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Bevezetés
Szexm

unkás, A
usztria

Nem jelentettem 
az esetet, mert ahogy 
mondtam, nem hiszek 

a rendőrségben, és nem 
anyanyelvi szinten beszélek 

németül. A rendőrség mindig 
másképp reagál, ha valaki nem 

német anyanyelvű. Az elejétől kezdve 
bevándorlóként tekintenek rád, 

elkérik a személyid, megkérdezik, 
hol laksz, hol dolgozol. Attól 

félek, hogy áldozatból 
elkövetővé válok.

A szexmunkásokat nagyfokú erőszak éri Európában, beleértve a fizikai, 
szexuális és pszichológiai erőszakot. Annak ellenére azonban, hogy a nőket és 
más marginalizált csoportokat érő erőszak egyre inkább emberi jogi és nemi 
egyenlőségi prioritás az Európai Unióban (EU) és Európa Tanácsban, akadémiai 
intézményekben és civil társadalomban, a szexmunkások ellen elkövetett 
erőszakra kevesebb figyelem irányul európai és nemzetközi szinten, történjen a 
szexmunka kontextusában vagy azon kívül. Míg növekszik azon kutatások száma, 
melyek a nők és lmbt emberek elleni erőszak előfordulását, meghatározó tényezőit 
és összefüggéseit vizsgálják, hasonló kutatások és közpolitikai intézkedések a 
szexmunkások vonatkozásában szinte teljesen hiányoznak a régióból.

“A szexmunkások, akiknek a munkája kriminalizált és stigmatizált, a 
bevándorló nők olyan csoportját képezik, akik különös nehézségekkel 
néznek szembe az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésben. A 
törvényeket és közpolitikákat továbbá, melyek az emberkereskedelem 
ellen hivatottak harcolni, gyakran arra használják, hogy a nem 
dokumentált bevándorlókat azonosítsák, őrizetbe vegyék és kiutasítsák, 
anélkül, hogy segítséget és kártérítést nyújtanának számukra.”

Felipe González Morales, az ENSZ bevándorlók 
emberi jogaival megbízott referense, 20181

1)   F González Morales, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Office of 
the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), 25 September 2018, par. 70, 
https://undocs.org/A/73/178/Rev.1. 

https://undocs.org/A/73/178/Rev.1


A bevándorló szexmunkások a szexmunkás közösségek többségét alkotják 
Nyugat-Európában, Közép-Kelet-Európában is jelentős hányaduk. Az elmúlt 
években továbbá a szexmunka a menedékkérők  és menekültek körében is 
bevételszerzési tevékenységgé vált. Ez a publikáció a bevándorló szexmunkás 
közösségekre fókuszál, akiket interszekcionális diszkrimináció és erőszak sújt 
szexmunkás státuszuk, faji és etnikai hovatartozásuk, nemük és bevándorlási 
státuszuk miatt. A jelentés áldozattá válásuk és igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésükre világít rá.

 
A jelentés központi részei az elősegítő és hátráltató tényezőket írják le a 
bevándorló szexmunkások igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének 
vonatkozásában, az International Committee on the Rights of Sex Workers 
in Europe (ICRSE) európai szexmunkás érdekvédő szervezet kutatására 
építve. A publikáció különös figyelmet szentel azon akadályoknak, melyekkel a 
szexmunkások a jelentéstételi fázisban találkoznak, mely az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés “bejárata”. A rendészet gyakorlataira szintén kiemelt hangsúly 
kerül, hiszen a rendészeti szervekkel való kapcsolat nagyrészt befolyásolja a 
szexmunkások jelentéstétellel kapcsolatos döntéseit.

A tanulmány célja továbbá kiemelni a szexmunkás szervezetek által összegyűjtött 
bizonyítékokat, amelyek megkérdőjelezik a szexmunkával kapcsolatos uralkodó 
diskurzust, mely az összes prostitúciót a nők elleni férfierőszak egyik formájának 
tekinti, és következésképpen a szexmunkások ügyfeleinek kriminalizálását 
szorgalmazza. Ezt az álláspontot egyre több kormány is kritikátlanul elfogadja, 
aminek súlyos következményei vannak a szexmunkásokra. A szexmunka és 
az emberkereskedelem összemosása, valamint a nemi alapú erőszakkal való 
megfeleltetése miatt a szexmunkások elleni erőszak tényleges okait a politikai 
viták során továbbra sem ismerik fel. Ezért a bűncselekmények szexmunkás 
áldozatait/túlélőit gyakran nem tekintik áldozatoknak, és továbbra sem veszik 
figyelembe a speciális szolgáltatások és védelem iránti igényüket. Ez éles 
ellentmondásban áll az európai politikai keretekkel, például az Európai Unió 
áldozatok jogairól szóló irányelvével2 és az Európa Tanács nők elleni erőszakról 
szóló Isztambuli Egyezményével3, amelyet a publikáció röviden bemutat más 
szexmunkások védelmét elősegítő közpolitikai irányelvekkel együtt.

