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Bevezetés: 

A Nők jövője az egyenlőség a „Brüsszeli Kiáltvány – Együtt egy Prostitúció Nélküli 

Európáért” kiáltványt aláírók csoportjának 2021-es kampánya, amellyel célunk, 

hogy ne legyen több szexuális kizsákmányolás Európában. Ennek érdekében az 

Egyenlőség-modell bevezetését támogatjuk, amely már bizonyította, hogy 

segítségével meg lehet birkózni a szexuális kizsákmányolás összetett jelenségével. 

A Brüsszeli Kiáltvány aláírói elkötelezték magukat, hogy véget vetnek Európában a 

szexuális kizsákmányolásnak. Mindazon országokban, ahol közösségünk tagjai 

élnek és dolgoznak, felléphetünk a Brüsszeli Kiáltvány szellemében: lobbizhatunk, 

érdeket érvényesíthetünk, közéleti szerepet vállalhatunk, s a médiát is segítségül 

hívhatjuk. 

Eltérő körülmények között, más és más jogi és kulturális kihívásokkal küszködve 

kiemelkedő jelentősége lehet számunkra a közösen kidolgozott stratégiai 

üzeneteknek és a szexkereskedelemre vonatkozó, elérhető adatbázisnak.   

Iratunk a szexuális kizsákmányolás és emberkereskedelem mindennapi valóságát 

mutatja be Európában. Bizonyított, hogy egy nemileg erősen meghatározott 

jelenségről van szó: bűnözői csoportok országhatárokon átívelően húznak hasznot a 

nők elnyomott helyzetéből és szegénységéből.  

Az Egyenlőség-modell azt igazolja, hogy van remény a nők és lányok számára, 

lehetséges a változás Európában és azon kívül is. Az Egyenlőség-modell egy olyan 

integrált megközelítés, mely magába foglalja az erőszak megelőzését, az elkövetők 

felelősségre vonását, az igazságszolgáltatást és a segítségnyújtást. 

Európa vezetőinek megvan a lehetőségük arra, hogy előremutató jogszabályi 

változtatásokkal szabjanak gátat a nemzetközi szexuális kizsákmányolásnak. 

Legyen már vége annak a történelmi igazságtalanságnak, hogy férfiak női testeket 

adhatnak-vehetnek és bérelhetnek. 
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1 Egyenlőtlenség és prostitúció 
 

A szexkereskedelem különböző - nemi, társadalmi és gazdasági - 

egyenlőtlenségekből fakad. Ha továbbra is teret engedünk a 

szexkereskedelemnek Európában, ezek az egyenlőtlenségek csak 

tovább nőnek. A prostitúcióval kapcsolatos minden jogi 

szabályozásnak feltétlenül figyelembe kell vennie a 

szexkereskedelem nemi meghatározottságát s a vele gyakran 

együtt járó egyenlőtlenségek különböző formáit: a szegénységet, 

a nők munkaerőpiaci diszkriminációját és a nőket érő családon 

belüli és szexuális erőszak egész társadalomra jellemző magas 

szintjét.  
 

1.a. Hátrányos helyzetek metszetében: nem, szegénység, életkor 

A prostitúcióba kerültek legkiugróbb jellemzője a nemük. Európában a 

prostituáltak 90%-a nő vagy lány,1 és egyes kutatások szerint a 

szexvásárlók 97%-a férfi.2. A szexuális kizsákmányolás áldozatává azok a nők 

válnak, akiket biológiai nemük és számos más egymást keresztező hátrány 

védtelenné tesz az erőszakkal és a gazdasági kényszerrel szemben. A nők és 

férfiak, lányok és fiúk közötti mély strukturális egyenlőtlenségek következtében a 

nők sokkal inkább ki vannak téve a legkülönfélébb hátrányoknak, a lehetőségek 

hiányának és olyan, a nőket aránytalanul sújtó élethelyzeteknek is, mint a 

szegénység, gondoskodási feladatok miatti kimerültség (pl. beteg szülő ápolása), 

 

1 Sexual Exploitation and Prostitution and its Impact on Gender Equality, European Parliament Study [Szexuális 
kizsákmányolás, prostitúció és ezek hatása a nemek egyenlőségére, az Európai Parlament tanulmánya] 2014, 
37.o.: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-
FEMM_ET(2014)493040_EN.pdf 

2 Stop Traffick! Tackling Demand for Sexual Services of Trafficked Women and Girls, Immigrant Council of Ireland  
[Állítsuk meg az emberkereskedelmet! Az emberkereskedelem áldozatául esett nők és lányok által nyújtott 
szexuális szolgálatások iránti kereslet kezelése. Ír Bevándorlási Tanács ]2014, 32.o.: 
http://www.stoptraffick.ie/wp-content/uploads/2013/03/STOP-TRAFFICK-full-report.pdf 
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bántalmazás, hajléktalanság, korábbi szexuális visszaélés, érzelmi erőszak, 

szerhasználó szülők, korai terhességből fakadó egyedülálló szülőség, széthullott 

család3. 

 

Ezeket a csapásokat súlyosbíthatják olyan tényezők, mint az életkor, a rassz vagy 

etnikum és más, az előbbiekkel összefüggő problémák, mint az addikció, családon 

belüli erőszak, illetve rossz mentális állapot. Egy 854 résztvevő részvételével kilenc 

országban lebonyolított felmérés például azt találta, hogy a prostituáltak 63%-a 

élt át gyermekkorában szexuális erőszakot, és lépett be a prostitúcióban 

18 éves kora előtt4. Az életkor fontos tényező az emberkereskedelemben, 

minthogy sok lány már kamaszkorában szexuális kizsákmányolás áldozatává válik. 

Becslések szerint Európában a prostituált lányok és nők 75%-a 13-25 éves5. 

A kamasz lányok és fiatal nők, mivel gyakorlatilag semmilyen gazdasági 

erőforrással nem rendelkeznek, könnyű prédát jelentenek a futtatóknak és az 

emberkereskedőknek. Sokszor olyan gazdaságilag fejletlenebb kelet-európai, ázsiai 

vagy afrikai országokból származnak, ahol a fiatal nők lehetőségei nagyon szűkek, 

és nem védi meg őket semmi. A lányok közül sokan vagy bevándorlók, vagy már 

eleve etnikai kisebbségekhez tartoznak, ami tovább szűkíti lehetőségeiket, és teszi 

a faji hovatartozást a prostitúció egyik meghatározó elemévé. 

 

Vannak nők, akiket a „barátjuk”, valójában egy futtató etet be, és érzelmi 

manipulációval kényszeríti bele őket a prostitúcióba. Egyfajta bántalmazó 

kapcsolatról van itt szó: a fiatal nőt a partnere fizikai és érzelmi erőszakkal megtöri, 

s így teljes irányítása alá vonja őt.  

 

Miközben az üzleti szexkereskedelem úgy reklámozza magát a fiatal nőknek, hogy 

ez a pénzkereset „nyereséges, csillogó és szórakoztató” módja, a legtöbb nő 

 

3 Monica O’Connor, The Sex Economy [A szex gazdaságtana], Agenda Publishing 2018, 23-24.o. 

4 Prostitution and Trafficking in Nine Countries: an Update on Violence and Post-Traumatic Stress Disorder 
[Prostitúció és emberkereskedelem kilenc országban: erőszak és poszttraumás stressz szindróma jelentés], M. 
Farley et al. 2003, 57.o.; 40: 
https://www.researchgate.net/publication/281348842_Prostitution_and_trafficking_in_nine_countries_An_update_
on_violence_and_posttraumatic_stress_disorder 

5 Europarl 2014, 6.o. 
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pontosan a lehetőségek hiánya miatt esik és szorul bele a prostitúció csapdájába. 

Olyan nőkről van szó, akiket akaratuk ellenére egy másik országba adtak el. 

Lányokról, akik esetében jogilag nem is beszélhetünk beleegyezésről, hiszen 

kiskorúak. Migránsokról, akiktől elvették a papírjaikat, s így nem is tudnának 

elhelyezkedni a legális munkaerőpiacon. Bántalmazó kapcsolatban vergődő nőkről, 

akiket a partnerük kényszerít arra, hogy a testüket áruba bocsássák. Szerhasználó 

nőkről, akiket feldolgozatlan traumák gyötörnek, vagy hajléktalanok. Mindük 

története más, de egyvalami legtöbbjüket összeköti: a szegénység. A prostitúció 

nem választás kérdése, ha belekényszerítettek vagy ha máshogy nem tudsz 

bevételhez jutni. 

 

1.b. A prostitúcióból való kilépés akadályai 

10-ből 9 prostituált nő azt mondta, ha tudna, kilépne6. Sok oka lehet annak, 

hogy valaki sérülékeny és szexuális kizsákmányolás áldozata lesz, és szintén sok 

oka van annak, hogy valaki miért marad benne a prostitúció csapdájában. Ha 

egyszer egy nő vagy lány emberkereskedelem vagy kényszerítés áldozata lett, 

komoly erőszakkal fenyegethetik meg őt vagy akár a családját, ha ki akar szállni. 

Az iratok nélküli migránsok vagy külföldről behozott nők félthetik tartózkodási 

engedélyüket, esetleg tanulatlanság, képzetlenség vagy nyelvi akadályok miatt nem 

tudnak más munkát találni. A szerfüggés, a traumák, a mentális problémák, 

amelyeket a prostitúció csak elmélyít, megakadályozzák a nőket abban, hogy 

szakmát tanuljanak vagy munkát vállaljanak. A prostitúció stigmája óriási akadályt 

jelent, ha más területen szeretnének elhelyezkedni, és mi is ugyanezért tartjuk 

titokban kampányanyagainkban azoknak a nőknek a kilétét, akiktől idézünk. 

