
„Ez nem volt más, mint nemi erőszak egy 
vágóhídon.”  - Ok Sun volt szex rabszolga

A japán hadsereg 1928-tól folyama-
tosan vezette be a katonai szexuális rab-
szolgaság intézményét a megszállt terü-
leteken. Természetesen először Koreában 
majd Kínában, de a háború előrehaladtával 
az összes meghódított területen bevezet-
ték ezt a rendszert. Így az áldozatok közt 
beszélhetünk: koreai, kínai, mandzsúriai, 
tajvani (Formosa), szingapúri, fülöp-szi-
geteki, thai, malajziai, új guineai, makaói, 
hongkongi, indonéz, vietnámi, francia in-
dokínai, mianmari (burmai), kelet-timori, 

a külföldön dolgozó japánok honvágyát 
akarták csillapítani, másrészt pedig a helyi 
kuncsaftokat vezették be a „gésák rejtett 
világába.” A lényeg, hogy ezeket a japán 
nőket is munkára fogták a vigaszponto-
kon, sok esetben ezek a lányok egyfajta 
madámszerű pozíciót kaptak ezekben a 
házakban.

b. Máshol is éltek „profik” bevonásával, 
így például a koreai kiszengeket is elősze-
retettel rendelték be szolgálatra.

2. Hirdetés: 
Voltak, akiket egész egyszerűen hirdetés-
sel tudtak megtalálni a császári erők. Igaz, 
ezek a nők azt hitték sok pénzt fognak 
keresni, illetve gyakori volt, hogy az így 
jelentkező lányokat végül kifejezetten egy 
tiszt szolgálatába állították.

3. Csalás: 
Talán ez volt az egyik legelterjedtebb 
módszer, hamis hirdetéseket tettek közzé 
a japánok, amiben valamilyen tipikusnak 
gondolt női munkát hirdettek meg. Így 
szakácsnői vagy varrónői állást, esetleg ta-
karító vagy éppen japán iskolai ösztöndíjat 
hirdettek meg. Aki jelentkezett egy ilyen 
kamureklámra, az hamar szex szolgaként 
végezte.

4. 
Több területen a helyi város-település 
vezetőt kötelezték arra, hogy bizonyos 
lány kvótát szolgáltasson be a hódítóknak. 
Amennyiben ez nem teljesült, úgy akár az 
egész falut kiirthatták a japán katonák.

Szintén gyakori volt, hogy lányok úgy 
próbálták megmenteni közösségük sorsát, 
hogy önként elmentek a katonákkal.

5. Emberrablás: 
Nagyon sok esetben a japán katonák sem-
mivel sem bíbelődtek; egész egyszerűen 
azokat a lányokat, akik megtetszettek ne-
kik akár az útmentén, az utcáról rabolták el 
őket és lökték bele őket egy végtelenített 
pokolba.
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pápua új-guineai, csendes-óceáni, bonin, 
ausztrál, holland, francia, belga, portugál 
és brit áldozatokról.

Gyakorlatilag nem voltak megkötések 
a Japán Birodalmi Hadsereg nyelvezeté-
ben „női önkéntes alakulatokkal” kapcso-
latban, így a 9 éves prepubertás kortól 
egészen 20-as éveik végéig kerülthettek 
be a lányok, de természetesen a legtöb-
ben 14-23-as évesek voltak. De a Fülöp-szi-
geteken működött egy meleg férfiaknak 
fenntartott központ is.

A nőket több módszerrel szerezték be a 
rendszerbe:

1. Toborzás: 
Bármennyire is hihetetlen, de voltak olyan 
nők, akiket egyszerű toborzással tudtak 
ebbe a rendszerbe bevonni. Mondjuk ezt a 
módszer Japánban tudták csak használni.

a. Karayuki-sanok bevonása: A karayu-
ki-sanok a XIX. század közepétől egészen 
a XX. század első harmadáig voltak jellem-
zőek. Ezek a nők Japánból vándoroltak ki 
főleg Kínába, Szingapúrba, Kelet-Szibériá-
ba, Indiába vagy az Egyesült Államok nyu-
gati partvidékére (pl.: San Francisco). A nők 
gyakorlatilag kurtizánok voltak. Két üzleti 
rést fedtek le szolgáltatásaikkal: egyrészt 

Szexrabszolgák 1932-1945
Írta: Iskariotes

Japán háborús bűnök: 18+



6. Emberkereskedelem: 
Sajnos sok személy úgy próbált meg sze-
rencsét kovácsolni magának a háború 
alatt, hogy lányokat adott el a japán had-
seregnek.

