsökkentési gyakorlatban használt megfigyelési intézkedés igazodik a 

vérrel terjedő fertőzések átadásának megelőzéséhez, mint célhoz - például azáltal, hogy monitorozva 

van a kicserélt fecskendők száma, illetve az, hogy milyen típusú drogokat fogyasztanak azok az 

intravénás drogokat használó emberek. Az ilyen jellegű monitorozási technikákkal generált adatok 

alapvető jelentőséggel bírtak voltak az ártalomcsökkentési központ finanszírozási kérelmeiben is, 

mivel számszerűsítették a Csajnap és a Kék Pont adott időszak alatt nyújtott szolgáltatásait. Azonban 

ez a monitorozás nem volt elégséges ahhoz, hogy biztosítani lehessen a hosszú távon fenntartható 

finanszírozást, és megoldásokat lehetne találni arra, hogy kezelni lehessen a Kék Pont kliensek 

körében jelenlévő hepatitis C járványt. A Kék Pont megfigyelési technikái nem tudták meggátolni 

azokat strukturális ártalomokozásokat, amelyek végül az ártalomcsökkentési központ bezárásához 

vezettek. A lányok ezeket a strukturális korlátozásokat az ártalomokozás és az ártalomcsökkentés két 

kiegészítő kategóriájával, az intézményes és a politikai ártalmakkal ismerték el és nevezték meg. 

Tematikus eredmények: intézményes és politikai ártalmak

A lányok az intézményes és politikai ártalmakat a hatalommal bírók által okozott társadalmi 

ártalmak olyan típusaiként azonosították, amelyek az uralkodó intézményrendszer struktúráiba 

mélyen be vannak ágyazódva. Ez egy olyan kiegészítés Hillyard és Tombs (2004; 2005) eredeti 

ártalom-tipológiájához, amely a Csajok a sarkon projektből származik. A rendőrségi fellépések és a 

politikai döntések a két legfontosabb példa ezekre az ártalmakra. A rendőrség az intézményes 

ártalmak forrásaként működött, azáltal, hogy a VIII. kerületben felügyelete alatt tartotta a klienseket 

és a lányokat, megfélemlítés, etnikai profilalkotás alapján zajló igazoltatás és átvizsgálás, valamint 

bebörtönzés segítségével. A politikai ártalmak az intézményes ártalom egy fajtáját adták, amely az 

ártalomcsökkentési központ kontextusában események egy olyan sorozatában valósult meg, ami a 

tűcsere program bezáratását is magában foglalta.  A Csajok a sarkon projektben felvázolt intézményes 

és politikai ártalmak kontextusában jórészt a rendőrség és az önkormányzat, valamint a nemzeti 

kormány voltak a Kék Pont felé irányuló ártalomokozások tettesei.   

A vizuális adatokban beazonosított politikai ártalmak az egészséghez való alapvető jog 

megsértését és a társadalmi igazságosságot célzó tevékenységek demokratikus kezdeményezéseinek 

meggyengítését mutatták. Annak a valósága, hogy a különböző társadalmi ártalmak mélyen be vannak 

ágyazódva a strukturális elnyomásba, azt eredményezte, hogy a lányok és a Csajnap kliensei egy 

képzeletbeli főhősért áhítoztak, aki meg tudná menteni őket, ahelyett, hogy képesnek érezték volna 

önmagukat arra, hogy személyesen vegyék kezükbe a változtatás kieszközölését. A tűcsere programot 

érő intézményes és politikai ártalmak érzelmi ártalmakat - szorongást és stresszt - okoztak. Ezt a 

stresszt a gazdasági ártalmak - a központ bizonytalan finanszírozása - súlyosbította. Végül mindez 

nemcsak a Csajnap és a Kék Pont dolgozóinak, hanem a teljes ártalomcsökkentési központ kiégéséhez 

is vezetett.



A Csajok a sarkon projektből származó adatok megmutatják, hogy miként okoztak a magyar 

társadalom marginalizált csoportjaira kiható ártalmakat az önkormányzati szervek és a nemzeti 

kormány intézményei. A politikai erők nem vették tudomásul, sőt, nyíltan elutasították az olyan 

társadalmi nemre specifikus ártalomcsökkentési programok szükségleteit, mint amilyen a Csajnap - 

melynek a célja az volt, hogy Magyarország népességének egyik leginkább marginalizált hányadát (az 

intravénás drogokat használó roma nőket) elérje és egészségi szükségleteikre válaszoljon. A Csajok a 

sarkon projekt rávilágít, hogy - bár Magyarország az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos hivatalos EU-s 

követelményeknek eleget tett - miként sértette mégis meg az ország a gyakorlatban az emberi 

egészséghez való jogot azáltal, hogy nem volt képes megelőzni a Kék Pont tűcsere programjának 

bezáratását. Annak érdekében, hogy értelmezni és kategorizálni lehessen az intravénás drogokat 

használó emberek életében előforduló elnyomó ártalmak egymásba fonódó rácsozatát, ez a dolgozat 

megmutatja az ártalmak és az ártalomcsökkentési szolgáltatás zemiológiai keretben történő 

értelmezésének, - és specifikusan az intravénás drogokat használó nőknek adott ártalomcsökkentési 

válaszok feminista zemiológiai értelmezésének - az előnyeit. 