 

A szexuális kizsákmányolás egymást átfedő egyenlőtlenségekre épül. A nemi, 

gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek a nőket és lányokat kiszolgáltatják a 

ragadozóként rájuk leső iparnak, és bezárja őket egy rendszerbe, amely 

felmorzsolja biztonságukat, a jólétüket és jövőbeni esélyeiket. Alternatívák nélkül a 

 

6 Farley et al 2003, 56.o. 
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prostituált nők a prostitúcióból származó jövedelemtől függenek, és borzasztóan 

nehéz ebből annyi pénzt összegyűjteni, hogy kiszállhassanak a prostitúcióból, és 

hosszabb távon is eltarthassák magukat. A prostitúció nem megoldás a női 

szegénységre. Társadalmi befektetésre van szükségünk, hogy leküzdhessük a 

hátrányok és egyenlőtlenségek fő okait, hogy a kizsákmányolást is 

megakadályozzuk, és a kilépést is lehetővé tegyük azok számára, akik benne 

ragadtak ebben a helyzetben. 

 

1.c. A prostitúció egészségre gyakorolt hatása 

Az Európai Nemek Egyenlősége Intézet (EIGE) jelentése a szexuális kizsákmányolás 

céljából folytatott emberkereskedelem által okozott károk közül többről is 

megállapítja, hogy nőket és férfiakat nem egyforma mértékben sújtanak egyebek 

között „a vagina sérülései, a nemi úton terjedő betegségek és az AIDS, valamint a 

kényszerterhességek, a poszttraumás stressz szindróma, a szorongás és a 

depresszió gyakori előfordulása.”7 Ugyanez a jelentés kiemeli, hogy hasonlóságok 

fedezhetők fel a szexuális kizsákmányolás és a nemi alapú erőszak egyéb formái, 

így a női nemiszervcsonkítás (FGM), a kényszer- és gyermekházasság egyénre 

gyakorolt hatásai között. A következmények széles skálán mozognak: „szexuális és 

reproduktív diszfunkciók, a poszttraumás stressz szindróma (PTSD) súlyos és 

komplex formái, öngyilkossági késztetések és kísérletek, klinikai depresszió, 

pszichózis, önbizalomvesztés, munkahelyi és tanulmányi eredmények visszaesése. 

Az áldozatok folyamatosan szégyenről, undorról, alváshiányról és pszichológiai 

disszociációról számolnak be, illetve olyan tüneteket produkálnak, mint a háborúk 

és kínzások túlélői.”8  

 

Logikus lenne azt gondolni, hogy azok, akik emberkereskedelem útján váltak 

szexuális kizsákmányolás áldozatává, súlyosabb negatív következményekkel 

 

7 Protecting Victims: An Analysis of the Anti-Trafficking Directive from the Perspective of a Victim of Gender-Based 
Violence [Áldozatvédelem: Az Emberkereskedelem elleni irányelv elemzése a nemi alapú erőszak szempontjából. 
Európai Nemek Egyenlősége Intézet], European Institute for Gender Equality (EIGE) 2017, 7.o.: 
https://eige.europa.eu/publications/gender-specific-measures-anti-trafficking-actions-report 

8 EIGE 2017, 12.o. 
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néznek szembe, mint azok, akiket a szegénység, vagy egyéb lehetőségek hiánya 

vitt a kényszerű prostitúcióba, mégis, mikor a statisztikákat nézzük, az összes 

prostitúcióban élő nő 70-95%-a számolt be fizikai támadásról, 60-75%-uk 

nemi erőszakról és 95-uk szexuális zaklatásról9. Ebből az következik, hogy 

káros egészségügyi hatásokkal kell számolni mindazok esetében, akiknek 

ismétlődően nem kívánt szexuális aktusokat kell elviselniük több férfival is, akiket 

óvszer nélküli szexre kényszerítenek, akik a szexuális erőszak különböző formáit 

szenvedik el, vagy meg is erőszakolják őket. Mindezeknek élethosszig tartó 

következményei lehetnek azokra nézve, akik szexuális kizsákmányolást szenvednek 

el, testi egészségük sérül, életminőségük romlik, és egyre kevésbé lesznek képesek 

arra, hogy a prostitúcióból átlépjenek egy szexuális kizsákmányolás nélküli világba. 

 

 

 

  

 

9 Farley et al. 2003, 56.o. 
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2 Erőszak a szexkereskedelemben 

A prostitúció sosem lesz biztonságos tér. A szexkereskedelem 

mellett kardoskodók érveivel ellentétben semmilyen törvényi 

szabályozás sem tudja megszüntetni a prostitúcióval 

szükségszerűen együtt járó ártalmakat. 
 

2.a. Mindent átható erőszak 

A nők számára a prostitúció az erőszak komoly kockázatával jár. Az 

emberkereskedelem áldozataival, illetve a prostitúcióba más úton kényszerített 

nőkkel szemben futtatóik, de nem egyszer azok a férfiak is erőszakot követnek el, 

sokszor meg is erőszakolják őket, akik fizetnek azért, hogy használhassák a 

testüket. A szexuális kizsákmányolás más formái, mint például az online 

szexkamerázás is kiteszi a nőket a zsarolásnak vagy fenyegető zaklatásnak. A már 

idézett, kilenc országot átölelő, a prostitúció minden formájára kiterjedő (utcai, 

bordély, masszázsszalon és escort ügynökségek), 854 nő részvételével végzett 

kutatás, amelyből megtudjuk, hogy a prostitúcióban élő nők elsöprő többségét éri a 

prostitúcióban fizikai (70-95%) erőszak, szexuális zaklatás (95%), és nemi erőszak 

(60-91). 10 Mindez azt igazolja, hogy a prostitúcióban élő nők sosincsenek 

biztonságban az erőszaktól, akár az utcán strichelnek, akár a kontrolláltabbnak 

látszó) bordélyok falain belül, akár escortügynökségeknél működnek. Szintén ebben 

a tanulmányban olvashatjuk, hogy a nők 68%-ánál megtalálható volt a 

poszttraumás stressz szindróma (PTSD) minden tünete.11 Ha belegondolunk, 

hogy egyetlenegy megerőszakolás is kiválthat szorongásos tüneteket, depressziót, 

haragot, önsértő viselkedést, öngyilkossági gondolatokat és PTSD-t, s ehhez 

hozzávesszük a nőket a prostitúcióban fenyegető állandó erőszak szintjét, akkor 

 

10 Farley et al. 2003, 56.o. 

11 Farley et al. 2003, 56.o. 
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nyilvánvalóvá válnak a szexkereskedelem rendkívül káros hatásai az érintett nőkre 

nézve. 

 

Bár a pontos arányok változnak, az adatelemzésekből rendre az derül ki, 

hogy a prostitúcióban élők halálozási rátája sokkal magasabb, mint a 

munkavállalók átlagáé, míg a prostitúcióban levő nők a gyilkosságok 

rendkívül magas kockázatával kénytelenek szembenézni.12 Bármely valós 

munkahelyen az erőszak legkisebb rizikóját is elfogadhatatlannak tartanánk. Abban 

a reményben érvelni a prostitúció legalizációja mellett, hogy az majd „csökkenti” az 

erőszak kockázatát, továbbra is elfogadhatatlan: nők elleni erőszak legkisebb 

kockázata is túl nagy kockázat.  

 

2.b. A prostitúció mint a lányok és nők elleni férfierőszak egy formája   

Az Európa Tanács meghatározása szerint: „a nemi alapú erőszak" olyan 

erőszak, amely női mivoltuk miatt, és/vagy aránytalanul nagy mértékben 

éri a nőket, és ezzel korlátozza a lányok és nők lehetőségét, hogy a 

férfiakkal egyenlő mértékben élhessenek jogaikkal és élvezhessék 

szabadságukat.”13 Köztudott, hogy a prostitúció társadalmi és biológiai nemi 

jellegzetességeken alapul - nem valamiféle „szolgáltatás”, mint a beteg- és 

idősápolás vagy a masszázs, amit - legalábbis elméletileg - bárki elvégezhet. A 

prostitúció nemcsak hogy a nők fizikai jellegzetességein, illetve a női test konkrét 

jelenvalóságán és alávetésén nyugszik, de maguk a benne megjelenő 

erőszakformák sem választhatók el az ember nemétől. Ezen alapjában véve 

szexuális erőszakot, konkrétan megerőszakolást, de gyakran az erőszak más 

formáit - fizikai bántalmazást vagy kényszerítést – kell érteni. Ez az erőszak a 

prostitúció lényegi eleme, áldozatai pedig azért vannak a prostitúcióban, mert nők. 

Ez a két tény nem választható el egymástól, tehát a prostitúcióban megnyilvánuló 

erőszak csak mint a biológiai és társadalmi nemen alapuló erőszak értelmezhető. 

