Kereslet
A kényszermunka és a rabszolgaság régóta része a világtörténelemnek.
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Afrikából Amerikába a 15. és a 19. század között. Manapság viszont
több rabszolga van a világon, mint a történelem során bármikor. Hogy
lehetséges ez?
A

kereslet

azért

olyan

magas,

mert

alig,

vagy

egyáltalán

nincs

kockázata annak, hogy eladjanak és vásároljanak áldozatokat. Bár a
kínálat is fontos eleme az emberkereskedelem körforgásának, a kereslet
hajtja igazán az iparágat.1

Szexuális célú kizsákmányolás kereslete:
Emberkereskedelem

esetén

a

keresletet

azok

jelentik,

akik

megvásárolják a szexuális szolgáltatásokat. Kereslet nélkül nem lenne
kínálat: nem lennének az emberkereskedők számára kliensek, nem kellene
nőknek, férfiaknak és gyermekeknek áldozatnak lenniük.2
Miért fizetnek a férfiak szexuális szolgáltatásokért?
 46-48% azért, mert nincs megfelelő partnere,
 83% szerint a prostituáltakhoz való fordulás függőség,
 Kulturális okok miatt, mint a pornográfia hatása,
 A férfiasság kifejezésének eszközeként tekintenek erre,
 Olyan a munkahelyi környezet, amely szexuális szolgáltatások
megvásárlására ösztönzi őket (pl. katonaság).
Hogyan látják a prostituáltak kliensei a prostituált nőt?
 49% szerint a prostitúció kizsákmányolja a nők szexualitását,
 42% szerint a prostitúció pszichológiai és fizikai sérülést
okoz,
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 13% már találkozott olyan prostituálttal, akiről tudta, hogy
bántalmazzák,
 80% szerint a prostitúciónak összességében negatív hatása van a
közösségekre, 24% szerint leértékelődik miatta a környék,
 21% szerint nem lehetséges, hogy a prostituáltakat
megerőszakolják,
 75% találkozott már olyan prostituálttal, akinek futtatója volt,
40% igénybe is vette a szolgáltatásait,
 27% szerint a prostituáltat a futtatója kizsákmányolja és
bántalmazza.3
A

szexuális

kizsákmányolásra,

alkalmazottakra,

olcsó

munkaerőre,

szervkereskedelemre,

illegális

háztartási
adoptálásra,

kényszerházasságra, kényszerkoldultatásra, valamint a fegyveres erők
általi

kizsákmányolásra

való

kereslet

hozzájárul

az

emberkereskedelemhez.4
A szexrabszolgák eladásából származó bevétel meghaladja a vételi árat
az emberkereskedők számára. Éppen ezért a szexuális célú kereskedelem
egy népszerű és könnyű módja a bevétel szerzésének az elszegényedett
területeken, ahol a szexuális szolgáltatások ellenőrzése rendkívül
gyér,

vagy

egyáltalán

nem

is

létezik.

Szintén

gyakori

az

emberkereskedelem azokon a területeken, ahol a kormány nem tudja az
ellenőrzését kifejteni, illetve a szegénység miatt a kínálat is
magas.5
A szexuális célú kizsákmányolás a piac által hajtott iparág, ami a
kereslet-kínálati

viszonyokon

alapul.

Éppen

ezért

azok,

akik

megvásárolják a szexuális szolgáltatásokat, növelik a keresletet,
illetve

profitot

szükséges,

hogy

a

szolgáltatnak
szexuális

az

emberkereskedőknek.

szolgáltatások

megvásárlói

Ezért

tisztában

legyenek azzal, hogy az emberkereskedelem körforgásához járulhatnak
hozzá.6
A

nők

elleni

erőszak

legvisszataszítóbb

formáit

felszínre

hozó

pornográfia szocializálja a férfiakat arra a kettős életre, hogy a
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valóságos, saját szexualitással rendelkező nők mellett létezik egy
világ, ahol a férfiaknak nem kell szembenézniük a kapcsolatteremtés
nehézségeivel. A prostitúció ezért a nemi erőszakot intézményesíti,
hiszen a vevő (jellemzően férfi) olyas valamit szerez a prostituálttól
(jellemzően nőtől), amit egyébként csak erőszakkal tudna elérni.7