Sokszor a japán katonák rábeszélték 
egy-egy lány apját vagy férjét, hogy adják 
el leányukat/feleségüket a hadseregnek és 
így az adósságukat ki tudják majd fizetni.
Eleinte még egyfajta „sorozáson” is át-
estek a nők: így orvosilag megvizsgálták 

őket, és ha nem voltak betegek, akkor gya-
korlatilag alkalmasak voltak a feladatuk 
ellátására. Ezek után alá kellett írniuk egy 
papírt, ami nem volt más, mint egy bele-
gyező nyilatkozat arról, hogy beleegyez-
nek a szexuális munkába, amiért fejébe fi-
zetséget kapnak. Az is megfigyelhető volt, 
hogy előszeretettel vittek el lányokat, ha 
azok szegények vagy tanulatlanok voltak.

Bár pontos számadatokat nem is-
merünk, a legóvatosabb (japán) becslés 
is 10.000 nőről beszél, míg a legpesz-

Az altábornagy gyakorlatias ember lévén 
rögtön a probléma megoldásán kezdett 
el gondolkodni. A tokiói vezetéssel együtt-
működve kialakították a kéjhölgyi intéz-
ményt. A hivatalos indoklás szerint ezért 
állítottak fel „kényelmi pontokat”:

1.
A katonák így is, úgy is fognak maguknak 
nőket szerezni, de így legalább „rendezett 
körülmények” közt fog zajlani az esemény.

Fontos, hogy a kényelmi pontokon kívül 
a katonák ne éljenek szexuális életet és 
főleg ne erőszakoljanak meg senkit, mert 
akkor megijeszthetik a helyi lakosságot. 
Tehát a bennszülöttek védelméért is van 
erre a rendszere szükség.

2. 
A nem kontrollált aktusok során a katonák 
különböző nemi betegségeket képesek 
összeszedni, de ha a nőket folyamatosan 
orvosi ellátásban részesítik, úgy a katonák-
nak csak a harcra kell figyelniük, nem vonja 
el más a figyelmüket.

3.
A harctéren átélt borzalmak után ennyi 
relaxáció igazán kijár minden katonának.

4.
Ha idegen nővel kerülnek kapcsolatba a 
katonák, akkor annak a veszélynek is ki 
vannak téve, hogy ellenséges kémnek 
fecsegnek ki valamilyen hadititkot egy sze-
relmi légyott után.

5. 
Ha nem biztosítanak ilyen szórakozást 
a katonáknak, akkor csökkenhet a harci 
kedvük, vagy ami még rosszabb, zendülést 
szítanak egymást közt az elégtelenkedő 
katonák. A hivatalos álláspont az volt, hogy 
erre épp olyan szüksége van a katonának, 
mint az evésre.

6. 
Bár hivatalosan nem szerepelt a listán, de 
egy „hagyomány” igenis közreműködött 
az intézményrendszer létrejöttében. Ez 
pedig az volt, hogy a régi szamurájok közül 
a babonások hitték, hogy a csata előtt jót 
tesz egy nemi aktus.
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szimistább (kínai) elképzelések félmillió 
áldozatot vizionálnak, a koreaiak állításuk 
szerint egymaguk 200 ezer nőt áldoztak. 
A legelfogadottabb számadat a 200 ezer 
nő, akiknek meg kellett járniuk a poklot a 
II. világháború során. A háború végén leg-
feljebb 60 ezren élték túl a borzalmakat, a 
halálozási ráta 70-80%-os volt.  

Kezdetek

A hivatalos megnevezés szerint önkén-
tes női munka alakulatok intézményének 
kialakuláshoz két tapasztalat kellett a 
japánoknak. Az első még 1922-ből szárma-
zott. Mint ismeretes, Japán és más nyugati 
országok (pl.: Egyesült Királyság, Franciaor-
szág stb.) intervenciós csapatokat küldtek 
a Szovjetunióba 1918-ban, hogy segítsék 
a cárhoz hű csapatokat a kommunisták el-
leni harcban. Ez a katonai kaland egészen 
1922-ig tartott. A végén a japán katonai 
vezetésnek döbbenetes számadattal kel-
lett szembenéznie: az intervenciós csapa-
tok tagjainak egyharmada vagy szifiliszben 
vagy gonorrheaban szenvedett. Összesen 
2000 katona a nemi betegségek miatt halt 
meg. A parancsnokság elhatározta, hogy 
ez ellen valamint tenni kell.