 

12 Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls, United Nations Office on Drugs and Crime  
[Emberölés: Nemi meghatározottságú nő- és lánygyilkosságok: világjelentés, ENSZ Kábitószerügyi és 
Bűnmegelőzési Hivatala] 2018, 35.o.: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_5  

13 EIGE 2017, 13.o. 
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A szexet vásárló férfiak gyakran nem tartják tiszteletben a prostitúcióban élő nők 

határait, és tiszteletlenül bánnak velük. A férfiak 25%-a számára az, hogy 

prostituáltat „meg lehet erőszakolni” „nevetséges”.14. Egy skót 

szexvásárlókat tanulmányozó jelentés szerint 22%-uk szerint, ha egyszer egy 

vásárló fizetett, bármit megtehet a nővel, 12%-uk gondolta azt, hogy a 

prostitúció kontextusában a „megerőszakolás” lehetetlen, nem is 

értelmezhető, arra az esetre a fogalom nem érvényes, 25%-uk pedig a 

nemi erőszakot elfogadható dolognak tartotta. A tanulmány azt is 

megállapította, hogy azok a férfiak, akik prostituálthoz járnak, nem 

prostituált partnereikkel szemben is gyakrabban alkalmaznak szexuális 

kényszert.15 

 

 Ezek az adatok arra utalnak, hogy a férfi vásárlók és a prostituált nők és lányok 

közötti hatalmi egyensúlytalanság azzal jár, hogy a férfiak jobbára úgy vélik, joguk 

van a szexhez, nemigen érdekli őket a prostituált nő maga, és kevéssé törődnek a 

beleegyezésével. Ezek az attitűdök nemcsak a prostitúció kontextusában 

jelentkeznek, hanem tágabb társadalmi hatásai is vannak. Ezek a nézetek 

megágyaznak annak, ahogy a férfiak a mindennapi életben bánnak a nőkkel, 

fenntartják a nőgyülölő kultúrát, és azt üzenik a fiatal lányoknak, hogy adhatók és 

vehetők, szexualitásuk áru, és nincs szükség a beleegyezésükre (vagy pénzre 

váltható, és nem számít, ha hatalmi visszaélés, illetve kényszer volt a háttérben). 

Szemben a szexbiznisz terjesztette hazugságokkal, a prostitúció nem a prostituált 

személy szexualitásának megnyilatkozása, hanem kizárólagosan és minden egyes 

esetben per definitionem a vásárló igényeit elégíti ki, aki a nő testét arra használja, 

hogy a szexualitás legkártékonyabb, erőszakból, lealacsonyításból és 

 

14 Men who buy sex. Who They Buy and What They Know: A research study of 103 men who describe their use of 
trafficked and non-trafficked women in prostitution, and their awareness of coercion and violence [Szexvásárló 
férfiak. Kit vesznek meg, és mit tudnak róluk: 103 férfi részvételével készült kutatás, akik elmondják, hogyan 
használják a prostitúcióban élő nőket, akik emberkereskedelem áldozatai is lehetnek, és mennyire vannak 
tudatában annak, hogy kényszerítés és erőszak érte őket], M. Farley, J. Bindel és J. M. Golding, Prostitution 
Research and Education and Eaves, 2009, 13.o.: 
https://documentation.lastradainternational.org/lsidocs/Mensex.pdf 

15 Prostitutes’ Customers: Motives and Misconceptions, M. Monto in R. Weitzer (ed.), Sex for Sale: Prostitution, 
Pornography and the Sex Industry [Áruba bocsátott szex: prostitúció, pornográfia és a szexipar], második kiadás, 
Routledge 2010, 233–55.o. 
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bántalmazásból formált változatain élvezkedjen. A prostitúció ezeket az attitűdöket 

normalizálja. Mindent meg kell tennünk azért, hogy társadalmunk szembeszálljon 

ezzel a nők testi autonómiáját, társadalmi egyenlőségét és jólétét aláásó 

tendenciával. 
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3 Emberkereskedelem és prostitúció 
 

3.a. Átfedések a szexkereskedelem és az emberkereskedelem között 

Az emberkereskedelem és a szexkereskedelem elválaszthatatlan. Az EU-ban az 

emberkereskedelem 65%-a szexuális kizsákmányolás célú, és a szexuális 

kizsákmányolás áldozatául esettek 95%-a nő.16  A prostitúcióba és a szexipar 

más területeire a nők nem mind emberkereskedelem útján kerültek, ellenben – 

legalábbis az EU-ban - az emberkereskedelem női áldozatai szinte kivétel nélkül a 

szexiparban kötöttek ki. Az UNODC (az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és 

Bűnmegelőzési Hivatala) becslése szerint Európában körülbelül egymillió nő 

érintett a prostitúcióban, s ezek 1/7-e emberkereskedelem áldozata, ami 

összesen 140 000 nőt jelent.17 A kilépést nagyon megnehezítő jellemző eszközök a 

zsarolás, erőszakkal fenyegetés és az adósságcsapda. Sokuknak nincsenek 

papírjaik, vagy attól tartanak, hogy kiutasítják őket. A külföldre hurcolt 

prostituáltak sokszor nem vagy alig beszélik a helyi nyelvet, így nem tudnak 

segítséget kérni, nincsenek tisztában az adott ország jogrendszerével, ezért még 

olyan országokban is attól tartanak, hogy feljelentik őket prostitúció miatt, ahol az 

dekriminalizálva van.  

  

Bár az emberkereskedelem áldozatait könnyű lenne felismerni, az 

emberkereskedelem túlságosan szűkre szabott definíciója jelentősen megnehezíti, 

hogy a jogszabályoknak megfelelően azonosítsák őket. A civil szervezetek minden 

évben figyelmeztetnek, hogy az egyes országok hivatalos emberkereskedelem-

adatait meghaladják az áldozatokat ellátó szociális szolgáltatások által becsült 

adatok.  

 

16 Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU [Az emberkereskedelemmel kapcsolatos adatgyűjtés 
az Európai Unióban], European Commission 2018, 18.o.: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/default/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf 

17 The Globalization of Crime A Transnational Organized Crime Threat Assessment, United Nations Office on Drugs 
and Crime [Globalizált bűnözés. Az országhatárokon átívelő szervezett bűnözés veszélyeinek felmérése. ENSZ 
Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala] 2010, 49.o.: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf 
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Az egész világra vonatkozó bűnügyi statisztikák szerint ítélettel zárult 

büntetőügyek aránya 2003 óta majdnem háromszorosára nőtt. Ugyanakkor 

az egyes országok 100 000 főre vetítve átlagosan 13 emberkereskedelem-

áldozatról számoltak be, ami viszont több, mint háromszorosa a 2003-as 

adatnak.18 Egyetlen módon lehet megfelelően válaszolni erre a nehéz kérdésre: ha 

elismerjük, hogy mennyire összetett és sok mindennel összefüggő jelenség a 

szexkereskedelem, és egyszerre vesszük fel a harcot a szexuális kizsákmányolás és 

az emberkereskedelem ellen. 

 

3.b. A szexipar kihasznál minden adódó alkalmat 

A szexkereskedelem résen áll, és azonal benyomul azokra a területekre, melyeket 

törvényileg „liberalizálnak”, így a liberalizáció az ő üzleti terjeszkedésüket segíti elő. 

A legsérülékenyebbek s a társadalom megvetésének leginkább kitettek pont azok a 

nők, akik a futtatók és emberkereskedők legvalószínűbb célpontjai. Lehet ez egy kis 

nigériai falu, egy OnlyFans oldal Írországban vagy egy weboldal Litvániában, a 

futtatók és az emberkereskedők azonnal kiszúrják, hogy van-e valami 

sérülékenységre utaló jel, legyen az szegénység, migráció, hajléktalanság, 

függőség, korábbi bántalmazás következményei, magány, elszigeteltség stb. A 

futtatók és az emberkereskedők azonal lecsapnak ezekre a gyengeségekre, és 

ezeket kihasználva kényszerítik a nőket és lányokat, hogy belépjenek a szexpiacra.  

 

Azokban az országokban, ahol a prostitúciót „szexmunkaként” fogadták el és tették 

a norma részévé, a szexkereskedelem a fiatalokat „szexvásárlói”, illetve 

„szexmunkási” szerepkörrel kábítja, valójában kizsákmányolja a szegénység vagy 

más hátrány miatt sérülékenyeket, a gazdaságilag kevésbé fejlett országokból 

szállítva be őket a gazdagabb országok piacára, hogy legyen mivel kielégíteni a 

saját maga által felsrófolt keresletet.  

 

 

18 Global Report on Trafficking in Persons, United Nations Office on Drugs and Crime [ Jelentés a globális 
emberkereskedelemről, ENSZ Kábítószerügyi és Bűnmegelőzési Hivatala] 2010, 63-64.o.: 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf 



Brüsszeli Kiáltvány A nők jövője az egyenlőség   15 

 

Ezért határokon átnyúló megközelítésre és arra van szükség, hogy azt 

üzenjük, a prostitúció nem elfogadható. Minél láthatóbb, normalizáltabb és minél 

kevésbé szabályozott a szexkereskedelem, annál több lehetőség nyílik a futtatók és 

emberkereskedők előtt, hogy „vállalkozásukat” kiterjesszék.  

 

3.c. A kereslet növekedése az emberkereskedelem növekedését vonja 

maga után 

Az emberkereskedelem (nőkereskedelem) alapfeltétele a prostituált nők és lányok 

iránti kereslet. Az emberkereskedelem azért létezik, mert vannak férfiak, akik 

hasznot húznak a nők és lányok testéből, és vannak más férfiak, akik ha 

megfizetik, bármely szexuális kívánságukra kielégülést találnak. A prostitúció és az 

emberkereskedelem feltételei tehát megegyeznek. De nem csupán jogi kérdésről 

beszélünk, hanem értékekről és arról, hogy együtt és egyenként milyen 

társadalomban szeretnénk élni.  A szexkereskedelem legalizálása nem szünteti meg 

az emberkereskedelmet, ellenben növeli a prostituált nők iránti kereslet.  

