Franciaország
Franciaország cél, tranzit és limitált módon kibocsátó ország férfiak,
nők és gyerekek szempontjából, akik munka célú és szexuális célú
kizsákmányolás

áldozatai.

Kelet-Európából,

Nyugat-

és

Észak-

Afrikából, Ázsiából és a Karibi-térségből kerülnek ki a szexuális és
munkacélú kizsákmányolás külföldi áldozatai. Főként bolgár, nigériai,
román, kínai és francia állampolgárságú emberkereskedők kényszerítik
a

nőket

prostitúcióra

erőszak,

adósságra

való

hivatkozás

és

pszichológiai kényszer erejével, ideértve a vudut és a drogfüggőséget
is. Az elmúlt években a gyerekek, diákok és külföldiek prostitúcióban
történő

kizsákmányolása

szerint

a

növekedett.

Franciaországban

többsége,

akiknek

emberkereskedelem

a

A

francia

szexiparban

90%-a

dolgozók

külföldi,

áldozatai.

A

kormány

nagy

francia

kutatásai

(20.000

fő)

valószínűséggel

peremvárosokban

élő

nők

veszélyeztetettek a szexuális célú kizsákmányolást tekintve. Az online
reklámozott prostitúció is egyre gyakoribb, melyért főként orosz és
bolgár emberkereskedők a felelősek, továbbá az apróhirdetések száma,
melyeket

szervezett

nigériai

és

csoportok

brazil

irányítanak,

állampolgárok

főként

is

román,

bolgár,

megnövekedett;

az

emberkereskedelem áldozatai gyakran válnak részeseivé ezeknek a fent
említett hirdetéseknek. Franciaországban a roma származású és egyedül
utazó kiskorú gyerekek veszélyeztetettek, hogy a kényszerkoldultatás
és a kényszerített lopás áldozataivá váljanak. Az emberkereskedő
csoportok most már nem csupán Párizsban, de más nagy városokban, mint
Lille, Marseille és Nizza is működnek.1
Franciaországban

kb.

2,5

millió

ember

válik

emberkereskedelem

áldozatává évente. A Nemzeti Emberi Jogok Konzultációs Bizottsága
riportja

szerint

Franciaországban
Bulgáriából,
Marokkóból,

emberkereskedelem

gyerekek

Romániából
az

elmúlt

Albániából,

és

Afganisztánból

megnövekedett

1

az

Szerbiából.
és

Kínából

években.

https://www.state.gov/documents/organization/258879.pdf

A
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Továbbá

érkező

a

Nigériából,

gyerekek

leggyakrabban

száma

is

előforduló

kizsákmányolási módszer a kényszerkoldultatást és a bűncselekményre
kényszerítés. A szexuális célra és a kényszermunkára kizsákmányolt
gyermekáldozatok száma azonban elég alacsony.2
Franciaország lett az ötödik olyan ország, Svédországot, Norvégiát,
Izlandot és az Egyesült Királyságot követve, ahol bírságot vezettek
be azoknak, akik fizetnek szexuális szolgáltatásokért. Az előírás
amely a prostitúció elleni küzdelmet próbálja erősíteni három fő
pontra épül. Jelentős pénzügyi bírságot vezettek be azoknak akik
fizetnek szexuális szolgáltatásokért, amely 1.500 eurótól egészen
3.750 euróig terjedhet, azoknak, akik újboli elkövetők. A második
pillér a szexmunkások elleni büntetést törli el, amely arra az elvre
alapszik, hogy a prostituáltak áldozatok és nem pedig bűnösök. A
harmadik pillér a következő: rehabilitáció és szociális integráció
kurzusok azoknak, akik szeretnének kitörni ebből a csapdából. A
bevándorlóknak

egy

plusz

ponttal

is

kiegészítették

az

előírást,

melynek megfelelően 6 hónapos tartózkodási engedélyre jogosultak a
kurzus elvégzésére.3
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https://www.west-info.eu/france-wakes-up-to-human-trafficking/
https://www.west-info.eu/france-fights-prostitution-by-punishing-the-client/

