
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Műsorvezetők, youtuberek, zenészek, színészek, 

influencerek csatlakoztak a #nemvagyegye-

dül kampányhoz, hogy így emeljék fel a hangju-

kat egy olyan jelenség ellen, amely több millió 

gyerek és felnőtt életét keseríti meg világszerte. 

A cyberbullying a mai kor egyik legveszélyesebb 

online „járványa”: származástól, nemtől, társa-

dalmi helyzettől függetlenül mindenkit érinthet, 

tragédiákat és rengeteg szenvedést okoz. A sztá-

rok a mai cyberbullying elleni világnap (június 

19) alkalmából egy videót is készítettek, amely a 

#nemvagyegyedül hivatalos nyitánya is egyben. 

 

 
https://youtu.be/9QulJlV0k3Y 

 

Nagy Réka, Dallos Bogi, Dezső Bence, Dukai 

Regina, Gulyás Lídia, Fenyvesi Zoltán, 

FollowAnna, Hédinke, Istenes Bence, Iszak 

Eszter, Lina és Panni, Magyar Barbara, Pal-

kovics Zóra, Puskás Peti, Rubint Rella, Stohl 

Luca és Szalay Isti is vállalta, hogy a fontos ügy 

mellé áll. Mindannyian más műfajban, más kö-

zönséghez és másként szólnak, azonban összekö-

ti őket, hogy nagyon népszerűek a fiatalok köré-

ben, így hatékonyan tudják eljuttatni a 

#nemvagyegyedül üzenetét a társadalom minden 

rétegéhez. 

 

Az UNICEF Magyarország és a Kék Vonal 

Gyermekkrízis Alapítvány a Generali támogatá-

sával indított kampányának lényege, hogy a ne-

tes bántalmazásnak áldozatul eső gyerekek fel-

ismerjék: nincsenek egyedül a problémáikkal és 

könnyen elérhető a segítség. A Kék Vonal által 

üzemeltett 116 111-es lelkisegély-vonalon in-

gyenesen és anonim módon kérhetik egy szak-

ember támogatását. Egy-egy hívás gyakran az 

életet jelentheti, hiszen a segélyvonalhoz már 

most is napi 5-6 olyan megkeresés érkezik, ahol 

a telefonáló az öngyilkosságot fontolgatja. 

 

 
 

A hírességek posztolnak a cyberbullying veszé-

lyeiről, az elérhető segítségről és megosztják a 

hallgatósággal a saját tapasztalataikat, hiszen az 

online bántalmazás őket sem kíméli. Többen arra 

is vállalkoztak, hogy segítenek a szakemberek-

nek az arra vonatkozó információk gyűjtésében, 

hogy a fiatalokat milyen kérdések foglalkoztat-

ják a témával kapcsolatban. Az anonim módon 

beérkező felvetésekre szakértők és maguk a sztá-

rok válaszolnak július 7-én egy online 

talkshowban, amelyet az UNICEF Magyarország 

Facebook oldalán közvetítenek. 

 

A kampányról bővebben:  

https://unicef.hu/nemvagyegyedul-2020
 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztálya 
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