 

Ahol a prostitúció legális, a kereslet is nagyobb. Egy az EU 28 országára kiterjedő 

kutatás szerint Hollandiában például kilencszer, Németországban egyenesen 

30–40-szer több a százezer lakosra jutó prostituáltak száma, mint 

Svédországban.19 Egy virágzó prostitúciós ipar külföldről is bevonzza a 

vásárlókat, és reklámokkal, valamint társadalmi kényszerekkel ösztönzi a férfiakat, 

hogy prostituáltakat használjanak. Az így felpumpált kereslet új és újabb nőket és 

lányokat kíván, s ez ismét csak gerjeszti az emberkereskedelmet. Több független 

 

19 Study on the Gender Dimension of Trafficking in Human Beings [Az emberkereskedelem nemi dimenziójáról], S. 
Walby et al, European Commission 2016, 82.o.: https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_gender_dimension_of_trafficking_in_human_beings._final_repor
t.pdf 
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forrás is megerősíti, hogy az emberkereskedelem áldozatainak száma más EU-s 

országokhoz képest Hollandiában megemelkedett.20, 21 

 

3.d. Az emberkereskedelem és a „szexmunka” hamis ellentétpárja 

A teljes dekriminalizációért lobbizók megpróbálják szétválasztani a  prostitúciót és 

az emberkereskedelmet. Mindenesetre bizonyított, hogy az Európai Unió azon 

országai között, amelyek elismerik, legalizálják a prostitúciót, mindennapos dolog 

kiszolgáltatott emberek ide-oda mozgatása. Sok esetben a nőkereskedelem fizikai 

erőszakkal történik, de nem ez az egyetlen – és nem is a leggyakoribb - módszer 

arra, hogy az áldozatokat becsatornázzák a szexiparba. A Global Data Hub on 

Human Trafficking (az emberkereskedelem világstatisztikai központja, melyet 2017-

ben hoztak létre) adatai azt mutatják, hogy a szexuális kizsákmányolás céljából 

folytatott emberkereskedelem esetén pont a lelki terror a leggyakrabban használt 

kényszerítő eszköz. A prostitúciós célú emberkereskedelemre a munka célú 

kizsákmányolásnál („csicskáztatás” és társai) sokkal jellemzőbb, hogy az áldozatot 

saját barátja, élettársa adja el. Ebből következik az „önkéntes prostitúció” 

önellentmondása, minthogy a „szexmunka önkéntes választását” a futtató 

kényszeríti ki a családon belüli erőszakhoz nagyon hasonló módszerekkel.22 

 

Fontos megérteni, hogy a szexiparban összekeverednek a legális és illegális 

tevékenységek, így a bűnözés a legalitás függönye mögött rejtőzik. Ez 

megnehezítheti a hatóságnak, hogy felderítse és gyökerestül kiirtsa a 

kizsákmányolást. Az Európai Bizottság részére készült (a korábbiakban már idézett) 

Az emberkereskedelem nemi dimenziói c. tanulmányban ezt olvashatjuk: „nem 

 

20 Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? [Növekszik-e az emberkereskedelem a prostitúció 
teljes legalizálásával?], Cho et al., London School of Economics, 2012: 
http://eprints.lse.ac.uk/45198/1/Neumayer_Legalized_Prostitution_Increase_2012.pdf 

21 The Tragedy of Human Trafficking: Competing Theories and European Evidence [Az emberkereskedelem az 
ember tragédiája: versengő elméleti megközelítések és európai tények], Marinova és James, University of 
Southern California, 2012: 
https://www.policeprostitutionandpolitics.com/PDFS_academia_trafficking_related_downloads/Labor_Sex_work_rel
ated_Other_Trafficking_issues/2012_The_Tragedy_of_Human_Trafficking_Competi.pdf 

22 K. Banyard, Pimp State: Sex, Money and the Future of Equality [Szex, pénz és az egyenlőség jövője], Faber & 
Faber, 2016, 166.o. 

https://www.ctdatacollaborative.org/story/exploitation-victims-trends
https://www.ctdatacollaborative.org/story/exploitation-victims-trends


Brüsszeli Kiáltvány A nők jövője az egyenlőség   17 

könnyű beazonosítani a szexuális kizsákmányolás célú emberkereskedelem 

áldozatait a vegyes, önállókat és kényszerítetteket egyaránt tartalmazó 

prostituált közösségekben”.23 Ahol a prostitúciót dekriminalizálták vagy 

egyenesen legalizálták, sok futtató és emberkereskedő üzemeltet „legális” bordélyt, 

amelynek falai mögé rejtve folyik az illegális tevékenység. A prostituáltakkal 

dolgozó szociális szakemberek gyakran számolnak be olyan, a legális bordélyokban 

18 évesen megjelenő lányokról, akik korábban gyermekként illegális bordélyokban 

szereztek tapasztalatot. A futtató és az emberkereskedő nagyon gyakran ugyanaz a 

személy. Az emberkereskedelem áldozatául esett nők általában több strici kezén is 

átmennek.  

 

Az igazság az, hogy akár emberkereskedelem áldozataiként kerültek a 

szexkereskedelembe, akár nem, a prostituáltaknak ugyanarra a segítségre és 

igazságszolgáltatásra van szükségük: az egyetlen különbség közöttük az életkoruk, 

és hogy átlépték-e az országhatárt. Minél hamarabb megszabadulunk az 

emberkereskedelem és a „szabadon választott prostitúció” hamis ellentétpárjától, 

annál hamarabb nyújthatunk a kizsákmányolt nőknek valóban hatékony segítséget. 

 

3.e. Az emberkereskedelem közgazdasági ára 

Bár elsősorban alapvető emberi jogi kérdés, az emberkereskedelem emellett 

rendkívül sokba is kerül a társadalomnak. Az Európai Bizottság által az 

emberkereskedelemhez köthető társadalmi költségekről kiadott jelentés szerint ez a 

következő tételekből tevődik össze: „a közszolgáltatások, így a rendfenntartó erők 

fokozott igénybevétele, célzott szolgáltatások, egészségügyi ellátás és szociális 

támogatások; gazdasági teljesítmény visszaesése, az életminőség csökkenése; és 

az emberkereskedelem elleni prevenciós munka koordinációs költsége”. Pénzben 

kifejezve ez áldozatonként és évente 337 000 €-t, mindösszesen évi 2,7 

milliárd eurót jelent.24 Miközben a női testekhez való hozzáférés áruba 

 

23  Ua., 182. o. 

24 Study on the Economic, Social and Human Costs of Trafficking in Human Beings Within the EU [Az EU-n belüli 
emberkereskedelem gazdasági, társadalmi és humanitárius ára], European Commission 2020, 20.o.: 
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bocsátásával az emberkereskedők hatalmas profitot termelnek, ennek költségeit a 

társadalom fizeti meg. A prostitúció által világszinten generált éves bevételt 

186 milliárd (USD) dollárra becsülik.25 

 

A szexkereskedelem nemzetközi, és kihasználja a különböző országok eltérő 

törvényei által teremtett kiskapukat. Az, hogy a szexkereskedelem kiterjedtebb 

vagy összébb szorult, inkább szem előtt van vagy rejtőzködőbb, több vagy 

kevesebb erőszakkal jár, nagyobb vagy kisebb hatással van az emberek életére: 

mindez nagyban függ az adott ország által alkalmazott jogi szabályozástól, de 

bizonyosan mindenütt jelen van. Egy hatalmas, világméretű vállalkozásról van szó, 

melyet globális üzleti érdekek, bűnözők és lobbisták hálózata támogat. Az Európai 

Bizottság megállapítása szerint: „Az EU-ban érvényes igen szerteágazó 

jogrendszerek közepette képtelenség érdemben csökkenteni az efféle szolgálatások 

iránti keresletet”. Az emberkereskedelemmel összefüggő „szolgáltatások” használóit 

büntetni rendelő jogi szabályozás teljes hiánya vagy legalábbis inadekvát volta 

önmagában is e bűnözési forma támogatását szolgálja.26 Ezért van szükség az 

emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás hatékony, összehangolt 

kezelésére. A kiskapukat be kell zárni, a rendszerben jelen lévő 

repedéseket be kell tömni.  

 

 

  

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/373138c5-0ea4-11eb-bc07-01aa75ed71a1/language-
en/format-PDF/source-166581684 

25 Europarl 2014, p. 6 

26 Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Impact of National Legislation 
on Trafficking [A Bizottság jelentése az Európai Parlament és Tanács számára az emberkereskedelemmel 
kapcsolatos nemzeti jogi szabályozásról] 2016, 10.o.: https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/report_on_impact_of_national_legislation_related_to_thb_en.pdf 



Brüsszeli Kiáltvány A nők jövője az egyenlőség   19 

 

4 Migráció és prostitúció 

Ausztriában, Írországban, Olaszországban, Luxemburgban 

és Spanyolországban a prostituált nők 80-90%-a, 

Finnországban, Hollandiában, Belgiumban, 

Németországban, Franciaországban, Görögországban, 

Dániában és Norvégiában 60-75%-a migráns/bevándorló. 

