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Mit gondolnak a bűnözésről?
Közvélmény-kutatás a közbiztonsági közérzetről

A létfeltételek bizonytalanná válása, az életszínvonal csökkenése, a munkanélküliek
számának növekedése, a perifériális helyzetbe szoruló rétegek szélesedése szinte
törvényszerűen termel ki bizonyos fajta félelmeket. A gazdasági válsággal küszködő
társadalmunk mindennapjait félelmek népesítik be. Az egyik félelem szünet nélkül és
fáradhatatlanul lép a másik nyomába. Az emberek közötti kapcsolatokban a
kriminogenitás éppúgy tapasztalható, mint az ehhez fűződő sajátos félelmek. Ezek a
felismerések ösztönöztek arra, hogy a társadalom különböző szintjein felbukkanó
félelmek közül behatóbban foglalkozzunk a bűnözéstől való félelem néhány
megnyilvánulási formájával.

1. A kutatás céljairól

E többdimenziós féleimi viszonyrendszerben a kutatás tárgyát alapvetően és döntően
a kriminalitás által érintett speciális sávok, úgymint

— a lakosság bűnözéstől való félelme.
— az áldozattá/sértetté válástól való félelem,
— a lakosság szubjektív biztonságérzete,
— a bűnmegelőzés és a félelem kapcsolatának nyomon követhető összefüggései

képezik. Ma már egyre többen értenek egyet azzal, hogy a bűnözés vissza-
szorításának egyik leghatékonyabb eszköze a gondosan tervezett megelőzés. De
vajon milyen sikerrel kecsegtet egy olyanfajta tervezés, amely nem fordít kellő
figyelmet a lakossági véleményekre, a lakosság szükségleteinek kielégítésére?
Egyetlen szakember sem vonhatja kétségbe, hogy a bűnmegelőzés szakszerű
tervezésének előfeltétele egyfelől a bűnözés terjedelmének, szerkezetének és vál-
tozásának alapos ismerete, másfelől — számos egyéb mellett, de megkülönböz-
tetett fontossággal bíróan — a polgárok közbiztonság iránti igényeinek a
megismerése. Ugyanis, ha a bűnüldöző szervek elvárják, hogy a bűnözés meg-
előzésében az állampolgárok, a helyi közösségek is tevékenyen részt vegyenek,
aligha kerülhető meg, hogy a prevenció tervezésénél kellőképpen figyelembe
vegyék a gondokat, de még inkább a megalapozott közérdeket szolgáló
kívánságokat, hogy ily módon (is) fokozzák biztonságérzetüket. Ha a bűnözés
megelőzésének tervezésekor ez elsőbbséget élvez, akkor növelhető a rendőrség
tekintélye, s ennek egyik logikus következménye, hogy fokozható az állam-
polgárok készsége a bűnmegelőzésben való együttműködésre.
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2. A válaszok elemzése

A biztonság a demokratikus rendszerből származó objektív megállapítások és érzések
eredménye. A biztonsági erők az objektív biztonság kategóriájában működnek, a polgár
mindezt személyes biztonságként érzékeli. A rendőrség a demokratikus állam korszerű
szolgáltató egysége. Biztonságot szolgáltat a polgárnak, a társadalomnak, az államnak
és a környezetnek. Az objektív biztonság mérési eszköze a bűnügyi statisztika, a szub-
jektív biztonságnak mint a lakosság biztonsági érzetének mérési eszköze a meghatározott
struktúra szerinti közvélemény-kutatás.

Ahhoz, hogy megismerjük Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépességének szub-
jektív biztonságérzetét, mindenek előtt meg kell tudnunk, hogy valójában mit gondolnak
az emberek a bűnözésről, miként vélekednek a kriminalitás cselekményi és elkövetői
oldaláról. Ezért azt a kérdést tettük fel, hogy: Ön miben látja a bűnözés okait?

