Kínálat
A

modern

kori

jogállamiság

rabszolgaság

hiányától,

a

kínálata

szociális

függ

a

szegénységtől,

bizonytalanságtól,

a

fegyveres

konfliktusoktól, természeti katasztrófáktól, a korrupciótól, illetve
a

nők

és

a

kisebbségi

csoportok

elleni

előítéletektől

és

diszkriminációtól. Ezek a tényezők mind növelik a sérülékenységet
bizonyos társadalmi rétekegben, ami által nőni fog a kínálat.1

A szexuális célú kizsákmányolás kínálata
A szexuális célú emberkereskedelem egyik hajtóereje a kínálat, vagyis,
hogy vannak áldozatok, akiket el lehet adni, ki lehet zsákmányolni.
Gyakran a prostitúcióra kényszerített áldozatok nem akarnak, vagy nem
mernek

hazatérni,

mert

szégyenlik

a

megaláztatásaikat

és

tapasztalataikat. Így tulajdonképpen új áldozatok toborzása nélkül
fenn tud maradni a kínálat. Ennek érdekében a futtatók lelkileg és
fizikailag bántalmazzák az áldozatot, hogy utána a kiközösítéstől és
megbélyegzéstől félve inkább ne akarjon hazatérni.
Főként a fejlődő államokban, vagy a fejlett országok szegényebb
területein

rengeteg

foglalkoztatási

olyan

lehetősége,

nő

él,

ezáltal

akinek

nincsen

igyekszik

megfelelő

alternatív

utakat

keresni, hogy tudja támogatni magát és családját. A pénz és a jobb
élet reményében keresnek lehetőségeket, ami sérülékennyé teszi őket
az emberkereskedők számára, nagyobb eséllyel kerülnek prostituáltakat
futtatók kezei közé.2
A

kínálat

fennmaradásának

számos

különböző

oka

lehet,

melyek

a

következők:
1. Gazdasági okok: A gazdasági értelemben véve szegény országok,
(ahol alacsonyabbak a bérek és magas a munkanélküliség aránya,
kevés a lehetőség és magasabb a nemi diszkrimináció) célországai
a

1
2

munkaerőt

verbuváló

emberkereskedelemnek
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vagy

a

szexturizmusnak, illetve mindkettőnek. Igen fontos, hogy az
emberkereskedelem megelőzése kapcsán a keresleti oldalon célul
tűzzük ki a szexuális szolgáltatás és az olcsó munkaerő iránti
kereslet

csökkentését.

Ehhez

járulnak

hozzá

a

nemek

esélyegyenlőségéről szóló oktatási programok és az információs
kampányok.
2. Munkanélküliség, szegénység: Az elmúlt években több nyugateurópai

ország

megszigorította

a

beutazás

feltételeit,

a

tartózkodási, illetve munkavállalási engedély kibocsátásának a
szabályait.

A

szegényebb

országokból

kiinduló

migráció

így

megtorpan a lezárt határoknál. A migrációt ilyenkor a szegénység
motiválja, a cél a külföldi munkavállalás a túlélés egyetlen
lehetőségeként. A családegyesítésen, vagy bizonyos gazdasági
szektorokban történő munkavállaláson kívül azonban gyakran csak
jól

szervezett

csatornákon

át,

embercsempészek

segítségével

érhető el a kivándorlás. Ez a tény sajnos bátorítja az erre
szakosodott,

szervezett

bűnöző

csoportok

tevékenységét,

működését.
3. A nemek közti egyenlőség hiánya: Egyre több olyan nő van, akiket
hazájukban toboroznak bizonytalan és előnytelen feltételekkel a
külföldi munkavállalásra. A külföldi női munkavállalást a nemek
közti egyenlőség hiánya, a nők elleni erőszak, a szegénység
feminizációja, a bizonytalan, sőt, kilátástalannak tűnő jövőkép
is erősíti. Vannak, akik saját kezdeményezésükre hagyják el
szülőföldjüket és csak később, a célországban kényszerülnek
arra,

hogy

háztartási

alkalmazottakat

vagy

prostituáltakat

közvetítő ügynökségek révén jussanak munkához.
4. A jobb életkörülmények iránti vágy: A bíztatóbb jövőkép, a
magasabb életnívó, a jobb élet- és munkakörülmények (vagy azok
képzete), a kalandvágy, a gyors meggazdagodás ígérete mind olyan
tényezők, melyek az emberkereskedelem kínálatát erősítik.

5. A szervezett bűnözés

KÍNÁLAT

KERESLET

LEGÁLIS ÉS TELJES

IGÉNY A NŐI MUNKAERŐRE

FOGLALKOZTATOTTSÁG HIÁNYA:

Az

informális,

alulfizetett,

Munkanélküliség,

szociális rossz

programok

gazdasági végzett munkára való igény.

hiánya,

munkafeltételek

között

függetlenség hiánya.

SZEGÉNYSÉG FEMINIZÁCIÓJA:

IGÉNY A KÜLFÖLDI NŐI MUNKAERŐRE

Információ hiánya, kockázatok fel

Háztartási, betegápolási,

nem ismerése, nők elszegényedése,

gondozási munka.

kitörési vágy, utazási vágy.