Átlagosan tehát 84%.27 A nők elsősorban a szegénység, 

háborús konfliktusok és a nemek közötti egyenlőtlenséget növelő, 

a nők társadalmi védőhálóját megritkító gazdasági-

társadalompolitikai megoldások miatt kényszerülnek migrációra.28 

Ezek szerint a szexpiacon megjelenő nők többsége nehézségek 

elől menekül, traumától szenved, vagy egyszerűen csak 

kétségbeesetten próbál megélhetést találni egy idegen 

országban. Életkürülményeik miatt otthon is, külföldön is 

rendkívüli mértékben ki vannak szolgáltatva az 

emberkereskedelemnek és a szexuális kizsákmányolásnak.  
 

4.a. Emberkereskedelem és női bevándorlók 

A bevándorló hátterű prostituált nők többsége emberkereskedelem áldozata. Az 

Európai Unióban az emberkereskedelem 65%-ban szexuális 

kizsákmányolást szolgál, s az áldozatok 95%-a nő.29 A világ egészét tekintve 

 

27 Monica O’Connor 2018,  18-19.o. 

28 Economic Causes of Trafficking in Women in the UNECE Region [A nőkereskedelem gazdasági okai az ENSZ-EGB 
régióban], United Nations Economic and Social Council (UNESCO) 2004: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/Gender/documents/Secretariat%20Notes/ECE_AC.28_2004_10.pdf 

29 European Commission 2018, 18.o. 
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a korlátozó migrációs politika és a bevándorlás legális útjainak szűkítése olyan 

közeget teremt, amelyben a futtatók, az emberkereskedők és az embercsempészek 

abból profitálnak, hogy úgymond az emberek mozgását és vándorlását „mozdítják 

elő”. Az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) megállapította, hogy ez a korlátozó 

migrációs politika olyan bizonytalan, kiszolgáltatott helyzetbe sodorja az 

embereket, amelyben a nők és a lányok könnyen válnak az emberkereskedők 

célpontjává.30 Ez különösen aggasztó, mivel tudjuk, hogy Európában növekszik a 

gyermekkereskedelem aránya. Az Európai Nemek Egyenlősége Intézet (EIGE) 

jelentése szerint a humanitárius krízisek, különösen a természeti katasztrófák és a 

háborús konfliktusok „az Európába érkező menekültek számának gyors 

emelkedéséhez vezetett, ami a lányokat és a kísérő nélküli kiskorúakat nagy 

mértékben kiszolgáltatja az emberkereskedelemnek. A gyermekkereskedelem az 

EU tagországaiban az egyik legmeredekebben emelkedő trend, állítják 

jelentések.”31 

 

Bár kétségkívül ismerünk példákat a nyers erőszakra, sőt emberrablásra is, a 

szexuális kizsákmányolásra mégis leggyakrabban becsapással, csalással szerzik 

meg a nőket. Például azzal a „féligazsággal”, hogy külföldön munkalehetőség várja 

őket, vagy mivel az illegális kivándorláshoz némelyikük segítséget kénytelen 

elfogadni, az új országba vezető út során könnyen kényszerülhet prostitúcióra. Az 

új országban a vízum és engedélyek bizonytalansága, illetve az, hogy a rendőrség 

és a hatóságok hajlamosak visszavonni ezeket, azzal a következménnyel jár, hogy 

a nő eltűnik a hatóságok és a segítő szervezetek szeme elől, elszigetelődik, és nem 

tud segítséghez, támogatáshoz jutni. A kitoloncolástól félve sokan egyenesen 

beleszorulnak a prostitúcióba, és nem mernek segítséget kérni. 

  

 

4.b. Egyenlőtlenség, migráció, rasszizmus 

 

30 State of World Population Report, United Nations Population Fund [Világnépesedési jelentés, ENSZ Népesedési 
Alapja], 2006, 31-32.o.: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/sowp06-en.pdf 

31 EIGE 2017, 13-14. o. 
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Az emberkereskedelem, a kizsákmányolás, a migráció és a rasszizmus szorosan 

összefüggő rendszerek. Akár erőszak révén, akár más lehetőségek hiányában, az 

nyilvánvaló, hogy a migráns nők nagyon rossz körülmények között kerülnek bele a 

prostitúcióba. Nyugat-Európába a legtöbb prostituált a sokkal szegényebb Kelet-

Közép-Európából vagy a Balkánról, például Romániából érkezik vagy még távolabbi 

területekről, mint Afrika, Dél-Amerika és Ázsia. Más európai országokban bizonyos 

etnikai csoportok, például roma nők teszik ki a szexkereskedelem derékhadát. 

Gazdasági egyenlőtlenség áll ennek hátterében, de a szexuális kizsákmányolásnak 

nagyon erős faji meghatározottsága is van, így az etnikai kisebbségekhez tartozó 

nők messze felülreprezentáltak a szexkereskedelemben, amit tovább erősít az, 

hogy a nőket gyakran „reklámozzák” etnikai sajátosságaikkal.  

 

A gazdag nyugat és észak-európai országokban ritkán látni helyieket a szexpiacon. 

Kivételt képeznek ezalól a súlyos nehézségekkel küzdők, a mélyszegénységben élők 

és a szerhasználók. Ez világosan megmutatja, hogy a szexkereskedelmet 

„kiszervezték” azoknak, akiknek nemigen van más esélyük a megélhetésre. A 

globalizáció következtében mind többen kerekednek fel és lépnek át 

országhatárokat egy jobb élet reményében, ugyanakkor közülük is egyre többen 

esnek áldozatul a kizsákmányolásnak – közvetlenül a stricik és emberkereskedők, 

közvetetten viszont a társadalom kizsákmányolásának, amely örömmel engedi át a 

migráns nőknek a prostitúció „piszkos munkáját”, gondosan megtartva maguknak a 

szociális ellátásból, a gazdasági lehetőségekből és a nemek közötti egyenlőségből 

származó előnyöket. Az EU-ban jelenleg a szétszabdalt szakpolitikai megközelítés 

következtében a nők nem egyenlő mértékben férnek hozzá a segítséghez, 

védelemhez és támogatáshoz. Gondoskodnunk kell róla, hogy a prostitúció kezelése 

során mindig és mindenütt figyelembe vegyék a migráció el nem hanyagolható 

jelenségét. Mindaddig, amíg a migráns nőket nem illetik meg ugyanazok a jogok és 

esélyek, mint minket, nem beszélhetünk valódi nemi és társadalmi egyenlőségről. 
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5 A szabályozásban rejlő kihívások 

Azokban az országokban, ahol a prostitúciót legalizálták, mint 

például Hollandia, Németország és Új-Zéland, a 

kizsákmányolásnak ezzel nem lett vége. Maga a szexpiac 

gerjeszti a helyi és a szexturizmus által támasztott keresletet 

egyaránt, amit nagyon nehéz letörni; és az, hogy a nemzetközi 

szexkereskedelem éppen a nemzeti jogrendszerek közötti 

különbségeket használja ki, rendkívül megnehezíti a bűnüldözés 

dolgát. 
 

5.a. A szexipar növekedése a teljesen legalizált rendszerekben 

Köztudott, hogy a prostitúciót engedékenyen kezelő jogi szabályozás teszi lehetővé, 

hogy felduzzadjon a szexkereskedelem. A lakosság számához viszonyítva 

Hollandiában kilencszer, Németországban 30–40-szer több a prostituáltak 

száma, mint Svédországban.32 Ez a helyi fiúkat és férfiakat célzó 

keresletgerjesztő reklámok, a médiában „szexmunkaként” normalizált prostitúció és 

a beözönlő szexturizmus következménye. Ott, ahol a prostitúció legális és látható, 

az óriásira duzzadt (különösen szexturistákból álló) áradat leamortizálta a helyi 

infrastruktúrát, és lerontotta az ott lakók életminőségét. Még Amszterdam hírhedt 

vörös lámpás negyedét is el fogják költöztetni a városközpontból helyi 

érdekérvényesítő csoportok intenzív kampányolásának eredményeként. Eközben 

Németországban a nőket városszéli ipari negyedekben levő nyomasztó 

megabordélyokban tárolják lehetővé téve a teljes diszkréciót és maximális 

kényelmet a szerte Európából érkező férfiak számára. Ha el is tekintünk az ezekben 

a bordélyokban uralkodó viszonyoktól, már az, hogy nőket kirakatba lehet tenni, 

többemeletes kuplerájokban áruba bocsátani, lehetővé téve, hogy vásárlás előtt az 

árut megszemléljék, az önmagában is azt üzeni, hogy szexet vásárolni normális és 

 

32 Walby et al. 2016, 82.o. 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/01/amsterdam-to-move-sex-workers-out-of-city-centre-in-tourism-reset
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elfogadható. Az olyan akciók, ahol átalánydíjas csomagban egy nőt, egy korsó sört 

és hozzá egy hamburgert lehet kapni, dehumanizálják a nőket, s egyben 

felmutatják a nagytőkét annak legrosszabb formájában, ahogy a női testeken 

élősködik.  