A cselekvés ideje 1932-ben követke-
zett el, amihez kellett egy külső inger is. 
Történt ugyanis, hogy Okamura Jaszudzsi 
altábornagy egy hónap leforgása alatt 223 
koreai nőtől kapott feljelentést, miszerint 
birodalmi katonák becstelenítették meg. 



Az intézményeknek zömmel három 
fajta fenntartója volt. A legnagyobb a Ja-
pán Birodalmi Hadsereg volt, a második 
a Japán Birodalmi Flotta, illetve kevés 
számban, de előfordultak magánkézben 
lévő kuplerájok is. Az utóbbiakat legtöbb-
ször még az 1910-es években alapították, 
amikor Japán a bokszer lázadást követően 
kapott területeket Kínából. A jakuza hamar 
megjelent a frissen szerzett területeken és 
hogy a katonák „honvágyát” kielégítsék, 
japán lányok szórakoztatták őket. Sőt a 
rendszer kezdetén még hazafias japán lá-
nyok jelentkeztek a munkára s csak később 
a gyors expanzív területfoglalások után 
kellett több nem japán lányt bevonni a 
rendszerbe. Az épületeket legtöbbször a 
katonai rendőrség, a Kempeitai felügyelte 
és igazgatta. Nem csoda, hogy a hivatalos 
papírokon a lányokat ellátmányként tün-
tették fel, egy sor konzerv zöldség, egy sor 
lőszer és egy sor szexrabszolga. Az, hogy 
ellátmányként voltak feltüntetve, nem 
csak azt mutatja, hogy miképpen gondol-
tak ezekre a hölgyekre, hanem mint kide-

a háború vége felé gyakorivá vált, hogy 
az úgynevezett banzájroham (gyokusai) 
előtt a lányokat lemészárolták a katonák, 
így is meg akarták „kímélni” őket a vereség 
szégyenétől.

Mivel sok katona nem tudta/tudhatta, 
hogy meddig él, így engedve érzéseinek 
minden alkalmat megragadott, hogy kiél-
vezze az életet, ha másképpen nem is, hát 
ilyen formában.

Etnikai eloszlás
   

 A legtöbb kényszer prostituált koreai 
volt, arányuk 30% körül mozgott, a kína-
iak 20%-ot tettek ki, egyéb ázsiai 19,2%, 
japánok 16,4%, európai 6,2% míg az is-
meretlenek száma 7,6%-ot tett ki. Ámbár 
ezt a számarányt sokan vitatják, a koreaiak 
például a saját részarányukat 40%-ra te-
szik, míg mások ugyanezt a számot 80%-ra 
taksálják. A kérdés természetesen az, hogy 
mennyi áldozattal számolunk, mert ugye 
az sem mindegy, hogy 20 ezer vagy félmil-
lió áldozattal kell számolnunk.

Meg kell jegyezni, hogy a 200-300 eu-
rópai nőt (holland, portugál, brit, francia 
és ausztrál) a legtöbbször nem szexuális 
tárgyként használták, inkább a házak körüli 
teendőkkel bízták meg őket. Tehát taka-
rítaniuk, főzniük, mosniuk kellett, füvet 
kaszáltak vagy éppen ápolónői feladatokat 
bíztak rájuk, de voltak azért olyanok is, akik 
nem tudták elkerülni a szégyent. Amikor a 
helyzet úgy kívánta, akkor a többi rabnőt 

is beosztották más feladatok elvégzésére, 
így voltak, akik kapuőrök voltak vagy eset-
leg a frontokon kellett lőszert cipelniük.
Ami még külön kiemelendő, hogy a lányo-
kat nem mindig ott tartották fogva, ahol 
eredetileg éltek. A „szerencsésebbeket” 
csupán a helyi nagyvárosba vitték el, de 
arra is volt példa, hogy valakit Koreából 
először Sanghajba, onnan Hongkongba, 
majd Szingapúrba végül Manilába szállí-
tottak, így teljesen kikerült a saját megszo-
kott közegéből. A legnagyobb bordélyház 
Kínában, Nanking városban, a Licsi közben 
volt, egy hét épületből álló komplexum. 
Itt közel 200 nőt kényszerítettek katonák 
fogadására a japánok. Ezt az épületet a 
város önkormányzata „védett területnek” 
nyilvánította, azaz meg kívánják őrizni az 
utókornak ezt az épületet a szörnyű trau-
ma mementójaként.