Bár vizsgálódásunk köre korlátozott, úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos első 
kísérlet szisztematikus bizonyítékok gyűjtésére több európai országból a 
szexmunkások áldozattá válásának és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
jelenségével kapcsolatban, magukat a szexmunkásokat is bevonva a közösségi 
kutatásba. Reméljük, hogy a szexmunkásjogi aktivisták, a civil társadalom 
képviselői és a döntéshozók képesek lesznek támaszkodni a jelentésre, és 
eredményeit és ajánlásait felhasználva javítani az igazságszolgáltatás és az 
áldozatok támogatásával kapcsolatos politikákat az Európában élő migráns 
szexmunkás közösségek érdekében.

2)  European Parliament, Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 
October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, 
Official Journal of the European Union, 14 November 2012, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
3)  Council of Europe, Convention on preventing and combating violence against women and 
domestic violence, 12 April 2011, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
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https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c
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A közösségi kutatás módszertana
Ezt a jelentést az International Committee on the Rights of Sex Workers in 
Europe (ICRSE) európai szexmunkás érdekvédő szervezet készítette el 10 
európai ország4 12 nemzeti partnerszervezetével együttműködve a “Jogokat ne 
megmentőket!: a migráns szexmunkások képessé tétele  a kizsákmányolás és 
a szexkereskedelem ellen” projekt keretében. A szexmunkások részt vettek a 
kutatási módszertan tervezésében, ideértve annak céljainak meghatározását, egy 
félig strukturált interjúsablon létrehozását, valamint esetek gyűjtését a válaszadók 
toborzók és az interjúztatók szerepében. Hozzájárultak továbbá a jelentés 
megállapításainak értelmezéséhez.

A partnerszervezetek képviselőivel folytatott, 2019 elején tartott 
projektmegbeszélés során a kutatási célokat együttesen határozták meg. A 
közösségi tájékoztatásban, a jogi segítségnyújtásban és a kutatásban szerzett 
korábbi tapasztalataik alapján a partnerek megállapodtak abban, hogy azoknak 
az okoknak a kivizsgálására összpontosítanak, amelyek miatt a szexmunkások 
úgy döntenek, hogy jelentést tesznek-e az ellenük elkövetett eseményekről 
és bűncselekményekről, illetve felmérik-e ezek következményeit a felelős 
hatóságok felé való jelentés során. Hangsúlyozták továbbá annak fontosságát, 
hogy feltérképezzék a válaszadók általános tapasztalatait a rendõrséggel és a 
rendészettel kapcsolatban, mivel ez meghatározó lehet a bûncselekmények 
bejelentésének eldöntésében.

2019 júniustól decemberig 49 félig strukturált interjút készítettek személyesen, 
ebből 47-et elemeztek. Két interjút visszavontak, mivel azok nem feleltek meg a 
bizonyítékgyűjtés céljának: nem az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés esetét 
írták le.

Ez a kutatás azon migráns szexmunkások vallomásain alapul, akik már 
kapcsolatban állnak a szexmunkás szervezetekkel, és ezért kevésbé elszigeteltek, 
mint a közösség többi tagja. A jelentés jelentős korlátozása tehát bizonyítékot 
szolgáltat azon migráns szexmunkások körében, akik már kapcsolatban 
vannak segítő szervezetekkel, miközben lehetetlen megbecsülni a nem jelentett 
bűncselekmények mértékét olyan szexmunkások ellen, akik a szexmunkások 
szervezeteinek elérésén kívül  vannak, amelyek gyakran  „biztonsági hálóként” 
szolgálnak az erőszak áldozatai/túlélői számára.

4)  Ausztria, Belgium, Franciaország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Írország, 
Hollandia, Románia és Egyesült Királyság



Tíz európai ország, ahol az 
adatokat gyűjtötték
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Amint az az 1. ábrán látható, bizonyítékokat gyűjtöttek Ausztriában, 
Belgiumban, Franciaországban, Görögországban, Magyarországon, Írországban, 
Olaszországban, Hollandiában, Romániában és az Egyesült Királyságban. 
Magyarország és Románia elsősorban a migráns szexmunkások származási 
országai, és a szexmunkás-szervezetek által e két helyszínen rögzített események 
különböző európai országokban történtek, és a szexmunkások külföldről történő 
visszatérésekor kerültek rögzítésre.

1. ábra A kutatásban szereplő országok

 A kutatás résztvevői között 26 cisz nő (55,5%), 19 
transz nő (40.5%) és 2 cisz ember (4%) volt.

2. ábra A kutatásban résztvevők neme



7

A megkérdezett szexmunkások közül 26 nem uniós állampolgár volt, akik közül 
a többségnek (14) különféle tartózkodási engedélye volt (menekültstátusz, 
humanitárius vízum, zöldkártya vagy munkavállalási engedély), 5 menedékkérő, 
5 pedig dokumentáció nélküli migránsok. 2 főnek volt rövid távú üzleti vagy 
turisztikai vízuma. 20 válaszadó EU-állampolgár volt, akik különböző európai 
országokban dolgoztak. 1 válaszadó nem hozta nyilvánosságra tartózkodási helyét.

3. ábra A válaszadók tartózkodási státusza
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Szexmunka jogi keretrendszerek
A szexmunka jogi státusa kritikus tényező lehet a szexmunkásokkal szembeni 
erőszak mintázatának kialakításában, és közvetlenül befolyásolhatja 
sebezhetőségüket. Az esetek elemzése előtt rövid áttekintést nyújtunk a szexipart 
szabályozó jogi keretekről a projekt által érintett országokban.

