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5FORRAI JUDIT 

Prostitúció és globalizáció

Modernkori rabszolgaság

A migráción belül speciális népmozgalmi jelenség az emberkereske-
delem, amely illegális cselekmény, a meglévő emberjogi szabályok 
elleni vétség. A benne szereplőkre nehezedő különböző kényszerítő 
körülmények hatására az áldozatok – többnyire akaratuk ellenére – 
mozgási és cselekvési lehetőségüktől megfosztottan, kizsákmányolóik 
szándékának teljesen alávetett, kiszolgáltatott és jogfosztott helyzetbe 
kerülnek. A globalizáció a társadalmi és természeti jelenségeket jelentő-
sen befolyásolja, így az emberkereskedelem sem tudja kivonni magát a 
mára globálissá váló bűnözés alól. Több, jól felépített hálózat foglalkozik 
az országokon és földrészeken átívelő emberkereskedelemmel. Világ-
szerte – különösen a fejlődő régiókban – gyorsan növekvő „iparággá” 
vált az újraélesztett, modern rabszolgaság, annak ellenére, hogy közel 
200 éve „hivatalosan” eltörölték a rabszolgaságot (1815, Rabszolga-
ság egyetemes eltörlése – Bécsi Kongresszus XV. Törvény1). Azóta 
is nemzetközi törvények, megállapodások, protokollok erősítik meg a 
többségi akaratot a rabszolgaság teljes megszüntetésére. Mára több 
szervezet is (pl. ENSZ, EBESZ, EU, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
[ILO], Koalíció a modern kor rabszolgáinak felszabadításáért Ázsiában 
[CAMSA – Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia], Szabadítsd 
fel a Rabszolgákat [Free the Slaves]) felemelte hangját az emberi jogok 
ilyen megsértése ellen. Ennek különösen annak tükrében van jelentősé-
ge, hogy a jelenleg is tartó gazdasági válság következtében még többen 
kerültek kiszolgáltatott helyzetbe, és az utóbbi időben a rabszolgaságnak 
számos új formája jelent meg.

Ma 27–30 millióra becsülik a „modern” rabszolgák, a kényszermunka 
áldozatainak számát, akik a világ számos területén illegális keretek 
között tevékenykedve megsértik a nemzetközi ember- és munkajogi 
törvényeket, különösen nagy számban a következő országokban: 
India, Pakisztán, Banglades, Haiti, Mianmar/Burma, Brazília stb. A 
modern rabszolgaságban lévők általában embertelen körülmények 
között élnek. 
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6 Szexipari migráció, emberkereskedelem és az utazás

Az emberkereskedelem ma komoly problémát jelent, egyfajta modern 
rabszolgaságként jelenik meg. Általában gyerekeket és nőket rabolnak 
el, vagy (hamis ígéretekkel, hirdetésekkel) csábítanak és adnak el; pros-
titúcióra, erotikus munkára kényszerítik, megalázzák, megerőszakolják 
őket, és embertelenül bánnak velük. Az elvégzett „munkáért” fizetést alig 
vagy egyáltalán nem kapnak, habár nem egy esetben éppen a jó kereset 
ígéretével csalogatják el őket. Az emberkereskedelem súlyos emberi 
tragédiákat eredményez, ugyanakkor az alapvető emberi jogok komoly 
megsértését is jelenti. Nem véletlenül nevezik fehér rabszolgaságnak. 

Az emberkereskedelem értelmezése a történelem folyamán válto-
zott. Modernkori meghatározását a Palermói Protokoll2 nemzetközi 
konszenzus alapján hozott definíciója adja, amely szerint személyek 
kizsákmányolását jelenti mások prostitúcióra kényszerítése, valamint a 
szexuális kizsákmányolás más formái is, továbbá a kényszermunka és 
a kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés. E cselekedetek büntetendők, 
különösen nők és gyermekek esetében. 