Körülmények

Elméletileg a kényelem hölgyeit, 
akik bekerültek a rendszerbe lajstromba 
vették. Felvezették a nevüket, nemzeti-
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rül, sok esetben az első fronton kellett dol-
gozniuk a nőknek. Így akár arra is rá voltak 
kényszerítve, hogy lőszereket szállítsanak 
a folyamatos ellenséges tüzelés alatt.

Kínában az első bordélyházat 1932 
novemberében nyitották meg Sanghaj 
belvárosában Hongkuoban (ez működött 
a leghosszabb ideig), a háború során ösz-
szesen 149 ház üzemelt csak ebben a vá-
rosban. De Kuala Lumpurban is közel ennyi 
ház volt üzemben.

Az igazi elterjedésük az 1937-es nan-
kingi mészárlás után következett be. A 
kínai városban történtek után a japán 
hadvezetés úgy gondolta, hogy a kényelmi 
pontok kiépítését szorgalmazni kell, ne-
hogy még egyszer olyan zavart állapotba 
kerüljön a hadsereg, mint amilyenben Nan-
kingban volt. A háború vége felé már ez a 
rendszer sem tudta kordában tartani az 
indulatokat, így onnantól kezdve elindult 
a szanko szakuszan (magyarul: felperzselt 
föld taktikája) mely azt jelentette, hogy 
mindent szabad volt rabolni, pusztítatni és 
mindenkit meg lehetett ölni. Ráadásként 



ségüket és származási országukat, életko-
rukat és családi állapotukat. Az áldozatok 
beszámolói szerint az első 3-4 nap volt a 
legnehezebb. Ezek a napok rendszerint 
úgy zajlottak, hogy a megkaparintott lányt 
egy mindentől elszeparált helyiségbe 
vitték be, majd órákra egyedül hagyták. 
A több órás várakozás után általában 4-6 
katona ment be és megkezdték az erő-
szakot. Az első aktus mindig egy tiszt joga 
volt, különösképpen, ha az áldozat még 
érintetlen volt. Ha valaki minél nagyobb 
ellenállást fejtett ki, az annál nagyobb 
verést/rugdosást kapott a fogvatartóitól; 
volt, hogy az aktus közben is verték a sze-
rencsétlent. Miután az első osztag végzett, 
magára hagyták a lányt egy kis időre (nem 
több mint félóra) és utána a következő 
napokban akár napi 100 aktus is követte 
egymást. A legtöbb esetben a negyedik 
nap végén, ha még életben volt, betették 
a rendszerbe.

A különböző megerőszakolási közpon-
tok legtöbbször volt iskolák-gimnáziumok 
voltak (de kivételes esetekben hajókon is 
szolgáltak lányok), tehát kimondottan a 
polgári negyedekben üzemeltették ezeket 
az intézményeket és nem az adott város 
piroslámpás körzetében. Előtereikben 
minden katona végignézhetett egy fotó-
albumot és abból választhatta ki magának 
azt a hölgyet, akivel el kívánt tölteni egy 
kis időt. A bordélyházakban való könnyebb 
tájékozódást segítette, hogy a szobák felé 
minden lánynak ki volt írva az új japán 

gyalázatos helyzetben, ugyanakkor voltak 
negatívumai is. Bár elvileg kötelező volt 
az óvszerhasználata ettől sokan eltértek. 
Egyrészt maguk a katonák sem szívesen 
használták, de voltak olyan rabszolgák, 
akik nem akarták, hogy használják a ven-
dégek. Ennek az volt az oka, hogy sokan 
egész egyszerűen nem tudták, hogy mi az, 
mi a célja ezért inkább féltek tőle semmint 
a használatára biztatták volna kínzóikat. 
Pedig a hadsereg naponta 3000 darab 
kotont osztott szét a katonái közt. A dok-
torok a nem kívánt terhességeket egy úgy-
nevezett 606-os tablettával orvosolták, 
ami teljesítette is a feladatát, de a legtöbb 
esetben olyan mellékhatása volt, ami meg-
gátolta a nőket abban, hogy életük során 
bármikor is gyermeket tudjanak vállalni. 
Hivatalosan egyetlenegy nő sem tarthatta 
meg magzatát, így nem születtek fél-japán 
babák, nem úgy, mint Európában, ahol ren-
geteg ilyesfajta „hadiárva” született.