A megadott válaszlehetőségek nagyjából azokat az okokat sorolják fel. amelyeket
egyfelől a polgár közvetlenül is tapasztalhat, láthat (hallhat), másfelől azokat, amelyekről
a médiából vagy más forrásból, köz\'etett módon értesülhet. Mivel a bűnözés oksága
rendkívül összetett viszonyrendszer, így a kínált válaszlehetőségek csak egy-egy szeg-
mensét reprezentálják az egésznek. A megkérdezettek válaszadási szabadságát meglehe-
tősen tág keretek között hagytuk (noha ez a feldolgozás metodikáját nagymértekben
nehezítette). Úgy gondoltuk, hogy a választási lehetőségek árnyaltságában a meg-
kérdezett egyénisége, valódi gondolatai jobban kifejeződnek.

A válaszok szerint a bűnözés okainak sorrendjében az első helyre a munkanélküliség
került. Az aktív keresők, a fiatal felnőttek, a 26—55 éves korosztályú személyek, a nők
(és a gyermekgondozási segélyen lévők is!) úgy vélik, nagyon valószínű, hogy a bűnözés
oka a munkanélküliség. A felelősségre vonás hiányát említik első helyen a nyugdíjasok,
általában az 55 év felettiek és a férfiak. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők szerint
az erkölcsi alapértékek válsága a kriminalitás legfőbb oka. A munkanélküliséget csak
a harmadik helyen, a felelősségre vonás hiányát pedig ezt követően jegyzik fel. A
megkérdezettek átlaga a rendőr társadalmi tekintélyének hiányát az alacsony rendőri
létszámot, a bűnüldözés módszereinek gyengeségét — éppúgy, mint az előbb említett
társadalmi csoportok — nem tartja a bűnözés legfőbb okának. A részválaszokat értékelve
tényként említhető, hogy e tekintetben a „valószínűsítés" nem éri el az ötven százalékot.
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A társadalmi bűnmegelőzés hiányosságai valós okokat takarnak, hiszen ennek szerve-
zete, módszerei és kultúrája még igen „gyerekcipőben" jár.

Az elemzések arról győztek meg bennünket, hogy a megye polgárainak felelősség-
érzete és szemlélete igen pozitív. Az e kérdésre adott válaszokból úgy tűnik, hogy a
rendőrséggel szemben lojális; egyéb eseteket is tekintve a bűnözés okainak sorrendjét
meglehetősen jól alakította ki. Noha számos tudományos kutatás igazolja, hogy nincs
közvetlen összefüggés a bűnözés nagysága és a munkanélküliség között, a közvélemény
— ahogy itt a regisztrált adatok bizonyítják — másként ítéli meg a társadalom
anomáliáit. A munkanélküliség bár önmagában nem oka a bűnözésnek, de tény. hogy
egy lehangolt bizonytalan helyzet, amely a kriminogenitás körülményeit és feltételeit
magában hordozza.

Fontosnak tartottuk megismerni, hogy a megye lakossága hogyan vélekedik a
bűnelkövetők társadalmi, szakmai, rétegbeli hovatartozásáról. Vajon fellelhetők-e az
előítéletek jelei; vajon a tömegkommunikáció hatásai eredményez(het)nek-e kirívó
válaszokat, gondolkodásmódot? Arra a kérdésünkre, hogy: Az alább felsorolt rétegek
(csoportok) közül melyek azok, amelyek — Ön szerint — részt vesznek a
bűncselekmények elkövetésében? — a válaszadók többségétől általában a
feltételezésünkhöz közel álló válaszokat kaptunk. A rendezetlen családi hátterű fiatalok.
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a kábítószerfbgyasztók, a külföldi személyek, a munkanélküliek döntő mértekben
vesznek részt a bűnözésben. Pozitív előítélet alanyai a válaszadók értékelésében a/,
orvosok és a műszaki értelmiségiek, hiszen a megkérdezettek jelentős többsége nem
tételezi fel róluk, hogy bűncselekményeket követnek el. Az általános értékelés szintjén
a közvélemény realitásérzéke és az emberek szkepszise ötvöződik, hiszen a válas/.ok
rendszerében majdnem ,,egységes" az elképzelés arról, hogy szinte minden társadalmi
réteg, csoport — szakmához/foglalkozáshoz tartozásra való tekintet nélkül — követhet
el bűncselekményt; ugyanakkor szinte nincs olyan társadalmi réteg/csoport, amelynek
tagjai egyáltalán nem vesznek részt a bűnözésben.