 

5.b. A kizsákmányolás álruhában jár 

Egy, a hollandiai szexkereskedelem kezeléséről szóló jelentés szerint: „a 

bordélytulajdonosok átvilágítása és az engedélyek ellenőrzése nem biztosít 

olyan szintű transzparenciát, ami lehetővé teszi a szexuális célú 

emberkereskedelem leleplezését. A prostitúciós ipar az illegális piac sok 

elemét megtartja, és a legalizáció és szabályozás ellenére sem sikerült 

megszabadulni a szervezett bűnözéstől. Épp ellenkezőleg, a legalizált 

prostitúciós szektorban még sokkal nehezebb dolga van a bűnügyi 

igazságszolgáltatásnak, ha fel kíván lépni a szexuális kizsákmányolás célú 

emberkereskedelem ellen.”33  Ez egybevág azzal, amit a legalizált vagy teljesen 

dekriminalizált szexkereskedelemről tudunk. A stricik, emberkereskedők és 

bordélytulajdonosok kihasználnak minden jogi kiskaput és a törvényalkalmazás 

összes hiányosságát, hogy elkerüljenek az üzleti érdekekeik érvényesítése elé 

állított minden akadályt. Üzleti érdekük pedig azt diktálja, hogy minél több nőt 

adjanak el minél nagyobb „hatékonysággal”. A legalizált bordélyrendszer a 

striciknek és emberkereskedőknek lehetővé teszi, hogy a legalitás leple mögé 

bújjanak, egyben csökkenti a bűnüldöző szervek jogait és lehetőségeit, hogy 

hatékonyan nyomozzon utánuk.   

Mivel a hivatalos bordélyházak bejelentése drága procedúra, és az 

emberkereskedelem által szállított, papírok nélküli nők olcsó munkaerőt jelentenek, 

továbbra is sok a be nem jelentett, illegális bordély még azokban az országokban 

is, ahol a prostitúció legális. Azonkívül a kerítés és az emberkereskedelem 

 

33 The Challenges of Fighting Sex Trafficking in the Legalized Prostitution Market of the Netherlands [Milyen 
kihívásokat rejt a szexkereskedelemmel folytatott harc a holland legalizált prostitúciós piacon], Huisman and 
Kleemans in Crime Law and Social Change, 2014, 2.o.: 
https://www.researchgate.net/publication/260493897_The_challenges_of_fighting_sex_trafficking_in_the_legalize
d_prostitution_market_of_the_Netherlands 
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továbbra is jelen van ott is, ahol szabad a prostitúció,34 és a bordélyokban 

elérhető védelmi szolgáltatásnyújtás nem ad túl sok védelmet a kizsákmányolás 

ellen ezeknek a nőknek. Hollandiában a prostitúcióban működők 95%-a 

„önfoglalkoztató”, és szobát bérel egy bordélyban.35 Mit jelent ez valójában? 

A szobakiadók nem nyújtanak a nőknek munkavállalói védelmet, sőt más módokon 

zsákmányolják ki őket: irreálisan magas bérleti díjat szednek tőlük, ezért a nőknek 

egy nap sok férfival kell lefeküdniük, hogy csak a szoba árát ki tudják termelni. A 

bordélytulajdonosok anélkül veszik el a pénzüket, hogy valódi biztonságot vagy 

védelmet nyújtanának ezeknek a nőknek. Maguk a bordélyosok is azt 

nyilatkozták, nincsenek meg a megfelelő eszközeik arra, hogy ellenőrizzék, 

a hozzájuk érkező nőket bántalmazzák-e, vagy elszedik-e a pénzüket36. 

Magyarul ezek az intézmények nem vállalnak felelősséget a nőkért. Nem érdekli 

őket a sorsuk. 

 

A bordélyok gyakran nem találnak elég nőt, aki náluk „dolgozzon”, ezért 

emberkereskedőkhoz fordulnak, hogy a férfiak igényeit ki tudják elégíteni. A Jürgen 

Rudloff-ügyhöz37 hasonló botrány, amikor is a Paradise bordélyhálózat tulajdonosát 

emberkereskedelemért és csalásért ítélték el, egy a sok hasonló esetből, ami 

illusztrálja ezt az állítást. Mégis, sok bordélytulajdonos egyszerűen csak azt 

mondja, „tudtukon kívül” zajlott a kizsákmányolás, az emberkereskedelem, vagy 

voltak kiskorú lányok a házban, s így elkerülhető számukra a számonkérés. Nincs 

olyan technika, amivel megfelelően ketté lehetne választani egymástól a 

kényszerprostituáltakat azoktól, akik „önkéntesen” vállalják mindezt, hisz többféle 

kényszer is létezik, és a nyomásgyakorlás is többféle (például van, mikor egy nőt 

eladnak az emberkereskedők, de olyan is, mikor a saját „fiúja” erőlteti őt bele, és 

bár mindkét jelenség kényszert jelent, mégis másféle benyomást keltenek a 

 

34 Between Visibility and Invisibility: Sex Workers and Informal Services in Amsterdam [Láthatóság és 
Láthatatlanság között: Szexmunkások és informális szolgáltatások Amszterdamban], M. Verhoeven és B. Van 
Gestel, Feminist Economics 23(3) 2017, 110–133.o.: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13545701.2016.1195002 

35 Walby et al. 2016, 103.o. 

36 Walby et al. 2016, 112-113.o. 

37 Fondation Scelles, 2018: http://www.fondationscelles.org/en/news/264-condamnation-de- 
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felületes szemlélőben). Maguk a nők is gyakran hallgatnak, mert félnek a 

rendőröktől, mert adósságaik vannak vagy megtorlástól tartanak.  

 

Azokban a rendszerekben, ahol a prostitúciót legalizálták vagy teljesen 

dekriminalizálták, a szexuális kényszerítés tovább él. Új-Zélandon, ahol a 

prostitúció minden eleme legális, több mint a nők egyharmada továbbra is úgy érzi, 

akkor is el kell mennie egy kuncsafttal, ha nem akar.38 A prostitúciós tevékenységet 

ma már mindenhol az interneten is bonyolítják, ahol gyakori, hogy „értékelést” 

kapnak a nők. Ha a nő nem csinálja meg, amit a vásárló kér tőle, például mert nem 

érzi komfortosan magát egy bizonyos szexuális aktusban, vagy azt megalázónak 

találja, akkor valószínűleg rossz értékelést kap majd. A lepontozás kevesebb 

vendéget, így kevesebb bevételt jelent. Ez is egyfajta kényszerítő erő, ami miatt 

sok nő kénytelen megtenni olyan dolgokat is, amit nem akarnak, hogy ne veszítse 

el a „vendégeket”.  

 

5.c. Közegészségügyi következmények 

Gyakran elhangzik az az érv, hogy a prostitúció legalizálása elhozza majd magával, 

hogy a kuncsaftok óvszert húznak, és a prostitúcióban levő nő lesz olyan döntési 

helyzetben, hogy a biztonságos szex feltételeiről sikeresen megalkudjon a 

vendégével. Csakhogy a férfiak mindenféle prostitúciós rendszerben óvszer nélkül 

szeretnének szexelni. S ezt meg is kapják, mert ilyen „szolgáltatást” kínálnak nekik 

a futtatók és a bordélyok is. Miért? Az ok egyszerű: a szexvásárlók hajlandóak erre 

több pénzt áldozni. De még ott is, ahol négyszemközt zajlanak a tárgyalások, nehéz 

nemet mondani az óvszer nélküli szexért felajánlott magasabb összegre (nem 

beszélve arról a kényszerítő erőről, amit az erőszakkal való fenyegetés jelent, 

amivel szintén számolni kell ilyenkor). Ezeknek a nőknek pénzre van szükségük, és 

merő kétségbeesésből akár saját biztonságukat is sutba dobják. Lehet, hogy a 

 

38 The Impact of the Prostitution Reform Act on the Health and Safety Practices of Sex Workers, Report to the 
Prostitution Law Committee [A prostitúciós törvényreform hatása a szexmunkások egészségügyi és biztonsági 
gyakorlatára. A Prostitúciós Törvényi Bizottság jelentése ], Abel, G., L. Fitzerald & C. Brunton, Department of Public 
Health and General Practice, University of Otago, Christchurch 2007, 116.o.: 
https://www.otago.ac.nz/christchurch/otago018607.pdf 



Brüsszeli Kiáltvány A nők jövője az egyenlőség   26 

futtatójuk vagy a bordélytulajdonosuk leteremti őket, amiért felbosszantottak egy 

szexvásárlót. Lehet, hogy drogok vagy alkohol hatása alatt állnak, mivel sok nő 

fordul ezekhez a szerekhez, hogy eltompítsa a tudatát, és el tudja viselni azt a sok 

fájdalmat, ami a prostitúcióban éri.  

 

Sok oka lehet annak, miért nehéz egy nőnek nemet mondania. De a legfontosabb 

ezek közül a hatalmi egyenlőtlenség: a szexvásárlónak van pénze, a prostitúcióban 

levő személynek pedig pénzre van szüksége. Erre a feltételezésre épül a prostitúció 

egésze, és ez a logika kiterjeszthető a speciális szexuális aktusokra is. A 

szexvásárló hatalmát a pénze adja.  

