Ausztria
Ausztria cél- és tranzitország a szexuális- és kényszermunka célú
emberkereskedelem

számára.

Az

áldozatok

többsége

szexuális

kizsákmányolásban érintett nő, és főként Kelet-Európából (BoszniaHercegovina, Szerbia, Románia, Bulgária), valamint kisebb mértékben
Kínából, Nigériából, a Közel-Keletről, Észak-Afrikából, DélkeletÁzsiából és Dél-Amerikából származnak. Gyakran a valóságban nem létező
munkalehetőségekkel

csábítják

Ausztriába

az

áldozatokat

(pl.

pincérnő, táncos, takarítónő). A kényszermunka alkalmazása elsősorban
a

mezőgazdasági

szektorban,

építkezéseken,

a

takarítóiparban,

vendéglátóipari egységekben, valamint diplomáciai mentességet élvező
személyek

háztartási

alkalmazottai

esetében

fordul

elő.

Kényszerkoldultatásnak vannak kitéve a testi és mentális fogyatékkal
élők, valamint kelet-európai és roma származású gyermekek. 2015 során
a hatóságok az előző évekhez képest növekvő számban azonosítottak
kísérő

nélküli,

Észak-Afrikából
voltak

többségében
származó

kényszerítetve. 1

érkeznek,

mint

Hercegovinából,

Szíriából,

kiskorú

Továbbá

Románia,

menedékkérőket,

az

Bulgária

Szerbiából,

Afganisztánból,

áldozatok
és

Kínából,

EU-s

akik

koldulásra

országokból

Magyarország,
Nigériából

szigetekről származó áldozatokat is azonosítottak

valamint

de

és

is

Boszniaa

Fülöp-

már.2

Ausztria vonatkozó jogszabályai megfelelnek a nemzetközileg elvárható
minimális követelményeknek. Bár az emberkereskedelem vádjával bíróság
elé állítottak és elítéltek száma az utóbbi időben csökkent, a kormány
mégis növelte az áldozatok számára juttatható pénzügyi támogatás
összegét. Az osztrák kormány előrelépéseket tett az iránt, hogy a
menekültek,

irreguláris

emberkereskedelem

migránsok,

áldozatait

menedékkérők

könnyebben

és

között

gyorsabban

az

tudják

azonosítani. Ezen felül indultak kezdeményezések, hogy a diplomáciai
védelem

alatt

álló

épületekben

kizsákmányolását megszüntessék.3

https://www.state.gov/documents/organization/258878.pdf
http://www.iomvienna.at/en/counter-trafficking
3 https://www.state.gov/documents/organization/258878.pdf
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a

háztartási

alkalmazottak

Ausztria

az

származási

emberkereskedelem

országokban

lévő

elleni
helyzet

küzdelemben
javítására

elsősorban
fókuszál,

a

hogy

csökkenjen az áldozattá válás esélye. Ebben az osztrák kormány számára
elsősorban a kelet-európai régió élvez prioritást. Ausztria ezen felül
minden releváns nemzetközi egyezménynek részese, és részt vesz több
európai szintű összefogásban is.4
2013-ban a 261 nő, lány és azok gyermekei vettek részt az osztrák
LEFÖ-IBF

nevű,

kifejezetten

az

segítséget nyújtó civil szervezet
a

EU-s

országokból

származott.

emberkereskedelem

áldozatainak

tanácsadásain. Az érintettek 54%A

gondozott

nők

és

lányok

65%-a

szexuális kizsákmányolás következményeként vált érintetté. Ez az arány
már hosszabb ideje nem változott. 2013-ban első ízben érte el az 50%ot a rendőrség által közvetített ügyfelek aránya. Ez a statisztika és
a számok elemzése kizárólag az emberkerekedelem azon érintettjeit
foglalja magában, akik kapcsolatba kerültek a LEFÖ-IBF-fel, és akiket
egyértelműen áldozatként azonosítottak.5

4
5

http://www.austria.org/human-trafficking/
http://luciaprojekt.baptistaoktatas.hu/?page_id=14