Az emberkereskedelemre több ország maffia-hálózata specializálódott. 
Ha megnézzük a különböző maffia-hálózatokat, láthatjuk a jól körül-
határolt, egymásnak feszülő működési területeiket. Érdekérvényesítő 
módszereikben egyaránt kegyetlenek. Egységet alkotnak a lányok fut-
tatásával a szexiparban, a drog és fegyverkereskedelemmel – pl. a dél-
amerikai Pablo Escobar kiépített hálózatával –, vagy a japán yakuzával, a 
thaiföldi Luk Moo-val, vagy egy másik thaiföldi hálózattal,3 amely csupán 
a karaoke bárokban és éttermekben futtatja a lányokat; vagy az ugandai, 
nigériai hálózattal stb. Hasonlóan működnek, mint az európai színtereken 
mozgó ukrán, orosz, albán, afgán, és egyéb helyi maffiák.4 

Indító, tranzit és célország szerint oszthatjuk be a szexiparban az em-
berkereskedelem állomásait. Az érintett személyek 80%-a nemzetközi 
határokon, a szegényebb országokból érkezik, 50%-uk nő és gyerek.5 

Az a trend, hogy a szegényebb régiókból elkerüljenek az emberek. A jó 
üzlet, emberségesebb élet, megfelelő jogi biztonság, az áhított polgári lét 
elérése, megfelelő fizetés – a kecsegtető cél és a jobb élet reményében 
mindent elhisznek, könnyen becsaphatóvá válnak. Azonban a józan ki-
ábrándulás nagyon hamar eljön, röviddel a megérkezés után, amikor is 
csalással, fenyegetéssel, erőszakkal jogfosztottá, idegenné, nem kívánt 
személyekké, munkanélkülivé, mindenféle szociális védelem nélkülivé 
stb. vállnak az áldozatok.
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71. ábra: A szexipari migráció iránya

A szexiparban működő prostituáltak legnagyobb része 75–90% vala-
milyen korábbi erőszak következtében és más egyéb tényezők (családi, 
szociális, kulturális stb.) együttes hatására, mint áldozatok kerülnek a 
prostitúciós ipar hálózatába (e megállapítást nagy nemzetközi és hazai 
társadalmi viták előzték meg), ezért a továbbiakban áldozatoknak fogjuk 
nevezni őket. 

Statisztikai adatok

Az adatok szerint 3–4 millió azok száma, akik a szexiparban lévő em-
berkereskedelem áldozatai és közülük 1,2 millió a 18 év alatti gyermek.6 

Az európai szexuális célú női- és gyermekkereskedelem helyzetének 
megismerésére több nemzetközi felmérést végeztek. Ezek egybehangzó 
megállapítása szerint Európában évente 6–700 000 nő és gyerek kerül 
a prostitúciós iparba. E jelenséget femmigration-nek nevezik. A közép-, 
de főleg a kelet-európai és balkáni országokból (Oroszország, Ukrajna, 
Moldova, Románia, Bulgária, Albánia) évente 150 ezer embert visznek 
így Nyugat-Európába, az USA-ba vagy Kanadába, sokszor éppen Ma-
gyarországon keresztül. Az egyik legfrissebb felmérés7 szerint a prosti-
túciós célú emberkereskedelem nemi megoszlása a következő: 87% nő, 
7% férfi és 6% transnemű. E vándorlás célja 66%-ban Nyugat-Európa, 
és 10%-ban Közép-Európa. Az indító országokat tekintve a következő 
megoszlást tapasztaljuk:
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8 2. ábra: Az európai prostituáltak származási helyük szerinti  
%-os megoszlásban

A prostituáltak mobilitásába az országon belüli, a határmenti és a ha-
táron túli migráció is beletartozik. A leggyakoribb indító-ország: Románia, 
Oroszország, Bulgária, Nigéria, Ukrajna, Brazília, Fehér-Oroszország, 
Moldova, Magyarország és lengyelország. Magyarországról és len-
gyelországból származik az Európai Unióban (EU) dolgozó prostituáltak 
4%-a, az uniós tagállamok közül ennél nagyobb arányt csak a Romániá-
ból (12%) és Bulgáriából (8%) érkező szexmunkások jelentenek; a balti 
államok, Szlovákia és Csehország szexpiaci részvétele 3%.

Az EU-n kívülről érkezők közül jelentős Oroszország (9%), Ukrajna 
és Nigéria (7%) valamint Brazília (5%) aránya. Az EU kibővítésével 
Magyarország célország szerepe csökkent, ma már inkább tranzit és 
indító ország lettünk. A nyugati államok vonzereje nem csökkent, az ott 
működők 90%-a olyan külföldi nő (lány) akik a futtatójuk révén próbálnak 
szerencsét. A kelet-európai országokban működők legnagyobb része 
(98%) helyi, országon belüli szexmunkásokból áll. A TAMPEP becslése 
szerint Magyarországon 10–15 ezer prostituált dolgozik, 40 százalékuk 
az utcán, 60 százalékuk bárokban, illetve eszkortügynökségeknél. A 
szexmunkások nagy része Budapesten található, a külföldön dolgozó 
magyar prostituáltak fő célországai pedig Olaszország, Ausztria, Hol-
landia és németország. 
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9Globalizációs hatások az emberkereskedelemben