Munkacélú kizsákmányolás kereslete:
Az

emberkereskedelem

és

rabszolgaság

problémájának

fontosságát

mutatja, hogy ma a világon kb. 35,8 millió ember él rabszolgasorban.
Az építőipar e tekintetben különösen érintett, mivel itt kimagasló
kereslettel találkozhatunk a külföldi munkaerőre, ami időnként nagy
hírverést keltő esetek is bizonyítanak.8
A munkacélú kizsákmányolás legfőbb áldozatai az esetek többségében
migráns

munkavállalók,

bizonyos

szociális

de

bárki

körülmények

más

is

áldozattá

fennállása

esetén

válhat,
9

A

főleg

munkacélú

kizsákmányolás főbb területei az építőipar és a házimunka, azon belül
is a gyermek- és idősgondozás, illetve a takarítás.
Keresleti szempontból az építőiparban a legnagyobb probléma a munkaerő
ellátottsági lánc töredezettsége, ahol nehéz az ellenőrizhetőség. A
vállakozó megbízásától kezdve az egyéb, harmadik megbízott felekig,
mint például a munkaközvetítők, nehezen követhető és garantálható
minden résztvevő megfelelősége az egyes jogi- és szociális normáknak.
Külső munkaközvetítő megbízása sok esetben idő és költséghatékony
megoldás lehet, főleg a nagyobb építőipari beruházások során, amik
gyorsan

és

nagy

munkaerőt

kívánnak

10

A

migráns

munkavállalók

rugalmassága szintén a keresletet segíti a szektorban. Ezen belül a
külföldi munkaerő rendezetlen jogi helyzete és hiányos ismeretei azok,
amik

nagy

mértékben

megkönnyítik

a

munkaadó

helyzetét,

mivel

a

munkások releváns tudása hiányában nem kell eleget tennie a vonatkozó
jogi

kötelezettségeknek.

A

piacon

jelenlévő

felfokozott

verseny

ugyancsak a kizsákmányolásnak teremt keresletet, mivel az építőipari
beruházóknak

nagyon

gyorsan,

nagyon

sok

feladatra

kell

embert
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találniuk, hogy versenyképesek tudjanak maradni. Ennek legkönnyebben
kizsákmányolás

formájában

tudnak

eleget

tenni,

ami

pluszban

a

haszonkulcsot is javítja, csökkentve az ügyfelek és vállalkozók anyagi
bizonytalanságát.11
A házimunkában jelen lévő kizsákmányolásra a demográfiai és szociális
tényezők

teremtenek

keresletet.

Az

állami

ellátás

hiánya,

annak

minősége és időbeli hozzáférhetősége számos helyen olyan terhet ró a
gondozást igénylő emberekre (főként gyerekek és idősek), amelyet az
érintettek nem tudnak megfelelő módon kezelni. Ezt szociális helyzetük
is tovább nehezítheti: minél nehezebb körülmények között élnek, annál
nehezebben

tudják

szolgáltatásainak
elöregedő

orvosolni

a

igénybevételével.

társadalmak

szintén

problémát

a

Demográfiai

nagyobb

privát

szféra

szempontból

lehetőséget

teremtenek

az
a

kizsákmányolásra az ellátást igénylő idős személyek magasabb száma
miatt.12
A kizsákmányolás keresletét segíti, hogy az áldozat munkája nem teremt
közvetlen anyagi profitot, hanem bizonyos szolgáltatásokat biztosít a
kizsákmányolónak. Ezen szolgáltatások az áldozattal járó költségeket,
mint a szállás, étkezés, stb., is kompenzálni tudják.13
A házimunka céljából kizsákmányolt személyek nagyon gyakran szabad
mozgásukban is korlátozva vannak. Ezt az teszi indokolttá, hogy maguk
az elkövetők is tudatában vannak, hogy a szektor informális keretek
között működik, így a röghöz kötést látják az egyetlen biztosítéknak
arra, hogy áldozatuk ne álljon tovább egy kedvezőbb ajánlat folytán.
A mozgás korlátozása így gyakran az egyetlen hatalmi tényező, amivel
az elkövető garantálni tudja saját maga számára az áldozat nyújtotta
szolgáltatások folytonosságát.14
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