A munkanélküliek csak 4%-a mondja azt, hogy nem tételezi fel munkanélküli
társáról, hogy részt vesz bűncselekmények elkövetésében. Több mint harmaduk tekinti
munkanélküli sorstársát potenciális bűnelkövetőnek, amikor azt állítja, hogy a
munkanélküliek döntő mértékben vesznek részt bűncselekmények elkövetésében. A
válaszok elemzése, értékelése arra enged következtetni, hogy a megkérdezetteknek
határozottan körvonalazható elképzelése van a bűnözés néhány kérdéséről.

A szubjektív biztonsági érzet kitapintása egy más dimenzióban történik, amikor a
megkérdezett közvetlen érintettségéről van szó. Érintettségéről abban az értelemben,
hogy az általánosságot a konkrét váltja fel, a konkrét helyi társadalomra vonatkozó
ismeretek birtokában kell a feltett kérdésre válaszolni.

—Mennyire szaporodnak el a személy elleni bűncselekmények azon a településen,
ahol Ön lakik?

117 fő válaszolta, hogy jelentős mértékben; a megkérdezetteknek közel negyede
gondolja azt, hogy bizony eléggé elszaporodtak lakóhelyén a személv elleni
bűncselekmények. Valamivel több mint harmada nem úgy látja, hogy lakóhelyén gond
lenne az ilyen típusú bűncselekményekkel kapcsolatban. Az e kérdésre adott válaszok
arányát tekintve meglehetős különbség tapasztalható a városlakók és a falvak lakóinak
véleménye között. Ezek megfelelően tükrözik a különféle településtípus bűnö/ési
sajátosságait.

— Hogyan ítélik meg a személy elleni bűncselekmények elszaporodását azok, akik
a megyeszékhelyen vagy városban laknak?

11%

35%

r
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Igen jelentős mértékben

D Jelentős mértékben

D Eléggé

fl Nem túlzottan

UH Egyilttláo nem

B Nem válaszol

1. ábra
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Azoknak, akik úgy vélték, hogy lakóhelyükön nagyon rossz a közbiztonság, a feltett
kérdésekre 45%-uk válaszolta, hogy igen jelentős mértékbea illetve jelentős mértékben
elszaporodtak a személy elleni bűncselekmények. A mintavételre került polgárok meg-
lehetősen komolyan és nagy felelősséggel kapcsolódtak a témához, hiszen követ-
kezetességük a különböző kontroll kérdésekre adott válaszaikon jól mérhető. Azok. akik
nagyon jónak vagy megfelelőnek értékelik lakóhelyük közbiztonságát nyilván nem.
vagy kevésbé érintettek a bűnözés megjelenési formáival, így 49%-uk állítja, hogy nem
túlzottan, 11%-uk szerint pedig egyáltalán nem szaporodtak el lakóhelyükön a személy
elleni bűncselekmények. A kriminálstatisztikai adatok azt bizonyítják, hogy Jász-
Nagykun-Szolnok megyében a személy elleni bűncselekmények száma minden
rendőrkapitányság illetékességi területén emelkedett az 1990-es évhez viszonyítva,
melynek megyei átlaga 16,3%.