Bonyolult emberkereskedelmi útvonalak alakultak ki a földrészek között 
is. Bár maga az útvonal változhat, az irány mindig ugyanaz: a fejlett 
országokba viszik vagy veszik a nőket, serdülőket. Keletről nyugatra, 
délről északra, több átemelő helyen, megkerülve a legális utasforgalmat 
(Ázsiából, Távol-Keletről, Afrikából). A jól szervezett emberkereskedelem 
olyan helyzetet teremt, amely komoly, az életüket veszélyeztető erőpró-
bára készteti áldozatait. Az áldozatok a túlélési stratégiára nem készültek 
fel, sem a nyelvet nem ismerik, sem az adott ország munkavállalási le-
hetőségeit, letelepedési szabályait, sem pedig a prostitúciós jogszabály-
okkal, lehetőségekkel nincsenek tisztában. Bárhonnan bárhova irányul 
az emberkereskedelem, a problémák azonosak: emberjogi, prostitúciós, 
migrációs, munkavállalási, kriminális, szociális, egészségügyi, kommu-
nikációs, edukációs és egyéb nehézségek merülnek fel. 

Emberkereskedelemben lévők egészségügyi problémái

A szexipari emberkereskedelem áldozatai viktimizálódnak, aminek súlyos 
egészségügyi hatásai van. Az idegen országokba kerülő prostituáltak 
nagyon sérülékeny (vulnerabilis) helyzetűek, jobban, mint a hazai pályán 
dolgozó „szexmunkások”. Ugyanis törvényi, jogi (tartózkodási, idegenren-
dészeti, munkavállalói stb), szociális (lakhatási, életszervezési, közössé-
gi), nyelvi és szociokulturális problémákkal éppúgy meg kell küzdeniük, 
mint a súlyos egészségügyi problémákkal (orvoshoz fordulás, ellátás, 
hozzáférhetőség, biztosítás, kezelések, konkrét tünetek és betegségek, 
fizikai és mentális elváltozások stb.), kockázatokkal és veszélyekkel. A 
felmerülő problémák közül jellemzőek a vegetatív és szomatikus beteg-
ségek és azok tünetei, amelyek a következők: 
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0 Prostituáltak között előforduló leggyakoribb tünetek,  
betegségek százalékos előfordulása

Betegségfajták Jellegzetes tünetek, következmények
%-os 
előfor-
dulás

Általános fáradtság, súlyvesztés, rossz étvágy 81.25

neurológiai fejfájás, összefüggéstelen beszéd, em-
lékezet kiesés 82.29

Gasztrointestinális gyomortáji panaszok, hányinger, há-
nyás, hasmenés 60.94

Urogenitális

húgyúti-, vesetáji fájdalom, vaginális 
diszkomfort érzés, fájdalom, vérzés 
(nem menstruációs), urogenitális fertő-
zések (STD, HIV stb.)

69.79

Kardiovaszkuláris tüdő-, szív fájdalom, légzési nehézség 50.00

Mozgásszervi hátfájás, csonttörés, ficam, csont-, izom 
fájdalom, fogfájás, faciális bénulás 68.75

érzékszervi szem-, fül fájdalom, részleges vagy 
teljes süketség, szemsérülés, sinusitis 32.81

Bőrelváltozások viszketés, kiütés, feldörzsölés 28.13

Mentális

depresszió, félelem, aggódás, ellensé-
ges érzések, személyes dezintegráció, 
identitási zavarok, öngyilkosság, ag-
resszió

65

Sérülések
7 napon belül és túl gyógyuló sérülések, 
vágott, szúrt, lőtt, rongált, zsinegelési 
sebek, sokkos állapot, viktimizálódás

48

Drog, alkohol 
abusus

addikciók, a szertől függő jellegzetes 
tünetek 50

Szexuális erő-
szak

fizikális és pszichés következmények, 
krízis, (a rendőrség értesítése kötelező) 59–95

PTS poszttraumás stressz rövid és hosszú 
távú tünetei, traumatizálódás, 68
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1A prostituáltak egészségügyi állapotáról általában