TÁRSADALMI NEMEK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ

AZ EMBERKERESKEDELEM

DISZKRIMINÁCIÓ

JÖVEDELMEZŐSÉGE

Társadalmi-

és

munkaerő-piaci Határokon

egyenlőtlenség,
problémák,

munkahelyi bűnözés,

családon

átívelő
pénzmosás,

belüli üzletekbe

erőszak.

szervezett

való

legális

befektetés,

alacsony kockázat, magas progit.

HAGYOMÁNYOS TÁRSADALMI ATTITŰDÖK

SZEXUÁLIS SZOLGÁLTATÁS IRÁNTI

ÉS GYAKORLATOK

IGÉNY

A

nők

elleni

erőszak

eltűrése, Tolerált

esélyegyenlőtlenség,
megcsontosodott

vagy

prostitúció,

patriarchális promóciója,

szemlélet és családmodell.

kontrollált nők.

legalizált
szexturizmus
manipulált,

Nők

és

gyermekek

jogainak

nem Az

kellő tisztelete.

emberkereskedelem

áldozatainak

nem

megfelelő

jogvédelme.
Az

emberkereskedelem

jogi Az

szabályozásának problémái.

emberkereskedelem

fellépés

elleni

hiányosságai

(felderítettség

hiánya,

korrupció).
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A munkacélú kizsákmányolás kínálata
A munkacélú kizsákmányolásról is elmondható, hogy a kínálat fennállása
alapvetően meghatározza a problémát. Az áldozatok között azonsíthatóak
bizonyos közös vonások, amelyek legtöbbjükre jellemzőek. Ide tartoznak
egyes szociális, gazdasági és jogi körülmények is. Mint az a keresleti
oldalnál

is

megmutatkozik,

a

munkacélú

kizsákmányolás

egyik

legveszélyeztetettebb csoportja a külföldi munkavállalók (migránsok)
csoportja. A rendezetlen jogi státusszal, hiányos nyelvi, vagy jogi
ismeretekkel rendelkező külföldi munkaerő könnyebben becserkészhető
az elkövetők által, mivel a kitelepítéstől, esetleges bebörtönzéstől,
vagy

munkanélküliségtől

való

félelem

kizsákmányolás

célpontjává

teheti őket.4 Az kínálati oldal okai és az áldozatok jellemzői négy
nagyobb kategóriába sorolhatók:
1. Szegénység: A nehéz anyagi körülmények egyik alapvető okai a
munkacélú kizsákmányolás kínálati oldalának. A nélkülözésben élő
emberek helyzete könnyen annyira kiszolgáltatottá válhat, hogy
amint egy kiút lehetőségével találkoznak, belevágnak, tekintet
nélkül

annak

későbbi

következményeire.

A

szegénységgel

összefüggésben további probléma, hogy ahhoz gyakran társulnak
egyéb jellemzők is

(pl.: a rossz egészségügyi körülmények,

élelmezési nehézségek, alacsony iskolázottság, stb.), amelyek
tovább növelik a kínálati oldalon lévők kiszolgáltatottságát.
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2. Identitás és diszkrimináció: Az etnikai, nemi, vallási és egyéb
hovatartozás

az

emberek

munkaerő

piaci

lehetőségeit

is

meghatározhatja. A fentieken alapuló diszkrimináció befolyásolja
a

munkavállalókkal

szembeni

bánásmódot,

ezzel

is

kínálatot

teremtve a kizsákmányolásra.
3. Korlátozott munkaerő-védelem: Az áldozattá váláshoz hozzájárul
a munkaerő-védelmi előírások hiánya, vagy hiányossága is. Az
állami szabályozások, vagy azok pontosságának elmaradása nagy
számú

áldozati

munkavállalók

kört

jogi

eredményeznek.

védelmének

és

A

gyakorlatban

egyéb

elérhető

ez

a

segítség

hiányát, vagy azok nehéz hozzáférhetőségét jelenti. Például nem
tudják

sem

egyéni,

sem

kollektív

jogaikat

gyakorolni

a

munkavégzésre vonatkozóan, mint a túlórát, vagy a minimálbért
illető rendelkezések. Gyakori példa az is, hogy egyes országok
mentesítenek

bizonyos

szektorokat

a

munkaügyi

törvények

és

korlátozások alól, amelyek kulcsfontosságúak az adott gazdaság
számára, ezzel lehetőséget biztosítva a munkavállaók esetleges
kizsákmányolására.
4. Mozgást

korlátozó

rendszerek:

Az

áldozattá

válást

bizonyos

országokban a határátlépés szigorú szabályozása is elősegíti. A
nélkülözés

és

munkavállalók

rossz

kilátások

korlátozásokkal

elől

más

találkozhatnak,

országba
amik

vágyó
alól

a

kizsákmányolók által történő kiutaztatás jelenthet kézenfekvő
megoldást. A jelenség fordítva is igaz, a már áldozattá vált
személyek még nehezebben tudnak kilépni körülményeik közül, ha
az adott országban a határon túli mozgás feltételekhez kötött.5
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