A bűncselekmények struktúrájában legnagyobb arányt a vagyon elleni bűncselek-
mények képviselik. Az elmúlt öt évben az ismertté vált vagyon elleni bűncselekmények
száma közel húsz százalékkal emelkedett. Fontosnak tartottuk tehát azt is, hogy
megtudjuk, a polgárok milyen mértékűnek érzik és értékelik a bűnözést ebből a
szempontból. Itt is törekedtünk a konkrétság (vagyon elleni bűncselekmények!) és az
érintettség (azon településen, ahol lakik) befolyásolta csatolást a válaszokban rögzíteni.

A megkérdezettek összesen 35%-a értékelte úgy, hogy igen jelentős mértekben illetve
jelentős mértékben szaporodtak el lakóhelyén a vagyon elleni bűncselekmények.
Valójában „meredekebb" válaszokat vártunk, hiszen az ismertté vált közvádas bűn-
cselekményeken belül a vagyon elleni bűncselekmények aránya igen magas (68—80%
között változik). így feltételeztük, hogy az emberek ezt inkább érzékelik, mint a személy
elleni bűncselekmények változását. A szubjektív biztonságérzet visszatükröződésének
ez a fajta „fénytörése" talán azzal magyarázható, hogy a személy elleni bűncselekmé-
nyek a közvéleményt jobban felkavarják, azzal kapcsolatban nagyobb a frusztráció, a
sérthetőség; a védtelenség, a kiszolgáltatottság érzése közvetlenebbül hat.

Azok, akik lakóhelyükön a közbiztonság romlását tapasztalják, zömmel úgy vélték.
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hogy a vagyon elleni bűncselekmények jelentősen elszaporodtak. A kriminálstatisztika
ismeretében úgy gondoljuk, hogy inkább ezek a válaszadók értékelik a helyzetet —
ebből a szempontból — a valóságnak megfelelően. A lakóhelyen tapasztalható bűnözés
minősége az. amely alapvetően és döntően befolyásolja az egyén beállítódását, azaz
meghatározhatja szubjektív biztonságérzetét. A közbiztonsági közérzet lakóhelyi
visszatükröződése azt mutatja, hogy a megkérdezettek közel fele megfelelőnek tartja
lakóhelye közbiztonságát. A válaszadók egyharmada szerint az bizony elég rossz,
nagyon rossznak érzi a közbiztonságot a válaszadók 7%-a.

— Lakhely szerinti közbiztonság megítélése
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3. ábra

A szubjektív biztonságérzet sajátos területére ..tolakodik" a következő kérdés:
Egyetért-e azzal a kijelentéssel, hogy: A bűnözők úgyis azt csinálnak, amit akarnak, az
óvintézkedések ezen semmit nem változtatnak. Ebben a blokkban ezt a kérdést
„vízválasztónak" szántuk. Ha ugyanis a megkérdezettek többsége egy étért ezen kijelen-
téssel, akkor egyfelől kétségbe vonhatnánk a közbiztonságról alkotott eddigi közepes
vagy ennél jobb véleményét. Másfelől, mintegy a kijelentéssel való többé-kevésbé
egyetértés egy bizonyos fajta megadást (bűnözés elleni küzdelem feladását) jelentene:
álláspontjuk szerint a bűnmegelőzés ellehetetlenülése bekövetkezne

Teljes mértékben egyetértek

Jelentős mértékben egyetértek
Kevésbé értek egvet

Egyáltalán nem értek egyet
Nem tudom/nem válaszolok
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A megkérdezettek 12%-a teljes mértékben, 23%-a pedig jelentős mértékben ért egyel
azzal, hogy a bűnözök azt csinálnak, amit akarnak. Viszont a válaszadók 36%-a
kevésbé, 26%-a pedig egyáltalán nem ért egyet ezzel. A válaszok összesített aránya
meglehetősen jól, pontosabban egységesen tükrözi az összes előző válasz cr/clmi és
tudati összhangját.