Franciaországban és Írországban a szexmunkások ügyfeleit kriminalizáló 
törvényt nemrégiben vezették be (2016-ban, illetve 2017-ben bevezették a svéd 
modellt). A törvényekkel a kormányok célja az volt, hogy a bűncselekményeket 
az eladóktól (szexmunkásokról) a szexuális szolgáltatások vásárlóira (ügyfelekre) 
helyezzék át a kereslet megszüntetése és a prostitúció teljes megszüntetése 
érdekében. A szexmunkásokat azonban továbbra is büntetik az önkormányzati 
szabályzatok vagy más bűncselekmények miatt, mint például a bordélyház. 
A nemzeti és nemzetközi szervezetek évtizedes bizonyítékai és tudományos 
kutatások határozottan bebizonyították, hogy ez a megközelítés csak növeli a 
szexmunkások kiszolgáltatottságát az erőszakkal szemben.5 A francia és írországi 
ügyek ilyen jogi kontextusban helyezkednek el.

Ezzel szemben Ausztriában, Görögországban, Magyarországon 
és Hollandiában legalizált és szabályozott megközelítés van érvényben 
a szexmunkával kapcsolatban, amely ezekben az országokban elismert 
munkaforma. Ugyanakkor más kapcsolódó tevékenységek, mint például a 
felajánlkozás, pénzbírsággal sújthatók, és a legális szexuális tevékenységre 

5)   Amnesty International, The Human Cost of Crushing the Market: Criminalization 
of work in Norway, 26 May 2016, https://www.amnesty.org/download/Documents/
EUR3640342016ENGLISH.PDF; H Le Bail and C Giametta, What do sex workers think about the 
French Prostitution Act? A Study on the impact of the law from 13 April 2016 against the prostitution 
system in France, Médecins du Monde, April 2018,  https://www.medecinsdumonde.org/sites/
default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF [Noémie Rassouw co-
authored the unpublished first version of the report in 2017.]; K McGarry and P Ryan, Sex Worker 
Lives Under the Law: A community engaged study of access to health in Ireland, HIV Ireland, 10 
September 2020, https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_
FINAL.pdf. Northern Ireland adopted a Swedish model-type law in 2015. See Department of 
Justice (Northern Ireland), Assessment of Review of Operation of Article 64A of the Sexual Offences 
Order (Northern Ireland) 2008: Offence of Purchasing Sexual Services, 17 September 2019, 
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-
criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf. 

Az erdőben dolgozó nők helyzete nagyon nehéz. 
Az elmúlt két-három hónapban a rendőrség 
járőrözni kezdett és a szexmunkásokat 
a rendőrségre szállítják. Kérik tőlük a 
papírjaikat, kiutasítási értesítéseket adnak ki, 
megbírságolják az  ügyfeleket. Emiatt a kliensek 
nem mennek oda, félve a rendőröktől. Tehát a 
maradók részeg vagy agresszív emberek, csak 
a rossz emberek maradnak.

Szexmunkás, Franciaország

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3640342016ENGLISH.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://www.medecinsdumonde.org/sites/default/files/ENGLISH-Synth%C3%A8se-Rapport-prostitution-BD.PDF
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://iswrn.org/wp-content/uploads/2020/09/HIV-Ireland_SexWorkerLives_FINAL.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
https://www.justice-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/justice/assessment-of-impact-criminalisation-of-purchasing-sexual-services.pdf
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AT BE FR GR HU IE IT NL RO UK
Szexuális 
szolgáltatások 
értékesítése

R R R R

Szexuális 
szolgáltatások 
vásárlása

 

 *

Bordélyház-
tartás R  

R** R R

Felajánlkozás R

vonatkozóan számos korlátozó kritérium van érvényben. Például Görögországban 
a szexmunka csak beltérben, engedéllyel rendelkező létesítményekben 
engedélyezett, míg Magyarországon a zónarendeletek meghatározzák a legális 
szabadtéren történő munkavégzést.

Belgiumban a szexuális szolgáltatások értékesítése legális, de nem elismert 
munka. A szexmunkát szigorúan szabályozzák az önkormányzati rendeletek 
és a törvények. Olaszországban és az Egyesült Királyságban a szexuális 
szolgáltatások értékesítése hivatalosan legális, de felajánlkozás és a bordélyház 
tartása törvénytelen. Romániában a szex értékesítését a közigazgatási törvények 
büntetik.

A 4. ábra áttekintést nyújt a nemzeti szexmunka-politikák alapvető jellemzőiről. 
Ezeket azonban az önkormányzati szabályzatok és rendeletek tovább alakíthatják.

4. ábra: A szexmunka szabályozásának áttekintése 
( = büntetés, = legalizált, R = szabályozott)

*Egyes önkormányzatok büntetik a szexuális szolgáltatások vásárlását.

**  A nemzeti jogszabályokkal ellentétben azonban számos önkormányzat 
tolerálja a bordélyházakat és egyéb a prostitúcióval foglalkozó vállalkozásokat, 
feltéve, hogy ezek nem vezetnek közrendbeli zavarokhoz és nem váltanak ki 
széleskörű felháborodást a lakók körében. 
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A következő fejezetben összefoglaljuk azokat az eseteket, amelyeket a 
szexmunkások szervezetei a 10 országban rögzítettek közösségi kutatási 
projektünk során. A szexmunkásokkal szemben elkövetett igazságtalanságok 
sokféleségének megragadása érdekében az „incidens” kifejezést használjuk. 
Míg a cselekmények többsége a bűncselekmény fogalommeghatározása alá 
esne, egyesek, például a szolgáltatások megfizetésének elmulasztása vagy a 
szóbeli sértések, a jelenlegi nemzeti jogszabályok szerint nem minősülnek 
bűncselekménynek, és polgári bírósági viták tárgyát képezhetik. Sok esetben az 
incidenseket egyidejűleg követték el, pl. a rablás fizikai erőszakot vagy sértéseket 
követett el, így az események száma meghaladja a válaszadók számát.

