Kényszerházasság
– áldozattá válást megelőző ellenőrző
listák
Fontos felismerni, hogy a kényszerházasság az elkövető számára számos
előnnyel járhat. Így a kényszerházasság:
 Az áldozatok ellenőrzésének egyfajta eszköze, mivel a házastárs
számos plusz jogot kap.
 A

házastárs

hozzáférhet

különböző

személyes

adatokhoz,

információkhoz (például: bakszámlák, egészségügyi adatok, stb.),
illetve a vagyontárgyakhoz is (ingóságokhoz és ingatlanokhoz
egyaránt).
 Az

áldozat

gyermekei

feletti

felügyeleti

jog

megszerzésének

eszköze.
 Az állampolgársághoz és a schengeni övezetben való szabad mozgás
lehetőségéhez való hozzájutás eszköze.
A sérülékeny fiatal felnőttek számos intő jelét mutathatják annak,
hogy kényszerházasság áldozatai. Ezek az intő jelek a következők
lehetnek:
 kényszerházasság jelenléte a család történetében;
 nem hagyhatja el egyedül a házat;
 próbálkozások a szökésre;
 a család állandóan megfigyelés alatt tartja, akár a testvérei is
az iskolában;
 az iskolából való hiányzás hosszabbítását kérik, egyre többet
hiányzik az iskolából és egyre huzamosabb időtartamokra;
 félelem az iskolai szünetektől;
 kiveszik

az

iskolából

vagy

megtagadják

tőle

a

továbbtanulás

lehetőségét;
 nem vesz részt az iskolai elfoglaltságokban;
 különösen érzékeny, figyelmes a környezetében történtekre.

 megkísérelt öngyilkosságot egyszer vagy többször.1
Kényszerházasség és emberkereskedelem indikátorok:
1. FIZIKAI BÁNTALMAZÁS: • sérülések (lehet látható vagy rejtett)
•

visszatérő

betegség

•

alultápláltság

jeleit

mutatja

• önbántalmazás • öngyilkossági kísérletek;
2. SZEXUÁLIS

BÁNTALMAZÁS:

•

szexuális

jellegű

sérülések

• kényszerített szexuális aktus vagy szexuális erőszak • más
fizikai indikátorok, melyekre nincsen magyarázat;
3. PSZICHOLÓGIAI BÁNTALMAZÁS: • depresszió • öngyilkosságra utaló
fogalomképzés

•

családi

kötelességekkel

összefüggésben

lévő

bűntudat • elszigeteltségtől való félelem • lehetőségek hiánya
vagy a választási képesség hiánya • önkifejezéstől való félelem
• önhibáztatás • szociális stigma • nem engedik nekik, hogy
kortársaival barátkozzon;
4. HELYZETTŐL FÜGGŐ BÁNTALMAZÁS: • aggodalom a család jóhírnevével
státuszával kapcsolatban • hiányos ismeretek az immigrációs
törvényekkel

kapcsolatban

•

házassági

megállapodás

támogatásért/juttatásokért/ajándékokért/hozományért
•

tájékozott

beleegyezés

hiánya

házasság

cserébe

megkötéséhez

• kényszermunka • szolgaság • elszigeteltségben tartás • félelem
a családi támogatottság elvesztésétől / családi támogatottság
hiánya • nem engedik, hogy kapcsolatba lépjen a távol élő
rokonokkal • eltiltás vagy félelem a családtól való eltiltástól
• félelem a gyerekfelügyelet elvesztésétől/ a gyerekektől való
elválasztástól az országból való kiutasítás miatt • nem állnak
rendelkezésre

saját

vízum

dokumentumai

és

útlevele

• kiutasítástól való félelem • mindig egy másik személy kíséri,
aki az ügyfél helyett beszél és úgy tűnik, hogy nem az ügyfél
irányítja a beszélgetést • személyes szabadság megvonása;
5. GAZDASÁGI/ANYAGI
•

túlzott

BÁNTALMAZÁS:

pénzügyi

függés

•

a

saját

pénzügyeivel

a

jegyestől/pártól

nem

és/vagy

családjától • súlyos anyagi nélkülözés.2
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http://www.safelives.org.uk/sites/default/files/resources/Forced%20marriage%20-%20practice%20briefing%20FINAL.pdf
http://www.sawc.org/wp-content/uploads/2015/04/Forced-Marriage-as-a-Form-of-Human-Trafficking-Resource-Guide.pdf
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