 

A prostitúcióban érintettek számára ott állnak rendelkezésre megfelelő erőforrások 

az egészségvédelemre és az exit programokra, ahol a társadalom elismeri a 

prostitúció és a szexuális kizsákmányolás velejárójaként az általa okozott kárt, 

traumát és a vele járó erőszakot. Az a társadalom ellenben, mely a prostitúciót úgy 

kezeli, mintha „csak egy munka” lenne, nem fog megfelelő anyagi forrásokat 

biztosítani ahhoz, hogy a prostitúcióban levő személyek kárcsökkentését vagy 

kilépését segítse, ugyanis ezeknek a segítő szolgáltatásoknak a költsége igen 

magas. A prostitúció hatása egy életen át érezhető, s gyakran a segítő 

szolgálatásokat is egy életen át kell nyújtani a benne levőknek vagy a kilépőknek. 
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6 Az Egyenlőség-modell 

A prostitúciós politikáknak tényeken és adatokon, az 

igazságosság és egyenlőség elvén kell alapulnia, s minden 

áldozatot és túlélőt képviselnie kell. Felfedtük a 

szexkereskedelem erőszakos és kizsákmányoló mivoltát, a 

különböző hátrányos élethelyzetek keresztmetszetében levő nők 

sokszoros nehézségeit, melyek szexuális kizsákmányoláshoz 

vezetnek. Ha szabályozni akarunk egy iparágat, mely 

következetesen megkerül mindenféle szabályozást és 

átláthatóságot, és kihasználja a rendfentartó szervek nemzetközi 

rendszerében fennálló hiátusokat, nagyon nehéz dolgunk lesz. Itt 

az idő, hogy eldöntsük, milyen szabályozást választunk.  

Most lehetőségünk adódik rá, hogy egy igazságosabb világért 

álljunk ki, mely tiszteletben tartja, hogy mi az, amit a nők 

szeretnének, leszámol a nemzetközi szervezett bűnözéssel, és a 

szexkereskedelemben levő nők igényeit helyezi előre, függetlenül 

attól, hol élnek Európában. Hogyan tudjuk ezt elérni? Úgy, hogy 

bevezetjük az EU-s jogrendbe az Egyenlőség-modellt.  
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6.a. A modell nemzetközi és európai jogi előzményei 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága legújabb jogi útmutatójának fényében, mely a 

kényszerprostitúciót elválaszthatatlannak tartja az emberkereskedelemtől, és a 

kérdéskört az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a rabszolgaság és 

kényszermunka tilalmáról szóló) 4. cikke alá rendelik, a szexuális 

kizsákmányolás definíciója a következő: A szexuális kizsákmányolás a férfiak nők 

elleni erőszakfajtáinak egyike, amely a nők testének kereskedelmi felhasználásáról 

szól pénzügyi vagy egyéb előnyökért. Ehhez egy másik embert kell bevonni a 

prostitúcióba, vagy más szexuális (vagy reproduktív) szolgálatásnyújtásba, 

beleértve a pornográf tartalmakban való szereplést vagy pornográfiára 

kényszerítést is. Mivel ez fizikai és lelki károkat okoz, e szerint a definíció szerint a 

beleegyezés hiányát magától értetődőnek vehetjük. A beleegyezés hiánya fakadhat 

konkrét erőszakból, vagy egyéb kényszerítő körülményből – beleértve az 

anyagiakat is. A szexuális kizsákmányolással kapcsolatos közbelépés jogi 

előzményeinek felvázolásakor mi ezt a definíciót használjuk majd.  

 

Azonnali EU-s szintű összehangolt közbelépésre van szükség, hogy megfelelő 

védelemben részesüljenek a nők, s függetlenül attól, hol élnek az EU-ban, joguk 

legyen egy erőszakmentes és félelem nélküli élethez. Az egyes európai országok 

között nagy különbségek vannak az asszonyok és lányok elleni erőszak és 

megfélelemlítés elleni küzdelem terén mind a jogi, mind a gyakorlati 

megközelítések szempontjából. Rendkívül fontos, hogy az EU-s szabályozás 

egységesen és teljes mértékben védjen meg minden Európában élő nőt az 

erőszaktól és rettegéstől, akárhol is éljenek. 

 

Ez nem csak emberjogi kötelezettség, de az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (2. cikk) és az Európai Unió Alapjogi Chartája szerinti jogi 

kötelezettség is. 

 

Az Isztambuli Egyezmény a prostitúciót olyan faktorként ismeri el, ami 

erőszaknak szogáltatja ki a nőket és lányokat. A prostitúció lényegi eleme, hogy 
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bizonyíthatóan káros és erőszakos, hiszen a szexiparban működő nők többsége 

átélt már megerőszakolást, zaklatást és poszttraumás stressz szindrómától 

szenved. Annak érdekében, hogy a prostitúcióban jelen levő közvetlen erőszakot és 

kártételt kezelni tudjuk, fel kell hívnunk az európai intézményeket, hogy a piaci 

alapú szexuális kizsákmányolás kerüljön bele a törvénykezés fókuszába, mert csak 

így biztosítható, hogy a nők és lányok elleni erőszakot annak minden megjelenési 

formájában kezelni tudjuk. Annak elismerése is alapvető lenne, hogy a nők 

szexuális kizsákmányolása uniós dimenziójú bűncselekmény, melyet az EU teljes 

területén következetesen ennek megfelelően kéne kezelni. 

 

Ha EU-s szintű komplex irányelv születik majd, annak még az Isztambuli 

Egyezménynél is tovább kell mennie, és magában kell foglalnia az online erőszakot 

és a szexuális kizsákmányolást is, melyre külön rendelkezéseknek kell vonatkozniuk 

majd. Ezek közé tartozhatnak olyan rendelkezések is, melyek a fenyegető zaklatást 

(stalking), a szexuális zaklatást, a szexista gyűlöletbeszédet, az úgynevezett 

„bosszúpornót” és a szexuális kizsákmányolás összes formáját megcélozzák – 

minden olyan bűncselekményt, melyet azért követnek el nők ellen az online térben, 

mert nők.  

 

Az ENSZ ún. CEDAW (A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának 

felszámolásáról szóló) Egyezményének 6. cikke szerint: „A Részes Államok 

kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni, ideértve a jogszabályalkotást is, 

abból a célból, hogy elfojtsák a nőkereskedésnek és a nők prostitúciós 

kizsákmányolásának minden formáját.”39 Ezt a 2020-ban kiadott 38. számú 

Általános Ajánlás40 még inkább megerősítette, mikor megállapította, hogy a 6. 

cikket nem lehet betartani, mert „hiányzik az emberkereskedelem nemi 

 

39 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women [A nőkkel szembeni 
megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló ENSZ Egyezmény], 1981,  3.o.: 
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf 

Magyarul: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98200010.tvr 

40 General Recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration 
[Általános Ajánlás 38. (2020) a nők és lányok kereskedelméről a globális migráció összefügésében], 3.o.: 
https://reliefweb.int/report/world/general-recommendation-no-38-2020-trafficking-women-and-girls-context-
global-migration 

https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
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meghatározottságának dimenziója általánosságban is, de a kizsákmányolás 

legkülönbözőbb formáinak, így a szexuális kizsákmányolásnak kitett lányok és nők 

kereskedelmének esetében különösen”. Ezért azt javasolja, hogy a szexuális 

kizsákmányolást a nemi beágyazottság felől közelítsék meg, mely elismeri, hogy a 

nemnek van a legfontosabb szerepe a szexuális kizsákmányolás jelenségének 

megértésben, és ezt az erre adott válaszoknak is figyelembe kell venniük. 

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 83.1 cikkében szerepel az 

„emberkereskedelem és a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása” kitétel. Az 

emberkereskedelem és a gyermekek szexuális kizsákmányolása a jog szerint is 

üldözendő kategóriák, de a felnőtt nők szexuális kizsákmányolása hiányzik a 

felsorolásból, pedig enélkül nem lehet szembeszállni ezzel a jogilag is elismert 

nemzetközi bűnözési formával. Igaz, hogy létezik irányelv az emberkereskedelem 

megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az áldozatok védelméről, 

valamint létezik irányelv gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális 

kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről is, de nincs olyan 

uniós törvénykezés, mely a felnőtt nők szexuális kizsákmányolása ellen küzdene, 

habár uniós dimenziójú bűncselekménynek ismerik el. A 83.1 cikk ugyancsak 

említést tesz olyan bűncselekményekről, melyek „több államra kiterjedő 

vonatkozásúak”, és a prostitúció és a szexuális kizsákmányolás célú 

emberkereskedelem kétségkívül ezek körébe tartozik. 

 

6.b. A prostitúció holisztikus megközelítése 

Az Egyenlőség-modell olyan megoldást kínál a prostitúció jelenségére, mely a nők 

és férfiak eltérő társadalmi egyenlőségét és társadalmi-gazdasági státuszát helyezi 

az előtérbe. Az egymásra rakódott hátrányos helyzetek, a kizsákmányolás 

többszörös formái kergetik a nőket a szexiparba, és ez az, ami ennek a kártékony 

rendszernek a fogságában tartja őket. Az Egyenlőség-modellről az Európai 

Parlament 2014-es állásfoglalása41  és az Európa Tanács szintén ebből az 

 

41 Parliamentary Assembly  [az Európa Tanács Parlamenti Ülése] 2014 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-en.asp?fileid=20716 
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évből származó jelentése42 megállapította, hogy ez a legjobb közpolitikai 

modell a prostitúció kezelésére. 

 

Az Egyenlőség-modell legfontosabb pillérei a következők: 

- Az önmagát pénzért szexre felkínáló személyek büntethetetlensége; 

- tanácsadási, egészségügyi és exitprogramok elindítása; 

- a szexuális szolgálatások vásárlásának büntetése; 

- a másokat profit érdekében szexre kerítők büntetése; 

- a szexuális szolgálatások reklámozásának tilalma; 

- a kölcsönös tiszteleten és a nők és férfiak egyenlőségén alapuló, 

erőszakmentes szexualitás fontosságának tudatosítása a közvéleményben. 