A közbiztonsági közérzet megismerésére legkézenfekvőbbnek tűnt az. hogy a
megkérdezett az iskolai érdemjegyek mintájára adjon ..osztályzatot" a közbiztonságra.
Az egyes a legrosszabb osztályzatot, az ötös a legjobbat jelenti. Külön lehetett értékelni
az ország, a megyeszékhely, általában a városok és általában a falvak közbiztonságát.
A kriminálstatisztikai adatok (mint az objektív biztonság mutatója) szerint a falvak
kriminalitása lényegesen alacsonyabb, mint a városoké. A városok közölt pedig főként
a megyeszékhely a bűncselekményt vonzó település. Tehát a bűnözési statisztikával
igazolható, hogy a falvak objektív biztonsága alapvetően és döntően jobb. mint a
városoké, mint a megyeszékhelyé.

Az összesített válasz szerint az ország közbiztonsága elégséges, amit a 2.43-as átlag
fejez ki. A megyeszékhely alig kapott ennél jobb osztályzatot: 2.57-rc értékelték a
megkérdezettek Szolnok város közbiztonságát. Általában a városok közbiztonságáról is
ilyen vélemény alakult ki. A falvak közbiztonsága elérte a közepes osztályzatot.

— Közbiztonság megítélése

• Ország

B Megyeszékhely

G Város

M Falvak

4. ábra

3. Az érzelmek skálája

A lakosság körében a bűnözés méretének és minőségének értékelése és érzékelése
alapvetően befolyásolja közbiztonsági közérzetét. Ennek jegyében kérdéseink annak
megismerésére irányultak, hogy a megye lakossága mennyire érzi saját szemelvét a
különböző bűncselekmények által veszélyeztetve, mennyire tart attól, hogy esetleg
bűncselekmény sértettjévé, áldozatává válik.

A kriminálstatisztika sértettekre vonatkozó objektív mérőszámai azt mutatják, hogy
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addig, amíg az országos átlag szerint a sértett természetes személyek száma az elmúlt
évhez képest mindössze 1,5%-os emelkedést mutat, addig az intenzitási mutató Jás/-
Nagykun-Szolnok megyében ennek többszöröse. Az 1993. évihez képest régiónkban
8,4%-kal nőtt a sértett természetes személyek száma. Nagyon nagy figyelmet érdemel,
hogy országosan is (24,5%-kal több), lakóhelyünkön is jelentösea 32.8%-kal emelkedett
a gyermekkorú sértettek száma. Noha a fiatalkorú sértettek számában az országos
adatokat tekintve kevés csökkenés (5.3%) tapasztalható, megyénkben ezzel szemben
35,4%-os az emelkedés. Kisebb-nagyobb (3,9—9,1 százalékos) növekedést jelez a
statisztika a fiatal felnőttek, a felnőtt és időskorúak, a férfi és nő sértettek számában is.
Meghökkentő viszont hogy a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni
bűncselekmények sértettjeinek száma 42,2%-kal nőtt. Mondhatná bárki, hogy ez
abszolút számokban kifejezve — hatvannégyről kilencvenegyre történő változás — nem
különösen mérvadó. A bűnüldözés szakemberei, s minden más, a kriminalitással
foglalkozó szakember számára azonban ez a növekedési ütem elgondolkodtató, hiszen
a számok mögött sértettek vannak.

A kutatás során tehát kiemelt figyelmet fordítottunk arra. hogv megtudjuk, a mintában
szereplő populáció milyen arányban volt bűncselekmény sértettje. A válaszok
összegezése arról tanúskodik, hogy diszerepancia van a megye felnőtt korú lakó-
népességének sértetti arányában a megkérdezettek sértetti arányához viszonyítva.
Ugyanis amíg a megyében 1994-ben a 18 éven felüli lakosság 2.5%-a volt valamilyen
bűncselekmény regisztrált sértettje, addig a mintában szereplő személyek összesen
24%-a vallotta magát valamilyen típusú bűncselekmény sértettjének. Legtöbben (19%)
lopás, ezen belül zseblopás (6%) bűncselekmény áldozatai voltak. Ha a vagyon elleni
bűncselekmények struktúráját nézzük, akkor meggyőződhetünk arról, hogy a legnagyobb
arányban a lopás bűncselekményét követik el.