Ezenkívül voltak más megkötések is a 
bordélyházakkal kapcsolatosan. Így mind-
egyik szexuális munkaerő jogosult volt 

havi 2 nap pihenőnapra, amit a menzesze 
idején kellett eltölteni. Ezenkívül vendé-
get csak reggel 9 és éjfél közt fogadha-
tott, vasárnap csak déltől 17 óráig tartott 
a műszak. Tehát összesen 15 órát voltak 
nyitva a házak átlagosan, de ezen idő 
alatt a lányoknak 25-30 vendéget kellett 
kielégíteni. Van feljegyzés arról is, hogy 
egy nap alatt 100 férfivel kellett szexuális 
viszonyt fenntartania valakinek, természe-
tesen a „szolgálati időt” sem tartották be 
minden esetben. A szobákat rendszeresen 
fertőtlenítették, de volt, hogy barlangok-
ba jelölték ki ezeket a helyeket. A lányok 
védelmében a katonák nem vihettek be 
magukkal alkoholt illetve fegyvert, de ezt 
a két szabályt is igen hanyagul kezelték. 
Így gyakori volt, hogy a leányokat verték, 
megkéselték, megkínozták, megcsonkítot-
ták vagy egyszerűen megölték őket, külö-
nösen akkor nem számított ez bűnnek, ha 
a kuncsaft nem volt megelégedve a szol-
gáltatással. Tajvanon fényképek kerültek 
elő, ahol japán katonák levágott fejű női 
szex rabszolgákkal pózolnak mosolyogva, 
de volt, hogy több nő fejét karóba húzták. 
Mindezt a „fáradt gőz” kiengedése címszó 
alatt művelték.

Általános egészségügyi állapotukról el-
mondható, hogy gyakori volt a kialvatlan-
ság, az alultápláltság és kiszáradás. Ezeken 
kívül sokak arca felduzzadt a sok veréstől 
és a folyamatos sírástól, ehhez társultak 
a kínzások, így a legtöbbjüknek folyama-
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neve, így a katonák egyszerűbben megta-
lálhatták az áldozatukat.

Minden lány japán nevet kapott, így is 
megfosztották őket önazonosságuktól és 
méltóságuktól. Meg kell jegyezni, hogy ez 
alól a koreai áldozatok kivételt képeztek, 
hiszen nekik, mint a Japán Birodalom la-
kóinak már eleve volt japán nevük, a koreai 
nevek be voltak tiltva. Több áldozat úgy 
próbálta elkerülni a folyamatos agresszi-
ót, hogy levágatta a haját kopaszra, hogy 
visszataszító legyen, ebben az esetben a 
japánok az összes lány haját levágatták, így 
ez sem jelentett enyhítést.

A szobák a legtöbb esetben 2,5x3 mé-
teresek voltak, általában egy pokróc/mat-
rac/tatami volt a földön. A felszereltebb 
szobáknak járt szék és asztal, sőt a luxus 
szobákba már két szék és egy vállfa is járt. 
Minden szobának tartozéka volt a gumióv-
szeres doboz.

A lányok folyamatos orvosi ellátás-
ban részesültek - hetente egyszer - ami 
egyrészt valamelyest pozitívum egy ilyen 



tosan volt csonttörésük vagy valamilyen 
zúzódásuk. Jó pár áldozat morfium- vagy 
ópiumfüggő lett.

A ruházatukról és az élelmezésükről 
gondoskodtak a japánok, de általánosnak 
volt mondható az alultápláltság a lányok 
körében. Az áldozatok beszámolói szerint 
naponta kaptak egy tál rizst, illetve heten-
te háromszor konzerv zöldséget is ehet-
tek. A szabadidejükben a nők gyakorlatilag 
és elméletileg azt tehettek, amit akartak, 
még vásárolni is elmehettek abból a pénz-
ből, amit megkerestek - ami megmaradt 
nekik. Ezt főleg azért találták ki a japánok, 
mert 1921-ben ratifikáltak egy nemzetközi 
szerződést, mely tiltotta a gyermekek és 
a nők kizsákmányolását. Úgy gondolták, 
hogy ha a militarizált prostituáltak kapnak 
fizetséget, máris nem zsákmányolják ki 
őket. Mint ismeretes, a kényelmi állomá-
sokat fenntartó szervezet mindig elvitte 