 

A kizsákmányolásnak összetett okai vannak. Ennek kezeléséhez holisztikus 

megközelítésre van szükség. A kizsákmányolás igazi okait kell megszüntetni és 

megteremteni egy hosszútávú változás keretrendszerét. Ne várjunk azonban 

azonnali változásra, és abba se menjünk bele, hogy a prostitúciót kényszerű 

„megoldásnak” tekintsük, mely megoldja a női szegénység kérdését. Az 

Egyenlőség-modell a prostitúcióra adott olyan válasz, amely a többség és a 

legmarginalizáltabbak igényeit helyezi előtérbe – nem pedig a férfiak vágyait és az 

ipari méretű üzleti érdekeket. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az Egyenlőség-

modell több, mint egy jogi keretrendszer, hisz egyúttal azt a társadalmi üzenetet is 

küldjük vele, hogy a nők nem azért vannak, hogy megvegyék vagy 

kizsákmányolják őket, és társadalmilag érdemes az igazi egyenlőségéért 

munkálkodni. 

 

Miért döntsünk az Egyenlőség-modell mellett?  

- Az egyéni szabadságról szól – tisztelettel viszonyul a prostituált személyhez, 

és megszünteti büntethetőségét. 

- A változás szabadságáról szól – segít azoknak, akik úgy döntenek, hogy 

kiszállnak a prostitúcióból. 

 

42 Council of Europe [Európa Tanács] 2014: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-
0071_EN.html?redirect 
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- A választás szabadságáról szól – segít azoknak, akik nem akarnak beszállni a 

prostitúcióba. 

- A rabszolgaság alóli felszabadulásról szól – segít az emberkereskedelem és 

kényszerítés áldozatainak elmenekülni, és saját kezükbe venni sorsukat. 

- A kizsákmányolás alól való felszabadulásról szól – legyen vége a női test 

tárgyiasításának, legyen vége a „minden eladó” kultúrájának. 

- A teljes és szabad beleegyezésről szól – segít, hogy mindenki mindig 

rendelkezhessen saját szexuális élete felett, és hatalmában álljon 

visszautasítani a szexet. 

 

6.c. Tények, melyek az Egyenlőség-modell sikerét bizonyítják  

Bizonyított, hogy az Egyenlőség-modell sikeresen csökkenti a pénzért vásárolt szex 

iránti keresletet. Svédországban régóta csökken a szexvásárlások aránya,43 

Norvégiában is hasonló trendek figyelhetők meg, mióta 2009-ben 

bevezették az Egyenlőség-modellt44, és egy 2018-as francia jelentés (ahol 

2016-ban vezették be az Egyenlőség-modellt) szintén a szexet vásárló 

férfiak számának csökkenéséről számol be.45 Igaz, hogy a lecsökkent kereslet 

ki szokta váltani a szexpiacpárti lobbisták haragját, mondván a kereslet 

csökkentése megfosztja a prostitúcióban és abból élőket bevételüktől, amire nagy 

szükségük lenne, de az Egyenlőség-modell tud alternatívát nyújtani szociális 

juttatások, oktatás és továbbképzési lehetőségek formájában. Olyan átmeneti 

időszakról van szó itt, amikor a jelenben nagyarányú támogatásban kell részesíteni 

a kilépőket azért, hogy az a jövőben az egyén és a tágabb társadalom hasznára 

váljék. A rövid távú megoldások félrevezetőek lehetnek, mert elvonják a figyelmet 

 

43 Swedish Government Offices (Statens Offentliga Utredningar) (SOU) 2010. Forbud mot kop av sexuell: En 
utvardering 1999–2008 [Prohibition of the Purchase of Sexual Services: An Evaluation 1999–2008 [Svéd 
Államhivatal. A szexuális szolgálatások vásárlásának tilalma. Értékelés 1999-2008], 7-8.o.: 
https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/the_ban_against_the_purchase_of_sexual_services._an_evaluation_1999-
2008_1.pdf  

44 Evaluation of Norwegian legislation criminalising the buying of sexual services (English summary) Rasmussen et 
al. 2014: http://www.eu-norway.org/Global/SiteFolders/webeu/Evaluation.pdf 

45 A Study on the Impact of the Law from 13 April 2016 Against the ‘Prostitution System’ in France [Tanulmány a 
francia 2016 április 13-ai Prostitúció rendszeréről szóló törvény hatásáról], La Bail and Giametta, 2018: 
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synthèse-Rapport-prostitution-BD.PDF 

http://www.eu-norway.org/Global/SiteFolders/webeu/Evaluation.pdf
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
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a távlati célról. Az Egyenlőség-modell hosszú távon kezeli a prostitúció kérdését. Ha 

csökkentjük a keresletet a pénzért vásárolt szex iránt, az azonnal összezsugorítja a 

piacot, és egyben hosszú távon befolyásolja a jövő férfigenerációjának attitűdjét 

arra vonatkozóan, ki lehet-e használni egy prostituáltat, egy másik embert. Ha nem 

ösztönzi erre a rendszer, nem lesz igénye rá. 

 

Ellentétben azzal, amit a prostitúciópárti lobbisták állítanak, nincs rá bizonyíték, 

hogy ahol bevezették az Egyenlőség-modellt, ott megnőtt a prostituált nők 

elleni erőszakos bűncselekmények aránya.46 A Nordic Model Now által készített 

kutatás szerint Spanyolországban, ahol a prostituáltat nem bünteti a törvény, 

2018-ig bezáróan egy nyolcéves periódusban 43 prostituált nőt öltek meg stricijeik 

vagy a szexvásárlók. Németországban, ahol a prostitúció és a bordélytartás is 

teljesen liberalizált és szabályozott, egy tizenhat éves periódus alatt 91 gyilkosság 

és 48 gyilkossági kísérlet történt prostitúcióból élő személyek kárára, melyet 

szexvásárlók és stricik követtek el. Ezzel szemben Svédországban az 

Egyenlőség-modell bevezetése óta eltelt tizenkilenc év alatt csak 

egyetlenegy gyilkosság történt a szexpiacon.47 Aki azt állítja, hogy az 

Egyenlőség-modell a prostitúciót illegalitásba kényszeríti, s ezért az sokkal 

veszélyesebb lesz majd, nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a prostitúciónak 

mindig elérhetőnek kell lennie az egyszerű, középosztálybeli prostituálthoz járó 

férfiak számára (és ők nem részei semmilyen képzeletbeli „földalatti” szexvásárló 

közösségnek), nem veszi figyelembe, hogy milyen káros a benne levőkre, ha 

nagyobb tömegek élnek prostitúcióból (ahogy azt a legalizált rendszerekben látjuk), 

és azt sem veszi figyelembe, hogy a futtatók, az emberkereskedők és a kuncsaftok 

által elkövetett erőszak a szexpiac elválaszthatatlan része, és azt semmilyen 

liberális szabályozás sem tudja megszüntetni. Le kell számolnunk ezekkel a 

tévhitekkel, és azokra a tudományos bizonyítékokra kell hagyatkozni, amik 

alátámasztják, hogy az Egyenlőség-modellé a jövő, ha valóban fel akarjuk számolni 

 

46 SOU 2010., 33.o. 

47 Nordic Model Now [Svéd modellt most!]: https://nordicmodelnow.org/facts-about-prostitution/fact-prostitution-
is-inherently-violent/ 
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a szexpiacon a legkiszolgáltatottabbakat érő ártalmakat, hogy végül a szexuális 

kizsákmányolás örökre a múlté legyen. 

 

6.d. Ajánlások 

Azonnali törvénykezésre van szükség, hogy a szexuális kizsákmányolás által 

naponta érintett több ezer nőt segíteni tudjuk, és ne sérüljenek az EU alapértékei: 

- Az ennek eredeményeként létrejövő törvényeknek egy olyan átfogó jogi 

keretrendszer részét kell képezniük, mely a nők és lányok elleni erőszak 

teljes spektrumát felöleli. 

- A jogszabályokat harmonizálni kell a vonatkozó irányelvekkel, beleértve az 

Emberkereskedelem elleni irányelvben szereplő felvetést a kínálati oldal 

felszámolásáról. Ez kell alkossa a szabályozás lényegét. 

- Így javasoljuk, hogy a törvény a szexuális kizsákmányolást jogilag így 

definiálja: „a szexuális kizsákmányolás a nők és lányok elleni nemi alapú 

erőszak egy formája, amely a nő testének kereskedelmi forgalomba 

bocsátásán alapul azért, hogy anyagi vagy más előnyökhöz juttasson valakit 

azáltal, hogy az egy másik személyt prostituál, szexuális rabszolgaságban 

tart vagy más szexuális (vagy reprodukciós) jellegű szolgáltatásra kényszerít, 

beleértve a pornóban való szereplést vagy a pornográf anyagok előállítását 

is. Mindez testi és lelki ártalmakat okoz.” Ez a definíció tartalmazza a 

beleegyezés és önrendelkezés hiányát is. 

 

A nemzetközi szexkereskedelmet csak nemzetközi összefogással 

lehet legyőzni. Eljött az idő, hogy helyretegyünk egy történelmi 

igazságtalanságot. A férfiak a nők testét nem vehetik meg, nem 

adhatják el és nem bérelhetik ki maguknak csak úgy. 

Csatlakozzon mozgalmunkhoz, vessünk véget Európában a 

szexuális kizsákmányolásnak! Együtt sikerülni fog. 
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