Ki az áldozat?
Áldozat

az,

akit

más

a)

elad,

megvásárol,

elcserél,

ellenszolgáltatásként átad vagy átvesz, illetve b) az a) pontban
meghatározott

cselekmény

megvalósítása

érdekében

szállítják,

elszállásolják, elrejtik vagy másnak megszerzik.
Az

emberkereskedelem

stabilitás,

az

áldozatait

oktatás

vagy

a

gyakran

a

jövedelmező

szerető

kapcsolat

csábítja. Az áldozatok lehetnek férfiak vagy nők,

munka,

hamis

a

ígérete

felnőttek vagy

gyerekek, külföldi vagy magyar állampolgárok. Változatos etnikai,
szociális,

gazdasági

háttérrel

rendelkeznek,

különböző

szintű

oktatásban részesültek, de mindannyian sebezhetőek.
Bár

az

emberkereskedelem

helyzetben

lévők

között,

nem

válogat

bizonyos

a

különböző

körülmények

és

demográfiai

sérülékenységi

tényezők megnövelik az áldozattá válás esélyét. Az otthonról elszökött
vagy

hajléktalan

fiatalok,

a

családon

belüli

erőszak,

szexuális

bántalmazás áldozatai, a háborús körülmények között vagy fegyveres
konfliktusban

élők,

a

társadalmi

megkülönböztetésben

érintettek

gyakrabban válnak az emberkereskedők célpontjává. Ezen kívül azok a
külföldi

állampolgárok,

munkaközvetítőknek
adósodnak

el

az

vagy

az

akik
utazási

emberkereskedők,

jelentős

összeget

költségekre,
vagy

más

nagyobb

közvetítők

fizettek
eséllyel
felé.

Az

emberkereskedők ellenőrzésük alatt tartják és manipulálják ezeket a
személyeket, kihasználva a munkavállalási vízum rugalmatlanságát, az
áldozatok tudatlanságát az ismeretlen környezetről, törvényekről,
kultúráról, a jogaikról, valamint a nyelvtudásbeli hiányosságaikat.
Az áldozatok gyakran nehézségekbe ütköznek, ha segítséget szeretnének
kérni. Az elkövetők ugyanis nem ritkán elkobozzák a személyi azonosító
okmányaikat és a pénzüket. Ezen kívül nem feltétlenül beszélik sem a
helyi nyelvet, sem az angolt. Nem mindig tudják, hogy pontosan hol
tartózkodnak, hiszen az emberkereskedők gyakran szállítják őket más
helyekre. Nem tudnak a családjukkal vagy barátaikkal komunikálni.

Problémát jelenthet számukra az is, hogy megbízzanak másokban, hiszen
folyamatosan ellenőrzik és manipulálják őket fogvatartóik.1
Az

emberkereskedelem

Rettegnek

áldozatai

fogvatartóiktól,

és

traumát
ez

elszenvedett

nagymértékben

emberek.

befolyásolja

tetteiket, döntéseiket. Sokszor elhatározzák, hogy megszöknek vagy
segítséget kérnek, de annyira félnek a bosszútól és a büntetéstől,
hogy mégsem teszik meg. Ezért történhet meg az is, hogy, ha egyszer
sikerül megszökniük vagy kikerülniük, és feljelentést tesznek, később
mégis

visszavonják

áldozatok

azt.

világképe

Az

elszenvedett

megváltozik,

trauma

következtében

mindenkivel

az

bizalmatlanul

viselkednek, hogy megvédjék magukat. Az áldozatok emlékei gyakran nem
összefüggő eseményként vannak jelen a memóriájukban, hanem darabokban,
töredezetten,

ezért

rendszeresen

jutnak

eszükbe

újabb

és

újabb

emlékképek. Ez tehát nem a szavahihetőségüket vonja kétségbe.
Jellemző az áldozatokra, hogy minden változástól félnek, mert a
változások mindig bizonytalansággal járnak. Emiatt előfordulhat, hogy
egy áldozat akkor sem menekül, amikor lehetősége lenne rá, mert a
bizonytalanság helyett inkább az ismerős rosszat választja. Támogató
családi, baráti kötelékei nincsenek vagy nagyon minimálisak, sok
esetben már korábban is bántalmazó környezetben éltek, így megszokott
számukra a gyötrődés és a szenvedés.
Az

áldozatok

gyakran

szégyenlik

magukat

amiatt,

hogy

megalázó

helyzetbe kerültek. Ezért nem is mernek segítséget kérni, illetve nem
tudják,

hogy

van

segítség.

Nincsenek

tisztában

azzal,

hogy

bűncselekmény áldozatai.2

Az emberkereskedelem áldozata/áldozatát:
 abban a hiszemben lehet, hogy akarata ellenére is köteles
dolgozni,
 úgy érezheti, vagy ténylegesen nem hagyhatja el a munkahelyét,
 annak jeleit mutathatja, hogy mozgását ellenőrzik,
 félelmet vagy idegességet mutathat,
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 a személyét vagy hozzátartozóit érő erőszaknak vagy
fenyegetésnek lehet kitéve,
 valószínűsíthetően bántalmazásból származó sérülések nyomait
viselheti magán,
 olyan sérüléstől vagy egészségromlástól szenvedhet, amely
jellemzően egyes foglalkozásoknak vagy felügyeleti módszernek a
következménye,
 bizalmatlan lehet a hatóságokkal szemben,
 a hatóságok értesítésével való fenyegetés alatt állhat,
 óvakodhat felfedni a bevándorlási státuszát,
 lehet, hogy nincs birtokában személyazonosító vagy úti
okmányának, mivel az valaki másnál van,
 hamis személyazonosítóval vagy úti okmányokkal rendelkezhet,
 nem ismeri a helyi nyelvet,
 nem tudja a szállásának vagy munkahelyének címét,
 engedi, hogy más válaszoljon a hozzá intézett kérdésre,
 viselkedése azt mutatja, hogy más személy irányítása alatt áll,
 bizonyos körülmények között történő munkavégzésre kényszerítik,
 a fegyelmi szabályoknak vele szemben nem a jogszabályokban
meghatározott büntetéssel szereznek érvényt,
 nem tárgyalhat a munkavégzés feltételeiről,
 kirívóan alacsony fizetést kap, vagy egyáltalán nem kap
fizetést,
 nem fér hozzá a jövedelméhez,
 hosszabb időszakon keresztül kirívóan hosszú munkaidőben
dolgozik,
 nem rendelkezik szabadnappal,
 nem fér hozzá az egészségügyi ellátáshoz,
 csak minimális kapcsolatrendszerrel rendelkezik, vagy egyáltalán
nincsenek