egyetlenegy japán nő merte felvállalni azt, 
hogy kéjhölgy volt. Ő 1971-ben jelentette 
meg önéletrajzi könyvét Tajvanon Shirota 
Suzuko álnéven. A könyv Watashino Senso 
Hanzai - Chosen Kyosei Renko (~Az én sze-
mélyes háborús bűnöm) címen jelent meg. 
Suzuko a könyvben elmeséli, hogy apja 
adta el egy bordélyháznak az adósságának 
fejében, onnan a lányt előbb tovább küld-
ték Tajvanra, majd több csendes-óceániai 
szigeten kellett dolgoznia a családjának 
adósságát törlesztve, kvázi rabszolgaként. 
A háború után a Japánba betelepült ame-
rikai katonáknak nyújtotta azt a szolgál-
tatást, amit már 14 éves kora óta csinált. 
Végül 1955-ben Japánban betiltották a 
prostitúciót, a drogokra rászokott, ön-
gyilkosságot megkísérlő nőt végül egy 
keresztény gyülekezet mentette meg az 
önpusztítástól. Élete hátralévő részét Taj-
vanon élte meg egészen 1993-as haláláig.

1972-ben és ’75-ben Hirota Kazuko írt 
összefoglaló tanulmányokat, de csak a ja-
pán hölgyek esetére fokuszált, így azt a kö-
vetkeztetést vonta le, hogy ezek a lányok 
„az ország jóléte érdekében” cselekedtek. 
Sajnos arról nem tett említést, hogy több 
nő is öngyilkos lett a háború után vagy 
egész életükben megbélyegzettként kel-
lett élniük.

Az első olyan film, ami ezt az eseményt 
dolgozta fel, az 1974-es Chonggun Wian-
bu (kb: Önkéntes női hadtest). A koreai 
pornográf film inkább a szexualitást he-
lyezte az előtérbe semmint a történelmi 

eseményeket. 1979-ben egy japán doku-
mentumfilmet is bemutattak, ami a témát 
dolgozta fel.

Az egyik a 2014-ben bemutatott Hajnal 
szeme címet viselő 92 perces kínai filmdrá-
ma, amiben többek közt Cseng Pej-pej 
(Tigris és Sárkány) is szerepet kap. A film 
érdekessége, hogy bemutatását szep-
tember 18-ra időzítették, pont a Mukdeni 
incidens évfordulójára. Valamint a film 
premierje alkalmával kínai szexrabszolgák-
ra emlékező szobrot is felavattak.

Bár két éve felmerült annak a lehető-
sége, hogy Kína kérje az UNESCO-tól, hogy 
vegye fel a Világemlékezet Listájára azokat 
a dokumentumokat, melyek a szexrabszol-
gaságot dokumentálták ez idáig még nem 
történt meg.

„Rózsabimbók voltunk, akik sosem nyílhat-
tak ki.” - Julia Porras, túlélő
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a lányok fizetésének közel 50-60%-t a kü-
lönböző jogcímekre hivatkozva: lakbér, or-
vosi költség stb. Ezek a pénzek kellettek is, 
hiszen egy-egy ilyen kaszárnya fenntartása 
akkori áron számolva havonta több mint 
500 ezer jenbe került.

Az árakat befolyásolta a lány etnikuma 
is; általában a koreai és a japán lányok kap-
ták a legtöbb pénzt.

Aki egyszer bekerült a rendszerbe, ki 
már nem kerülhetett onnan, a szolgálati 
idő csak akkor ért véget, ha meghalt vagy 
elszökött onnan a lány, szabadságra nem 
mehettek. Volt olyan áldozat is, aki közel 
10 éven át raboskodott ilyen körülmények 
között.

Szerencsére azért akad arra is példa, 
hogy valakit elengedtek: ilyen volt a 14 
éves Felicidad de Los Reyes esete is. Őt 
csak négy napig tartották fogva, ezalatt 32 
katona erőszakolta meg minimum egyszer, 
a negyedik nap után, mivel nagyon beláza-
sodott, hazaengedték meggyógyulni, de 
a szülei sikeresen el tudták bújtatni, így 
már nem tudták visszavinni a katonák, akik 
jöttek érte pár nappal később. De az ilyen 
történetekből sajnos kevés akad.

Hatása a művészetekre
   

 Aki esetleg jobban érdeklődik a téma 
iránt és szereti a filmeket (lévén anime 
nem készült erről), annak több lehető-
séget is fel tudok mutatni. Mindössze 