Összegzés

— Volt-e valamilyen bűncselekmény áldozata'sértettje az elmúlt egy évben?

76°/.

24%

5. ábra
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A megkérdezettek 5%-a válaszolta azt hogy az elmúlt egy éven belül betörés,
gépjárműfeltörés, 3%-uk pedig gépjárműlopás sértettje volt. Testi sértést szenvedett el
a válaszadók 3%-a, rablás áldozatának a mintába bevont népesség 2%-a tartotta magát.
Nekünk úgy tűnik, hogy valamilyen oknál fogva a lakónépességen belüli arányukhoz
viszonyítva a bűncselekmények sértettjei a mintában túlreprezentáltak. Igaz. a
kérdésekre adott válaszok semmilyen mértékben nem tájékoztatnak bennünket arról,
hogy az elszenvedett bűncselekményeket a rendőrségnek jelentették-e, azaz a válaszadók
milyen aránya beszélt regisztrált bűncselekményről, illetve látens, a rendőrségi
statisztikába be nem került bűncselekményekről.

A vázolt ismeretek alapján igen izgalmasnak ígérkezik azoknak a válaszoknak az
elemzése, amelyet arra a kérdésre kaptunk: Ön személy szerint tart-e attól, hogy
valamilyen erőszakos bűncselekmény, támadás sértettje, áldozata lesz egy éven belül? "

A megkérdezettek 25%-a úgy gondolja, hogy a lopások száma nagyon nő. Ez nyilván
befolyásolja érzelemvilágát, s a válaszadók 28%-a határozottan tart attól, hogy ilyen
bűncselekmény áldozata lesz. Ugyanakkor a lopások száma az országban 5,9%-kal. a
megyében 6,8%-kal csökkent az elmúlt évihez képest.

Összehasonlító, elemző, értékelő megfigyeléseink azt mutatják, hogy a személy elleni
bűncselekmények változásának érzékelése (szubjektív biztonságérzet) és a személy elleni
bűncselekmény áldozatává válástól való félelem mint a bűnözéstől való félelem egyik
konkrét megnyilvánulási formája erősen összefügg.

A testi sértés bűncselekményének áldozatává válásától mindazok félnek, akik annak
bekövetkezésétől tartanak vagy elképzelhetőnek gondolják: ez a válaszadóknak több
mint a fele. Ezzel szemben az objektív biztonságot kifejező kriminálstatisztika a személy
elleni bűncselekmények számának csökkenését mutatja. Ezen belül Jász-Nagykun-
Szolnok megyében a befejezett emberölések száma 45%-kal. az emberölés kísérlete
83,3%-kal, a szándékos testi sértés 3,4%-kal csökkent.

A rablás bűncselekmény változásáról a megkérdezettek közel kétharmada gondolja,
hogy valamilyen mértékben növekedik. A válaszadók 13%-a tart attól, hogy egy éven
belül e súlyos bűncselekmény sértettje lesz, csaknem fele elképzelhetőnek tartja a
sértetté válás lehetőségét. Noha a bűnözési statisztikában fellelhető adat szerint
megyénkben a rablások száma 108-ról 116-ra emelkedett, e bűncselekménytípus
felderítési mutatója majdnem eléri a 90%-ot, ami azt jelenti, hogy az elkövető
büntetőjogi felelősségre vonása nagy valószínűséggel a cselekmény elkövetését
követően hamarosan bekövetkezik, s ez a tény az elkövetők szempontjából visszatartó
erő, a polgárok szempontjából biztonságot kell(ene). hogy közvetítsen.