Egy 2006-os nagy európai felmérés apró részletességgel sorra vette 
mindazokat az egészségügyi elváltozásokat, betegségeket, amelyek 
felmerülnek az emberkereskedelem áldozatainak életében, s amellyel 
az utazásorvostannal foglalkozóknak komolyan számolniuk kell, illetve 
fel kell készülniük e betegségek ellátására. Különböző indító országból 
érkező 192 nő és serdülő áldozatot vizsgáltak meg9, akik a célállomáshoz 
érkezve 14 napig tartó megfigyelés és gondos orvosi ellátás alatt voltak. 
A felmerülő tünetek és betegségek jól mutatják a sérülékenységüket. Az 
indulás előtt addigi életükben 59%-ukat megerőszakolták, az érkezésükig 
már 95%-uk került ilyen állapotba. 

Becsült adatok szerint a prostituáltak 89%-a el kívánja hagyni a 
szexipart, 70–95%-a többször átesett szexuális erőszakon, egyéb bán-
talmazással együtt; 70–95%-a folyamatos fizikai erőszaknak van kitéve, 
68%-a poszt-traumatikus állapotban van. És akkor még nem említettük 
a különböző húgyúti fertőzéseket és a nőgyógyászati fertőzéseket, HIV, 
HPV, HBC, HCV és egyéb STF-t, valamint a nem kívánt abortuszokat. 

A beteg ellátása idegen országban – főleg amelyik nem EU-s állam, és 
ha nincs az érintett személynek az anyaországban rendezett munkavi-
szonya, betegbiztosítása – rendkívül nehéz, körülményes, bár bizonyos 
ellátásokat ma már nemzetközi protokoll előír.

Segítségnyújtás az emberkereskedelem áldozatainak10 

Az Európai Tanács 2008-as egyezménye részletesen előírja az ember-
kereskedelem áldozatainak nyújtandó segítség fontosabb területeit: „(1) 
A Felek meghozzák azokat a jogalkotási vagy egyéb intézkedéseket, 
melyek segítséget nyújtanak az áldozatok fizikai, pszichológiai és szo-
ciális felépüléséhez:” létfenntartáshoz, lakhatáshoz, sürgősségi orvosi 
ellátáshoz, fordítási és tolmácsolási segítségnyújtáshoz, jogaik és ér-
dekeik védelméhez, az elkövetők elleni büntetőeljáráshoz, a gyermekek 
védelméhez, menedékjogához, megfelelő egészségügyi ellátáshoz, 
oktatásához és biztonsághoz. 

A megállapodás lehetőséget biztosít 30 napos felépülési időre és 
gondozáshoz való hozzáféréshez. Az ehhez szükséges tartózkodási 
engedély megadását a 14. cikkely szabályozza. 

A romániai emberkereskedelem mutatószámai a legbeszédesebbek 
az áldozatok számát és státuszát illetően: 2005-ben hivatalosan 2551 
áldozat volt, köztük 366 gyermek. Az UNICEF szerint a statisztikai ada-
tok csak „a jéghegy csúcsát” mutatják, hiszen a gyermekkereskedelmi 
ügyekben olykor maguk a szülők is cinkosok, így több esetben nem 
érkezik hivatalos bejelentés a hatóságokhoz. 2007-ben a gyermekvédel-
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2 mi hatóság és a Salvati Copii szervezet (a Save The Children romániai 
részlege) együttműködést kötött a hazatelepített, illetve emberkereske-
delem áldozatává vált gyerekek ellátására. 2004-től 2006 végéig ebbe 
az intézményi ellátórendszerbe 661 gyerek került be, közülük 69-en a 
nemzetközi, 34-en a belföldi emberkereskedelem áldozatai, 558-an pedig 
különböző visszaélések és kihasználás szenvedő alanyai. A gyermekvé-
delmi hatósághoz 2005-ben 773, külföldön kíséret nélkül talált gyerekről 
érkezett bejelentés, 318-at közülük hazatelepítettek. 2006-ban 375 gye-
reket találtak kíséret nélkül, 190-et hoztak haza; 2007 első felében 188 
elhagyott gyerekről érkezett bejelentés, 43-at repatriáltak.