5. ábra: A projekt során rögzített incidensek kategóriái

A szexmunkásokkal szembeni erőszak mind 
szabályozott, mind kriminalizált környezetben 
előfordul.

Amint azonban az összegyűjtött interjúk elemzésében 
részt vevő szexmunkás szervezetek képviselői 
kiemelték, az áldozattá válás egyik legfontosabb oka 
a biztonságos munkahelyek hiánya, amely gyakran 
a szexmunkát szabályozó nemzeti törvények és az 
önkormányzati szabályzatok következménye, amelyek 
kriminalizálják vagy megbüntetik a szexmunkát 
vagy annak bizonyos aspektusait. A fejezet számos 
tanúsága olyan veszélyes munkakörnyezetről számol 
be, amelyek bántalmazásnak és erőszaknak teszik ki a 
szexmunkásokat.

Az ügyfél belépett a [munkahely] 
ablakába. Amikor bejött, kértem 
tőle a pénzt, de nem volt nála. Ki 
akartam küldeni, hogy vegye fel a 
pénzt, de aztán a nyakamon ragadott, 
és fojtani kezdett. Aztán hevesen 
verekedtünk, és sikerült erőszak nélkül 
kiszabadítanom magam. Néhány nap 
telt el a második nagyon erőszakos 
támadás előtt, amely kórházba 
vezetett, de nem akarok erről beszélni, 
féltve a magánéletem.

Szeximunkás, Belgium



6)   International Labour Organization, Convention Concerning the Elimination of Violence and Harassment in the World of 
Work (No. 190), 21 Jun 2019, 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190 
7)   European Commission, A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020–2025, 5 March 2020, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
8)   K N Deering et al., “A Systematic Review of the Correlates of Violence Against Sex Workers,” American Journal of 
Public Health vol. 104, no. 5, 1 May 2014, pp. e42-e54, https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301909 
9)  L Platt et al., “Associations Between Sex Work Laws and Sex Workers’ Health: A systematic review and meta-
analysis of quantitative and qualitative studies”, PLoS medicine, vol. 15 issue 12, 11 December 2018,  
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680; Related press release: London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, “Criminalisation and Repressive Policing of Sex Work Linked to Increased Risk of Violence, HIV 
and Sexually Transmitted Infections”, 11 December 2018, https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/
criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk

Az International Labour Organization 
(ILO) (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) 
erőszak és zaklatás egyezménye, 
2019 (190. sz.)6 célja az erőszak 
és a zaklatás kezelése a munka 
világában. Az egyezmény az erőszakot 
és a zaklatásokat „elfogadhatatlan 
magatartások és gyakorlatok soraként” 
határozza meg, amelyek „fizikai, 
pszichológiai, szexuális vagy gazdasági 
kárt okoznak, eredményezhetnek vagy 
valószínűleg eredményeznek”. Az EU 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
stratégiája(2020-2025)7 kimondja, 
hogy az Európai Bizottság továbbra 
is arra ösztönzi a tagországokat, 
hogy ratifikálják ezt az egyezményt, 
amely kötelezi az államokat az összes 
munkavállaló védelmére, beleértve az 
informális gazdaságban dolgozókat, így 
a szexmunkásokat.

Egyre több kutatás összekapcsolja a 
szexmunkával összefüggésben előforduló 
fizikai és szexuális erőszakot, nevezetesen 
munkahelyi ártalmat és visszaélést olyan 
kontextusbeli tényezőkkel, mint a szexmunka 
jogi státusza és az ezzel járó rendészeti 
tevékenység szintje. A témával kapcsolatos 
globális tanulmányok szisztematikus 
áttekintése szerint a szexmunkások 45–75% 
-a becslések szerint élete során erőszakot 
szenved, és a rendészeti gyakorlatok magas 
szintje hozzájárul a szexmunkások elleni 
erőszak fokozódásához.8 Ezt az összefüggést 
megerősíti egy másik szisztematikus áttekintés, 
amely megállapította, hogy az elnyomó 
rendőri tevékenységnek kitett szexmunkások 
- mint például a közelmúltbeli letartóztatás, 
börtön, munkahelyről kizárás, valamint a 
rendőrtisztek zsarolása vagy erőszakossága 
- háromszor nagyobb valószínűséggel esnek 
szexuális vagy fizikai erőszak áldozatául, 
például ügyfelek, partnerek vagy ügyfelekként 
jelentkező emberek által.9