Feltételeztük, hogy az áldozattá válás kockázata a népesség különböző csoportjai
között igen eltérő lehet, például: kor, nem, munkakör, lakóhely szerint. A mintában
szereplő populációnál ezért kísérletet tettünk arra, hogy lényegi különbségeket
keressünk, de a közvélemény-kutatás adatai megyénkben alapvető és döntő különb-
ségeket nem igazoltak; az eltéréseket inkább csak úgy fogalmazhatjuk meg. hogy a nők,
a munkanélküliek, a nyugdíjasok, az 55 éven felüliek kissé jobban tartanak attól, hogy
bűncselekmény sértettjeivé válhatnak.

Azt a kérdésünket, hogy: Feltételezi-e Ön, hogy a lakásába betörnek? — szinte
szándékos provokációnak szántuk, abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a
megye polgárai milyen súlyos veszélyhelyzetként élik át az őket fenyegető bűnözést.
Az adatok arról győztek meg bennünket, hogy a javuló objektív biztonság (a
lakásbetörések számának csökkenése) az átlag populáció szubjektív biztonságérzetét nem
befolyásolja, számottevően pozitív irányú. Mindamellett, hogy az egészséges mértékű
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veszélyérzetre szükség van, de soknak találjuk, hogy a megkérdezettek ilyen nagy
aránya — azáltal, hogy nem tartja elképzelhetetlennek —fenyegetettnek érzi magát,
bizonyos fokig fél a lakásbetöréstől.

Ön mennyire érzi magát biztonságban, ha egyedül sötétben tart hazafelé? —
kérdésben olyan kulcsszó van, amely már önmagában is negatív kisugárzású, az adott
szókapcsolatban — egyedül, sötétben — veszélyérzetet, kockázatot is feltételez: előre
kapcsolódik a sértetté válás valószínűségének az érzékeléséhez.

A megkérdezett populációból azok, akik már voltak valamilyen bűncselekmény
sértettjei, azok, akik úgy gondolják, hogy rossz vagy nagyon rossz a közbiztonság, azok.
akik úgy vélik, hogy jelentősen romlott a közbiztonság, egybehangzóan beszélnek a
félelmükről, veszélyhelyzetükről. Vagyis ezekben a kategóriákban a válaszadók
70—80%-a igen veszélyesnek, kissé veszélyesnek érzi helyzetét, ha egyedül, sötétben
tart haza. Ezzel szemben azok közül, akik úgy gondolják, hogy megfelelő, vagy nagyon
jó a közbiztonság, vagy jelentősen javult, 61—65% fél a sötétbea

Jelentős az eltérés e szempontból a nemek esetében. Rendkívül pregnánsan jelenik
meg egyfelől a biológiai adottságokból származtatható előny és/vagy hátrány, másfelől
a szocializációra, neveltetésre visszavezethető felfogás. Ugyanis a férfiak 4~%-a teljes
biztonságban, de legalábbis kellő biztonságban érzi magát, amikor sötétben tart hazafelé.
A nőknek mindössze 14%-a mondja ugyanezt. Ennek a fordítottja is igaz. nevezetesen
a nők 85%-afél sötétben hazamenni, a férfiak közül 51% vallja be, hogy igen veszélyes
vagy kissé veszélyes az esti séta. Az elemzett esetek minden kétséget kizáróan
bizonyítják a kongruenciát a vizsgálatba vont populáció gondolatai és ennek érzelmi
tükröződése között. Csupán ennek az egy — táblázatból leolvasott — ténynek érdemes
lenne a szociálpszichológiai vetületét (a kiszolgáltatott nő, magabiztos, harcias férfi)
vizsgálni. A félelem a sötéttől, de inkább a sötétség leple alatt rejtőzködő bűnözőtől, a
félelem a bűnözéstől igen jól belátható a nyugdíjasoknál, a nyugdíjas korosztályú
embereknél: több mint kétharmaduk kisebb, ugyanannyi nagyobb kockázatot lát az esti
sétálásban.