A kutatás kimenetele: egy javaslattétel feminista zemiológiai ártalomcsökkentésre

A Csajok a sarkon projekt adatait felhasználva, és Hillyard és Tombs ártalom-tipológiája 

(2004; 2005) köré felépítve, az intravénás drogokat használó nők számára nyújtott ártalomcsökkentés 

egy feminista zemiológiai megközelítésére teszek javaslatot, amely magában foglalja a fizikai 

ártalmak csökkentésének, az érzelmi ártalmak csökkentésének, a gazdasági ártalmak csökkentésének, 

a kulturális biztonság előmozdításának, valamint az intézményes és politikai ártalmak csökkentésének 

kategóriáit. Az ideális szolgáltatások, amelyek az ártalomcsökkentés javasolt zemiológiai 

megközelítésében fel vannak vázolva, a világon számos jelenleg működő szolgáltatásban és 

intervencióban át vannak már helyezve a gyakorlatba is. Ugyanakkor ez a zemiológiai tipológia 

részben gyakorlati rendelkezések listája, egy másik részben pedig az ártalomcsökkentési 

kezdeményezések kormány által támogatott segítségek kívánságlistája. Arra teszek javaslatot, hogy az 

ártalomcsökkentés egy feminista zemiológiai megközelítése terjessze elő az ártalmak és az 

ártalomcsökkentés értelmezésének egy kiterjesztett megközelítését mind elméletben, mind a 

gyakorlatban az intravénás drogokat használó nőkre vonatkozóan.    

Befejező összegzés

Az intravénás droghasználat okozta fizikai ártalmak részletesen dokumentálva vannak a 

rendelkezésre álló, droghasználatot vizsgáló kutatásokban, ellenben az intravénás droghasználathoz és 

a fogyasztás körülményeihez kapcsolódó egyéb ártalmak kevésbé kutatottak. Ez a dolgozat 

megmutatja, hogy az intravénás drogokat használó nők életében az ártalmak sokoldalúak, egymással 

átfedésben vannak és felerősítik egymást. A Csajnap klienseinek - romákként, nőkként és intravénás 

drogokat használó emberekként -  részben ezen identitásaik következményeként kellett fizikai, 



gazdasági és érzelmi ártalmakkal szembenézniük. Identitásaik társadalmi diszkrimináció és 

stigmatizáció tárgyát képezte. A kliensek, roma etnicitásuk miatt, sajátos kulturális ártalmakat is 

tapasztaltak, amely a Magyarország-szerte széles körben elterjedt roma diszkrimináció tünete. 

Továbbá mind a kliensek, mind a dolgozók tapasztaltak a budapesti rendőrség által állandósított, és a 

politikai hatóságok által rájuk szabadított ártalmakat. Ez a dolgozat, az ártalomcsökkentés egy 

feminista zemiológiai megközelítését javasolva, amellett érvel, hogy az „ártalom” és az 

„ártalomcsökkentés” meghatározását olyan módon kellene kiterjeszteni, hogy felöleljék az intravénás 

drogokat használó nők és az ártalomcsökkentéssel foglalkozó dolgozók élményeit is.   

A Csajok a sarkon projekt megállapításai adják a keretet az ártalomcsökkentés egy javasolt 

feminista zemiológiai megközelítéséhez. Arra teszek javaslatot, hogy egy feminista zemiológiai 

értelmezés az ártalmat és az ártalomcsökkentést olyanként állítsa be, amely fizikai, gazdasági, 

érzelmi, kulturális, intézményes és politikai, és metszeteket képez a társadalmi nem, az etnicitás és a 

társadalmi-gazdasági helyzet problémáival. Az empirikus adatok formálták az ártalom és az 

ártalomcsökkentés elméleti és gyakorlati értelmezéseit az intravénás drogokat használó roma nők és 

az ártalomcsökkentéssel foglalkozó dolgozók kontextusában. A Csajnap kliensek és a lányok olyan 

képeket készítettek, amelyek mutatták, hogy a társadalmi nem milyen módokon számít abban, hogy 

teljes mértékben meg lehessen érteni az intravénás drogokat használó emberek ártalmait, valamint 

abban, hogy mind az intravénás drogokat használó emberek, mind az ártalomcsökkentéssel foglalkozó 

dolgozók számára ártalomcsökkentést lehessen kidolgozni és megvalósítani. A Csajok a sarkon 

projekt során alkalmazott innovatív módszerek, és a kutatási projekt eredményei mutatják, hogy 

milyen lehetőségeket tartogat a feminista zemiológiai megközelítés az ártalom és az 

ártalomcsökkentés társadalmi nem által átszínezett implikációinak kutatásában.    

Hillyard és Tombs (2004; 2005) társadalmi ártalom-tipológiája egy jól alkalmazható 

tipológiának bizonyult, amelyen keresztül értelmezhetőek a Csajnap kliensek és a lányok által 

megtapasztalt összetett ártalmak. A Csajok a sarkon projektből származó adatok az intravénás 

drogokat használó nőket érintő sajátos társadalmi ártalmak társadalmi nem által módosított 

elemzésének hozzáadásával egészítették ki Hillyard és Tombs tipológiáját. Ezeken túlmenően, a 

Csajnap kliensekkel és a lányokkal lefolytatott kutatás egy olyan keretet biztosított, amelyben 

világosan meg lehetett határozni a kulturális biztonságot és a hozzá kapcsolódó fogalmakat: a 

kulturális kockázatok és kulturális ártalmak fogalmát. Az adatokból eredő megállapítások továbbá egy 

ötödik kategóriát is eredményeztek Hillyard és Tombs zemiológiai tipológiájában, amelyek a sajátos 

intézményes és politikai ártalmak beazonosításához alkalmazhatók. Arra teszek javaslatot, hogy az 

ártalomcsökkentés zemiológiai kategorizálása, amely figyelembe veszi a társadalmi nem szerepét az 

ártalmakban, elengedhetetlen az intravénás drogokat használó nők számára nyújtott hatékony 

ártalomcsökkentési intervenciók előmozdításához.