Szexim
unkás, F

ranciaország

Amikor 
a szállodában 

laktam, arrafelé 
dolgoztam. Nagyon sok 

agressziót szenvedtem el. 
Illegálisan kellett visszatérnem 
a szállodába, mert tilos volt ott 
dolgozni. Mikor a szállodában 

dolgoztam, sok ügyfél 
problémákat vetett fel, 

sértett, megütött.
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A szexmunkásoknak, és különösen 
a (nem dokumentált) migráns 
szexmunkásoknak számtalan módon 
akadályoztatva vannak a biztonságos 
munkahelyen való munkában a 
szexmunkához kapcsolódó jogi előírások 
révén. Azokban az országokban, ahol a 
szexeladás illegális, például Romániában, 
a szexuális szolgáltatások nyújtására 
való felajánlkozást adminisztratív 
pénzbírsággal büntetik. Az ilyen típusú 
jogszabályok automatikusan blokkolják 
a szexmunkások hozzáférését a legális, 
megfelelő biztonságot teremtő
munkahelyekhez, mivel tiltják a 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN
https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.301909
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2018/criminalisation-and-repressive-policing-sex-work-linked-increased-risk


szexmunkában való részvételt. Azokban a környezetekben, ahol a szexmunka 
bizonyos formái legálisak, a legális munkavégzés küszöbértéke általában magas, 
és így sok szexmunkás nem fér hozzá biztonságos munkahelyekhez a többszörös 
kizárási mechanizmusok miatt. Például nem jogosultak transz személyek a 
nemük törvényes elismerése nélkül engedéllyel rendelkező bordélyokban 
dolgozni (Görögország); sokaknak nincsenek anyagi  eszközei a kötelező orvosi 
vizsgálatok elvégzésére (Magyarország); vagy nem rendelkeznek szükséges 
munkavállalási engedéllyel ahhoz, hogy önálló vállalkozóvá váljanak, vagy 
szexuális szolgáltatásokat áruló munkahelyen alkalmazásba álljanak, csak 
néhányat említve azok közül az akadályok közül, amelyekkel a szexmunkások 
rendszeresen szembesülnek. Mindezek a tényezők rejtett munkakörnyezetbe 
taszítják a szexmunkásokat, sőt a kollégákkal való közös munkát, amely gyakran 
az egyetlen biztonsági stratégiájuk, a hatóságok illegális bordély-tartásként 
értelmezhetik (Franciaország, Írország, Egyesült Királyság), következésképpen 
bűncselekményként büntethetők.

A biztonságos munkahelyek hiánya szintén jellemző azokra az országokra, 
amelyek átvették a svéd modell változatait. A kliensek kriminalizásának jogi 
kerete a valóságban a szexmunkások további elszigeteléséhez vezetett. Ez azt 
eredményezte, hogy a szexmunkások kiszolgáltatottabbá váltak az erőszak és 
zaklatásokkal szemben, és fokozott megbélyegzés és megkülönböztetés érte őket.10 

Fizikai erőszak
Az interjúalanyok által jelentett incidensek leggyakoribb típusa a testi sértés volt 
(47%). Egyes résztvevők interjúikban még azt is hangsúlyozták, hogy a fizikai 

10)   Lásd: A Jordan, “The Swedish Law to Criminalize Clients: A failed experiment in social 
engineering”, Center for Human Rights & Humanitarian Law, Issue Paper 4, 2012, 
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf; and Fuckförbundet, 
20 years of failing sex workers: A community report on the impact of the 1999 Swedish Sex Purchase Act, 
2019, https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf

12

A szexmunkások elnyomása olyan törvényekkel, mint az ügyfelek 
megbüntetése, megnehezíti a munkakörülményeinket. Mivel 
nincsenek olyan szórakozóhelyek, ahol dolgozhatnánk, mint 
más országokban, ezért mindig keresnünk kell a munkát. Miután 
hatályba léptették az ügyfeleket büntető törvényt, most az 
interneten dolgozó embereket akarják megbüntetni az internetes 
hosztok és a hirdetést és szexuális tartalmat engedélyező 
weboldalak büntetésével. Tehát a helyzet még nehezebb lesz, mert 
az emberek az interneten dolgoznak és nem az utcánk, megvannak 
a munkamódszereik. Ennek eredményeként elítélik azokat az 
embereket, akiknek vannak webhelyeik, amelyekre fel tudjuk tenni 
a hirdetéseinket. Még nem tudjuk, mi fog történni, de a kormány 
megpróbálja az összes szexmunka-hirdetést letiltani az interneten. 
A helyzet, amelyben dolgozunk, minden nap nehezebbé válik. 

Szexmunkás, Franciaország

https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Issue-Paper-4%5B1%5D_0.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/20_years_of_failing_sex_workers.pdf
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6. ábra: Ki okozta az erőszakot? 

erőszak nem elszigetelt eset, hanem napi kockázat a munkájukban. Az esetek 
közül 20-ban (40%) erőszakot kliensek vagy kliensekként jelentkező elkövetők 
követték el, az esetek közül 12-ben harmadik felek következtek (23%), és 10 
esetben járókelők voltak az erőszakot alkalmazók (20%). A fennmaradó esetekben 
a rendőrség és hatóságok  (4 eset, 8%), egyéb szexmunkások (2 eset, 4%) és 
mások, például bandák és lakás-bérbeadók voltak az erőszaktevők.

Szexm

unkás, G
örögország

Ez volt az első alkalom, 
amikor megpróbáltam 

kültéri szexmunkásként dolgozni 
Athénban. Amint megérkeztem, 

transz munkatársaim, akik véletlenül 
ugyanabból az országból jöttek, 
addig üldöztek, amíg meg nem 

álltak, megütöttek és megrúgtak. 
Halálos fenyegetéseket is kaptam, 

ha megpróbáltam ugyanazon a 
területen dolgozni. Ellopták 

tőlem a mobiltelefonomat, és 
elmentek.