4. Bűnözésre való reagálás

Mindennapi tapasztalataink szerint állíthatjuk, hogy a félelem egyrészt óvatosságra,
másrészt aktivitásra késztet. A szorongás, a félelem központi szerepet játszik a lelki
működésekben; jelentkezése egyértelmű jelzése annak, hogy valami zavar van a lelki
egyensúlyban. így a bűnözéstől való félelem annak jelzése (lehet), hogy a biztonságérzet
(pl. személyi biztonság, vagyonbiztonság) valamelyik sávjának egyensúlyában zavar
van. E zavart egyaránt okozhatják ingerek (pl. a médiák képi vagy szöveges közlései
a bűnözésről), tárgyak (pl. városépítészeti szempontból a sokféle beugró vagy
kiszögellés), vagy mentális képzetek (pl. szubjektív biztonságérzet, a bűnözés volu-
menét, dinamikáját az objektívtől eltérőnek érzem). Az egyén mindezt fenyegetésként
éli át, s a valódi vagy vélt veszély felismerése félelmet kelt benne. A pszichés védekező
mechanizmus akcióba lép, s a veszélyhelyzetbe került embert mozgósítja (tudati, érzel-
mi, cselekvési egység fontossága!), hogy a veszélyhelyzetből kikerüljön, megmene-
küljön, kiutat, menedéket találjon. Pontosan ezért szükséges megismerni a lakosság
gondolkodását, vélekedését a bűnözésről, megismerni szubjektív biztonságérzetét és
összehasonlítani az objektív biztonsággal. Ugyanis rendkívül fontos, hogy az objektív
biztonság és a szubjektív biztonságérzet megközelítően egyensúlyban legyen.
_
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a) Feltételezhető, ha a bűnözés drasztikus mértékben, robbanásszerűen emelkedik.
és a lakosság szubjektív biztonságérzete rossz (pl. alábecsüli a bűnözés nagyságát).
akkor bekövetkezhet, hogy nem védekezik a bűnözés ellen, aminek számos lehetséges
következménye közül most csak négyre utalunk: a bűnözés tovább növekedik; nagyobb
lesz az áldozattá válás kockázata; csökken a bizalom a rendőrség iránt; gyengül a
polgárnak a rendőrrel való együttműködési készsége (ez már kész spirálhelyzet!).

b) Feltételezhető, ha egy adott terület kriminalitása egy adott időben fokozódik, és
a lakosság szubjektív biztonságérzete jó (tehát nem becsüli alá. nem nagyítja fel = nem
torzítja a bűnözés nagyságát), akkor a helyi társadalom adott környezeti konstellá-
ciójához igazodva cselekszik, a bűnözés elkerülése, megelőzése érdekében védekezik.

— Hogyan teszi otthonát biztonságossá? — kérdéssel egészen konkrét válaszokat
vártunk a bűnözéstől való félelem elhárításának, a szubjektív biztonság megterem-
tésének megoldására.

A megkérdezettek negyede erre nem fordít különösebb gondot. Ezek között vannak,
akik szerint nagyon jó, illetve megfelelő a közbiztonság; a fiatal felnőttek egy részének
nincs önálló otthona, az alacsony iskolai végzettségűeknél, a munkanélkülieknél a
különböző hátrányok kommunálódása okoz(hat) gondot a biztonság (költséges!)
megteremtésében. Megyénk polgárainak egy részét viszont a bűnmegelőző gondoskodás
jellemzi saját személyi és vagyonbiztonsága érdekében. A reprezentatív mintában
szereplők 34%-a a könnyen nyitható zárat biztonsági zárral cserélte fel, közel egyötödük
kettő biztonsági zár felszereltetésével kívánja védeni otthonát a bűnözőktől. A
válaszadók egytizede tette lakását a bűnözéssel szemben védőráccsal is. biztonsági zárral
is még sérthetetlenebbé. Egyéb biztonsági berendezéssel a kriminalitás veszélyei ellen
a megkérdezettek 8%-a védekezett. Az adatok tanulsága szerint a biztonság iránti
szükséglet alapvető tevékenységi formákban sokaknál (75%-nál) jelent meg.
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