kapcsolatai,

 korlátozottan tarthat kapcsolatot a családjával, vagy a
közvetlen munkatársain kívüli személyekkel,
 nem tud másokkal szabadon kommunikálni,
 úgy vélheti, hogy adóssága van,
 függő helyzetben lehet,

 a célországba utazás költségeit közvetítők fizették, a tartozást
a célországbeli munkavégzéssel köteles ledolgozni,
 megtévesztő ígéretek hatására cselekedett.3

Az emberkereskedelem gyermek
áldozata/áldozatát:
 nem tarthat kapcsolatot szüleivel vagy gondviselőjével,
 megfélemlítettnek tűnik, vagy egyébként az életkorának nem
megfelelő magatartást mutat,
 nincsenek a kortársai között, a munkahelyen kívül barátai,
 nem járhat iskolába,
 nem játszhat,
 a vele együtt élőktől elkülönítve étkezik,
 csak maradékot ehet,
 életkorának nem megfelelő munkát végez,
 felnőtt kíséret nélkül utazik,
 olyan személyekkel utazik együtt, akik nem a hozzátartozói.
További, gyermekkereskedelemre utaló jelek:
 gyermek méretű, kifejezetten fizikai munkához, vagy
prostituáltak által viselt ruhadarabok jelenléte a gyermek
környezetében,
 játékok és gyermekruhák jelenléte szokatlan helyeken, mint
például bordélyházban vagy üzemben,
 magára hagyott gyermek telefonnal, amelyet csak taxi hívására
használhat,
 jogellenes örökbefogadás felfedése.4
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Hogyan ismerhető fel az emberkereskedelem
áldozata?
Néhány árulkodó jel:
 Nyugtalannak, idegesnek, paranoiásnak tűnik, kerüli a
szemkontaktust,
 Szomorúnak, depressziósnak tűnik,
 Zúzódások, vágások vagy a fizikai bántalmazás egyéb jelei
találhatók rajta,
 Úgy tűnik, hogy a párkapcsolatában a másik fél dominál,
 Sosincs egyedül, és/vagy mindig válaszol valaki helyette a
kérdésekre,
 Nincs kontrollja a saját pénzügyei felett,
 Nem tudja, vagy titkolja, hogy hol lakik,
 Története, helyzete elmesélésekor következetlen információkat
ad,
 Nincs személyazonosító okmánya mint jogosítvány, személyi
igazolvány, vagy útlevél,
 Nem tudja elhagyni a munkahelyét vagy lakhalyét, visszautasítja
a találkozókat,
 Nemrég érkezett az országba, nem beszél sem magyarul, sem
angolul,
 18 évnél fiatalabb, és szexuális szolgáltatást nyújt. Vagy 18 év
feletti, és akaratán kívül nyújt szexuális szolgáltatásokat,
 Fél a bűnüldöző szervektől vagy más intézménytől segítséget
kérni.
Amennyiben van lehetőségünk rá, próbáljuk meg az alábbi kérdéseket
feltenni a feltételezett áldozatnak:
 El tudja hagyni a munkahelyét vagy lakhelyét, ha szeretné?
 Honnan származnak a zúzódásai, valaki bántotta?
 Kap (elég) fizetést a munkájáért? Hány órát dolgozik?

 Hogyan érkezett Magyarországra? Azt kapta itt, amire számított?
Van valami, amire kényszerítik, de nem akarja megtenni?
(amennyiben külföldi állampolgár)
 Fenyegetik, zsarolják Önt vagy a családját?
 A munkáltatójához közel, vagy vele él együtt? A munkáltatója
biztosítja Önnek a szállását? Vannak a szállásának ajtóin,
ablakain külső zárak?
 Van valaki felé adóssága?5

Hogyan ismerhető fel egy loverboy áldozata?
 Serdülőkorban van,
 Alacsony az önbecsülése,
 Rossz azt otthoni helyzete,
 Zavart, visszahúzódó a viselkedése,
 Magányos, zárkózott,
 Idősebb barátja van,
 Nem tudni, hogy mit dolgozik a barátja,
 Nem ismeri a korlátokat,
 Lóg az iskolából,
 Drogfüggő,
 Hirtelen új baráti köre lesz,
 Más normákat kezd el követni,
 Hirtelen sok pénze lesz,
 Tetoválása van,
 Kerüli a prostitúció témáját.6
Az emberkereskedők kifejezetten a legsérülékenyebb, legsebezhetőbb
áldozatokat

keresik.

Az

egyik

legkiszolgáltatottabb

helyzetben

a

menekültek vannak. Az emberkereskedők számára a menekülttáborok kiváló
helyszínt jelentenek az áldozatok toborzására. A világon a legtöbb
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menekült

nő

és

gyermek.

2011

óta

több

ezer

menekült

feltételezhetően kizsákmányolás céljából rabolták el őket.7
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tűnt

el,