Szexm

unkás, B
elgiu

m

Olyan sok 
ügyfél erőszakos 

velem, főleg azok, akik 
nem is akarnak igazából 

fizetni. Egy „ügyfél” odajött 
az ablakomhoz, szexelt 
velem, de utána vissza 

akarta szerezni a pénzt, 
mert nem volt 
„elégedett.”



A közösségen belüli erőszakot, amikor egy szexmunkás egy másik szexmunkást 
megtámad vagy zaklat, ritkán vitatják meg és tárják fel. Néhány tényező 
magyarázza ezt az erőszakot, például a bizonytalan körülmények között az 
ügyfelekért folyó verseny.

Sokszor olyan rossz ügyfelekkel mész el, akik visszaélnek veled, és nem 
tudsz visszavágni, mert nehéz. Néha akkor támadnak meg, amikor nem 
számítasz rá. Nem adják oda a pénzt, de azt akarják, hogy te adj pénzt 
nekik, és azt akarják, hogy szexelj velük. Többször történt. Néha verekedünk, 
máskor eltört a karom és a lábam, nehéz volt ... csak hazamentem és 
kezeltem magam. Nem kórházba mentem, hanem az orvosomhoz. 
Mondtam neki, hogy fájdalmaim vannak, és fájdalomcsillapítót kértem. 
Nem tudta, hogy valaki megvert. Egy barátom segített nekem. Általában, 
amit csinálok, ha tudom, hogy egy ember veszélyes, hogy nem kiabálok. 
Mert régebben rájuk kiabáltam. Most nyugodt maradok, azt mondom: 
„Csak egy perc, el kell lazítanom magam”. Amikor végeznek, csak 
megnyugodok, és azt mondom, hogy „pisilni akarok”, és elmenekülök.

Szexmunkás, Franciaország

A szexmunkások gyilkosságai

Noha nincs hivatalos adat az Európában vagy globálisan 
évente meggyilkolt szexmunkások számáról, a szexmunkás-
szervezetek közösen sorolják fel és nevezik meg közösség 
tagjaikat, akiket meggyilkoltak minden december 17-én, a 
szexmunkások elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi 
napján.

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy az Egyesült 
Királyságban 1990 és 2016,11 között 180 szexmunkás-
gyilkosságot jegyeztek fel, ami évente körülbelül 7 
szexmunkás gyilkosságát jelenti.

A legfrissebb riasztó hírek Franciaországból a szexmunkás 
közösség elleni támadások hullámára utalnak, miután 
2016-ban az országban bevezették a svéd modellt. 
2019 szeptembere és 2020 februárja között legalább 9 
szexmunkást gyilkoltak meg.12 

11)   T Sanders et al., “Reviewing the Occupational Risks of Sex Workers in Comparison to Other 
‘Risky’ Professions”, Briefing paper, Welcome Trust, University of Leicester & London School of 
Hygiene and Tropical Medicine, July 2017, 
https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide. 
12)   T Schaffauser and T Hell, “Déjà Plus de 10 Meurtres en 6 Mois, et Rien ne Change”, 
Liberation, 22 February 2020, http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-
de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change. English version: “French Government Indifferent 
to Murdered Sex Workers”, Global Network of Sex Work Projects, 25 February 2020, 
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers; Lásd: “France: 
Death of trans migrant sex worker Jessyca Sarmiento”, ICRSE, 22 February 2020, http://www.
sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento. 
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https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/sex-work-and-homicide
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2020/02/22/deja-plus-de-10-meurtres-en-6-mois-et-rien-ne-change
https://www.nswp.org/news/french-government-indifferent-murdered-sex-workers
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/france-death-trans-migrant-sex-worker-jessyca-sarmiento
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Pszichológiai erőszak
A pszichológiai erőszak cselekedetei megnyilvánulhatnak az egyén üldözésében, 
követésében vagy az egyénre való várakozásban, konkrét, az egyént vagy családját 
célzó fenyegetésekben, zsarolásban, rágalmazásban, “outing”-ban (az illető titkolt 
identitásának felfedésében) és megfélemlítésben.

A rögzített esetek szemléltetik, hogy a különféle felek hogyan használják fel 
a szexmunkásokat sújtó társadalmi megbélyegzést a szexmunkások elleni 
pszichológiai erőszak elkövetésére, tudván, hogy kiszolgáltatott helyzetben vannak 
és nem tudnak támaszkodni segítségre.

Szolgáltatásokat hirdettem egy escort oldalon. Egy nap az önkormányzattól 
6 személy jött a lakásomra, 2 belépett a házamba, míg 4 kint maradt az 
erkély folyosóján. Megkértem a kint lévő 4 személyt, hogy jöjjenek be, mert ha 
kívül állok, a szomszédok észreveszik, és rájönnének, hogy szexmunkásként 
dolgozom. Hogy még rosszabb legyen, a férjem abban a pillanatban 
tartózkodott a házban. Az önkormányzat emberei folyton azt kérdezték, hogy 
mit keres ott, és megkérdezték, hogy ő-e a stricim. És azt is megkérdezték 
tőle, miért engedte meg, hogy szexmunkában dolgozzak. Úgy éreztem, hogy 
áldozat vagyok

Szexmunkás, Hollandia

Egy helyi férfiakból álló csoport 
megpróbált rávenni, hogy 
dolgozzak nekik. Azt mondták, 
ha nem dolgozom nekik, akkor 
jönnek és megtámadnak. 
Aznap este azt mondtam, hogy 
inkább hazamegyek. Kicsit távol 
maradtam ettől a környezettől.

