
Európában adottak a feltételek, hogy megszűnjön a szexuális 

kizsákmányolás és a lányokkal, nőkkel szembeni erőszak  

 

EP-képviselők, más döntéshozók és civil szervezetek képviselői részvételével indult el 

április 21-én a Brussels’ Call (Brüsszeli Kiáltvány) koalíció kampánya A nők jövője az 

egyenlőség címmel. A kampány célja az Egyenlőség-modell bevezetése egész 

Európában, amely gátat szabna a szexuális kizsákmányolásnak, valamint a lányokkal 

és nőkkel szembeni erőszaknak. 

A nők jövője az egyenlőség kampány kimondja, hogy csak akkor lesz Európában 

egyenlőség, hogy ha mindenkinek azonos lehetőségeik lesznek az életben nemtől, 

körülményektől és származástól függetlenül. A kampány április 21-én indult egy online 

megnyitóval a Brussels’ Call (Brüsszeli Kiáltvány) koalíció szervezésében.  

Magyarországot Juhász Borbála, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség munkatársa 

képviselte, aki a kampány kapcsán elmondta: a szexvásárlók 97%-a férfi; az EU-ban az 

emberkereskedelem 65%-a szexuális célú; valamint 10-ből 9 nő elhagyná a prostitúciót - ha 

tehetné. Ezért elengedhetetlen az Egyenlőség-modell bevezetése, amellyel megelőzhető a 

prostitualizálódás, és amely kilépési lehetőséget biztosít a lányoknak és nőknek, valamint 

elszámoltatja a striciket, a bordélyok üzemeltetőit és a szexvásárlókat is.  

A Brussels’ Call (Brüsszeli Kiáltvány) már 9 éves kezdeményezés, amelyben több tucat EP-

képviselő és több mint 200 civil szervezet vett, vesz részt. Az új kampány az EU-s és a 

tagállami vezetőket szólítja fel cselekvésre, a szexuális kizsákmányolás és az 

emberkereskedelem megszüntetésére az EU-ban.  

A kampány rávilágít arra, hogy az egyenlőtlenségek szexuális kizsákmányoláshoz 

vezethetnek, ezért az előbbit mindenképp szükséges megszüntetni. Minden európai lány és 

nő jövője jobb lenne, ha a megfelelő megoldások, alternatívák és életszagú policyk 

születnének - olyanok, amelyek a prostitúció valóságát is ismerik.  

Az Egyenlőség-modell felhívja a figyelmet a szexuális kizsákmányolás okaira és káros 

következményeire, és már számos országban (pl. Svédország, Izland, Franciaország és 

Izrael) bizonyította sikerességét a szexuális kizsákmányolással kapcsolatos szerteágazó 

https://brusselscall.eu/
https://brusselscall.eu/
https://www.facebook.com/events/834228897179638
https://www.facebook.com/events/834228897179638


problémák kezelésében. Az Egyenlőség-modell dekriminalizálja azokat a lányokat és nőket, 

akik prostitúció áldozatai lesznek, és megvédi őket a bántalmazójuktól. Az Egyenlőség-

modell a szexvásárlókat vonja felelősségre a viselkedésükért, és támogatást, információkat 

és lehetőségeket ad az áldozatoknak, hogy valóban szabad döntést hozhassanak az 

életükről. 

A nők jövője az egyenlőség kampány a szexkereskedelem túlélőinek vallomásaival és 

meggyőző adatokkal támasztja alá a prostitúcióról és az emberkereskedelemről szóló 

állításait. A Brussels’ Call koalíció hangsúlyozza: az EU-ban prostituált nők 84%-a 

bevándorló hátterű (1). Vitathatatlan a kapcsolat a migráció, az emberkereskedelem és a 

szexuális kizsákmányolás között. Azt is fontos megjegyezni, hogy az európai 

emberkereskedelem 65%-a szexuális kizsákmányoláshoz vezet, az áldozatok 95%-a nő (2).  

“Az Egyenlőség-modell egy kipróbált, minden aspektusra kiterjedő megközelítés. Ennek 

alkalmazásával a nemek közti egyenlőtlenségek nem vezetnek prostitúcióhoz, és 

mindenkinek megmarad az a lehetősége, hogy ne adja el a testét. Az egyenlőség azt is 

jelenti, hogy nincs szexuális kizsákmányolás. Hiszünk abban, hogy megvalósítható ilyen 

jövő, de ehhez politikai akarat és összehangolt akciók is kellenek az egész Unióban. Most 

cselekedhetünk egy igazságosabb, biztonságosabb és egyenlőbb jövőért” - mondta el  

Catríona Graham, a Brussels’ Call kampány koordinátora és az Európai Női Lobbi 

munkatársa. 

“A nők jövője az egyenlőség kampány elengedhetetlen része az EU-s és tagállami 

döntéshozókkal folytatott közös munkánknak a lányokkal és nőkkel szembeni erőszak 

megelőzéséért. Meg szeretnénk ragadni a mostani lehetőséget arra, hogy újból felszólítsuk 

őket az emberkereskedelem megelőzéséről szóló irányelv átültetésére és arra, hogy az EU 

vezessen be jogalkotási intézkedést a szexuális kizsákmányolás felszámolása érdekében 

egy a nők és gyerekek elleni erőszakot kezelő jogszabályi keret részeként” - hangsúlyozta 

Joanna Maycock, az Európai Női Lobbi főtitkára.    

A megnyitó visszanézhető itt: 

https://www.facebook.com/mirta.b/videos/10218750467464646/  

Közösségi média: @EuropeanWomen @HerEqualFuture  

Forrás: 

(1) O’Connor 2018 

(2) European Commission 2018 
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Médiakapcsolat: 

Adriana Paradiso, kommunikációs és média koordinátor, EWL 

paradiso@womenlobby.org 

+32 465576876 

 

A Brussels’ Call (Brüsszeli Kiáltvány) koalícióról: 

A Brussels’ Call több tucat EP-képviselő és több mint 200 civil szervezet 

együttműködése, melynek célja a lányokkal és nőkkel szembeni erőszaknak és a 

prostitúciónak a megszüntetése. A koalíciót az Európai Női Lobbi, a Foundation 

Scelles és a Movement du Nid alapította 2012-ben, és nemzetközi, európai, 

tagállami és helyi szinten is a szexuális kizsákmányolás megszüntetéséért, a stricik 

és a kliensek elszámoltathatóságáért, valamint az áldozatok hatékony támogatásáért 

dolgozik. A társadalom és minden állampolgár támogatásával változást hozhatunk el. 

Össze kell hangolnunk az európai értékeket: az emberi méltóságot és az emberi 

jogokat, a szabadságot, demokráciát, egyenlőséget és jogállamiságot.  

Arra törekszünk, hogy az egyenlőségi modellt minden EU tagállam és az egész EU is 

bevezesse, hogy így támogassuk a lányokat és nőket, hogy megszüntessük a 

prostitúciót Európában.  

További információk: brusselscall.eu 

Európai Női Lobbi (European Women’s Lobby): womenlobby.org 
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