Ellátó szervezetek

A nemzetközi megállapodások szerint vannak európai, régiós, és orszá-
gos szervezetek, amelyek a prostitúció áldozatait látják el. Ezek lehetnek 
kormányzati és nem kormányzati civil szervezetek is, amelyek különböző 
szinten és különböző formában vesznek részt a primer, a szekunder és a 
tercier megelőzésben. Természetesen a legegyszerűbb lenne megelőzni 
a prostitúciós iparba kerülést, erre vannak nagyon jó hazai és külföldi 
oktatási módszerek.11 A szekunder megelőzés a prostitúcióba kerültek 
megsegítése (egészségügyi, szociális, kommunikációs stb.) programok 
révén, és főleg az egyéb ártalom mérséklése (Harm Reduction Prog-
ramok – HRP), amelyeknek célja az amúgy is súlyos következmények 
csökkentése pl. óvszer használata, védőoltás, drog távoltartás stb. 
révén. A tercier prevenció: rehabilitáció azok számára, akik segítséggel 
ki akarnak és tudnak lépni a prostitúcióból; krízis intervenció, menedék, 
biztonság, szociális ellátás, pszichés megtámogatás, oktatás, más szak-
ma megtalálása, munkahely, vagyis teljes reintegráció a társadalomba.

Nemzetközi szervezetek, amelyek segítenek a megelőző tevé-
kenységben, pl.: IOM, UNICEF, ILO, UNDAW, TAMPEP, AIDS and 
Mobility, HABITAT, UNDP, Interpol. Régiós szervezetek: OSCE, ESCAP, 
ECOWAS, EUROPOL. Országos szervezetek: államonként változó hi-
vatásos és civil szervezetek egyaránt.

Mi a helyzet a hazatérő magyar prostituáltakkal?

Ugyan a nemzetközi jog sok mindent előír, ám egy-két karitatív és civil 
szervezeten kívül Magyarország még nem nőtt fel e probléma meg-
oldásához, pedig a környező országok már jó példát mutatnak.12 Az 
Interpol évente 15–50 nőt szállít haza, de további sorsuk nem követhető, 
mert nincs felkészült rehabilitációs és reintegrációs team, amely napi 
rendszerességgel és nem alkalmi pályázatok programjában segítene 
ezen áldozatoknak, méghozzá nemzetközi standardok szerint. Nincs 
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3követéses vizsgálat és nincsenek megbízható mutatószámok. Bár a 
hazai prostituáltak mozgási terét, valamint az egészségügyi ellátásukat 
törvények szabályozzák, működésüket érvényes orvosi igazolással vé-
gezhetik. Ezt a következő rendelet írja elő: 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet, 
a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) 
EüM rendelet módosításáról. Több változtatás közül lényeges, hogy csak 
negyedévenként írja elő a törvény a vizsgálatot – korábban havonta tar-
tották szükségesnek (de túl drága volt) –, valamint a „(6) A (2) bekezdés 
b) pontja szerinti módosítás, hogy a vizsgálat négy testnyílásból levett 
minta vizsgálata útján történik.”

Ajánlások, megoldások 

• Jogi szabályozás: pl. európai jogharmonizáció keretén belül azonos 
törvényekkel (lásd Palermói Protokoll 2000, Brüsszeli Deklaráció 
2005, és egyéb EU-s határozatok) a kizsákmányoltság helyzetén 
kellene hatékonyan változtatni. 

• A felmerülő betegségek, főleg a HIV fertőzés terjedésének megaka-
dályozása (ECDC, WHO, UNAIDS különböző ajánlásai felhaszná-
lásával). A HIV/AIDS különösen a fiatal generációkra, a nőkre és a 
lányokra veszélyes. A HIV-re vonatkozólag az AIDS & Mobility – HIV/
AIDS Care & Supports for Migrants and Ethnic Minority ad ajánlá-
sokat, de a kondom-használat mindenképpen elengedhetetlen a 
fertőzés megállításához.

• A nemzeti egészségügyi és szociális támogatáshoz való hozzáférés, 
valamint az ellátó és támogató szolgálatok javítása az áldozatok 
számára. 

• Egészségnevelés, egészségügyi ellátás javítása, veszélyeztető 
magatartás csökkentése, pl. alkoholfogyasztás, játékautomata szen-
vedély, kábítószerezés területén.

• Célzott egészségnevelés (az indító-, transz- és célországokban), a 
veszélyekre való felhívás korai időszakban, pl. álláskeresés vagy 
utazás előtt.

• Helyi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés könnyítése, biztosí-
tása.

• Egészségügyi személyzet szenzitív hozzáállásának hatékony javí-
tása.

• Gyógyszerek elérhetőségének elősegítése.
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