Szexmunkás, Egyesült Királyság

Az ajtóm elé betontömböket 
tettek, hogy megakadályozzák 
a távozást vagy az ügyfelek 
bejövetelét. Olyan módon 
helyezkedtek el, hogy épp 
hogy csak szükség esetén 
kijöhessek a házból. Úgy 
érzem, figyelmeztetésként és 
fenyegetésként helyezték őket 
oda. Néhány nappal az esemény 
előtt valaki megpróbált betörni 
a házba, és betörte az ablakot.

Szexmunkás, Írország

A nők azon a helyen, ahol dolgozom, 
telefonos hívásokat kaptak, amelyek savas 
támadásokkal és egyéb súlyos erőszakkal 
fenyegették őket [számos alkalommal]. 
Nagyon aggódunk a biztonságunkért. 
Úgy gondoljuk, hogy az erőszakos 
fenyegetések összekapcsolódhatnak a 
rendőrség felé tett néhány hamis hívással 
a munkahelyünkről. A hamis hívás 
áldozatának lenni szorongató és veszélyes, 
mivel nem bízunk a rendőrségben, ha 
valóban bajban vagyunk.

Szexmunkás, Egyesült Királyság

Késő este hazafelé tartottam, amikor 
egy fiúkból álló csoport követni kezdett 
engem, és undorító szavakkal sértegetett, 
és megfélemlített, mondván: “Most óvszer 
nélkül baszunk meg mindenkit, hogy 
ellenőrizzük, fiú vagy-e vagy lány ... Ha 
most lány akarsz lenni, akkor leszopod a 
farkunkat.” Végül taxival kellett mennem, 
hogy elmenjek a közelükből.

Szexmunkás, Ausztria



Rablás és erőszakos lopások
A rablásokat és lopásokat gyakran más eseményekkel egyidejűleg követték 
el, általában fenyegetésekkel, sértésekkel, és egyes esetekben fizikai vagy 
szexuális erőszakkal. Habár a rablásokat általában nem sorolják a nemi alapú 
erőszak tipikus cselekedetei közé, bizonyítékaink szerint a szexmunkásokat a 
bűncselekmény elkövetői gyakran célozzák meg ezzel az erőszakos cselekedettel, 
mivel könnyű célpontnak tekintik őket, akiknek bizonyos mennyiségű készpénz 
van a birtokukban.

Az online reklámozással klienseket szerző szexmunkások esetében a lakásokban, 
ahol dolgoznak, gyakran követnek el rablásokat az ügyfelekként jelentkező 
emberek. Az kliensek kriminalizálásának hatásainak vizsgáló tanulmány 
Franciaországban azt mutatta, hogy a helyi állampolgárokhoz képest, akiket 
ritkábban érintettek, a migráns szexmunkások rendszeresen rablások és lopások 
célpontjai.13 

 

13)   Le Bail and Giametta, p. 96 
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Szexm
unkás, R

om
ánia

8 hónapig az 
utcán dolgoztam az 

olaszországi Genovában. Nem 
vettem észre, hogy ennyi idő alatt 

néhány férfi követett engem. Amikor 
eljött az idő, hogy hazamenjek, egy 

autóba kényszerítettek, fegyvert fogtak 
a fejemhez, és arra kényszerítettek, 
hogy adjam oda nekem az összes 
pénzt, ami nálam volt. Csak 1700 

euróm volt, de azt gondolták, 
hogy sokkal, de sokkal 

több van nálam.

Szexm

unkás, E
gyesült K

irályság

Brazíliából 
jöttem. Egy 

lakásban dolgoztam, 
amikor öt férfi késsel 

betört és kirabolt minket. 
Más nőkkel dolgozom 
egy lakásban, és ott 
dolgoztam pár éve.



Szexuális és nemi erőszak
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A Malakasa [bevándorlóknak fenntartott] 
táborban voltam. Éjjel három férfi kopogtatott 
az ajtómon. Kinyitottam, mert azt hittem, hogy a 
kopogtató a szobatársam. Amikor kinyitottam 
az ajtót, az egyik férfi a nemi szervemre ütött, 
a másik pedig a fejemre vert és leütött. Néhány 
órával később felébredtem, és sperma volt 
a hátamon. Ezen kívül fájdalmat éreztem a 
végbélnyílásomban. Fontos megjegyezni, hogy 
ezek a férfiak nagyon hosszú ideig zaklattak, 
és „melegnek” hívtak.

Szexmunkás, Görögország

Találkoztam egy sráccal egy weboldalon, ő felvett, a 
szolgáltatás masszázs volt, szexszel. Amikor a szexhez 
értünk, elővettem egy óvszert és azt mondtam, hogy fel 
kell vennie. Elfogadta, de amikor szexeltünk, azt mondta, 
hogy nem akarja használni az óvszert. Ragaszkodtam 
hozzá, ő pedig elfogadta. Egész idő alatt ő volt felül, 
észrevettem, hogy sokat mozgatja a kezét, de nem 
képzeltem, hogy leveszi az óvszert. Amikor elélvezett, 
észrevettem, hogy az egész medencém nedves. 
Megkérdeztem, hogy mi történt, és azt mondta, hogy 
„sajnálom, csak olyan jó érzés volt”. Dühös lettem, 
és megkértem, hogy dobjon haza. Ismét írtam neki, 
hogy PEP-t kell fizetnie (expozíció utáni profilaxis). 
Talán kitörölt vagy letiltott, mivel nem hallottam felőle 
újra. Úgy döntöttem, hogy kórházba megyek, és PEP-t 
kértem, de megtagadták, mert a hetero szexet alacsony 
kockázatúnak tartják. Nem mondtam nekik, hogy 
escort vagyok, mert féltem, hogy megszégyenítenek és 
másképp bánnak velem

Szexmunkás, Írország

A beleegyezés kérdése kulcsfontosságú a 
szexmunkások számára. A beleegyezés egyeztetett 
feltételeket jelent, amelyek alapján szexuális 
szolgáltatásokat nyújtanak. Ha ezeket a feltételeket 
megsértik, akkor az eseményt nemi erőszakként 
vagy szexuális erőszakként kell meghatározni. 
Gyakran elfogadott feltétel az óvszerhasználat, 
amelyet a következő esetben megszegtek.
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2019-ben az Egyesült Királyságban 
egy férfi telítéltek nemi erőszakért, 
miután partnere beleegyezése nélkül 
eltávolította az óvszert szex közben. 
Az a tény, hogy a bíróság elítélte az 
elkövetőt, még jelentősebb, mert az 
általa bántalmazott nő szexmunkás 
volt. A férfit nemi erőszakért és két 
bűncselekmény elkövetéséért ítélték 
el, miután kiderült, hogy a nő csak 
óvszer használatával járult hozzá 
a szexuális együttléthez. Az, hogy 
egy szexmunkás megnyerhetett 
egy ilyen feltételes beleegyezéssel 
kapcsolatos ügyet, fontos pillanat 
volt a szexmunkásjogokért folytatott 
harcban; a beleegyezés kulturális 
megértésének kiemelt mozzanata 
is.14

14)   F Cookney, “Finally the Law Understands How Sexual Consent Works. When will the rest of 
us catch up?”, The Independent, May 1, 2019, https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-
sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html. 
15)   M McGowan and C Knaus, ‘It Absolutely Should Be Seen as Rape’: When sex workers are 
conned, The Guardian, 12 October 2018, https://www.theguardian.com/australia-news/2018/
oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned.

A szolgáltatások meg nem 
fizetése szintén megsérti azokat 
a feltételeket, melyekbe a 
szexmunkások beleegyeztek és 
nemi erőszaknak minősülnek. 
A szexmunkások Ausztráliában, 
ahol a szexmunkát egyes 
államokban dekriminalizálták, 
megtámadták a szolgáltatásokért 
meg nem fizetése csalásnak 
minősítését. Azt állítják, hogy 
az elkövető csalással szerzett 
beleegyezést egy szexmunkástól, 
és hogy ez a magatartás 
egyértelműen nemi erőszaknak 
minősül.15

Projektünkben hét résztvevő 
számolt be arról, hogy 
nem fizették ki a nyújtott 
szolgáltatásokért.

Egyszer megerőszakoltak. Párizsban 
történt. A férfi azt mondta nekem, 
hogy kifizet nekem ezt az összeget, 
ha elmennék vele a házába. Amikor 
a házához értem, először hamis 
pénzt adott. Szóval azt mondtam 
neki: „Nem, ez hamis. Ismerem a 
hamis pénzt, ismerem a valódi pénzt.” 
Ezután erőszakoskodni kezdett, 
megerőszakolt. Amikor el akartam 
menni, lelökött a lépcsőn. Ezt látva a 
szomszédok hívták a rendőrséget. 
Amikor a rendőrség megérkezett, 
a férfi közölte velük, hogy elloptam 
a pénzét. Azt mondtam, hogy „nem 
lopok, nem veszek el olyan pénzt, 
ami nem az enyém”. Hazaküldtek, és 
elengedték a férfit.

Szexmunkás, Franciaország

Szexm
unkás, O

laszország

Egy nap egy ügyfél 
elvitt egy helyre, és amikor 

odaértünk, szexeltünk. Aztán 
elővett egy fegyvert. Ellopta 

mindazt, ami a pénztárcámban 
volt, és egyedül hagyott ott. 

Mindezt azért tette, hogy 
ne fizesse ki a kapott 

szolgáltatást.

https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.independent.co.uk/voices/rape-consent-sex-worker-lee-hogben-conviction-sexuality-a8894246.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/oct/13/it-absolutely-should-be-seen-as-when-sex-workers-are-conned
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A férfi kirabolt és megerőszakolt. 
Nagyon komoly volt, úgy tett, 
mintha rendőr lenne. Nagyon 
stresszes voltam, nagyon-nagyon 
stresszes. Körülbelül száz kiló, 
és nagyon magas srác. Elhízott, 
ezért nehéz, nem tudtam harcolni, 
amikor rajtam volt, és óvszert vett 
fel. Később láttam az utcán, de 
mivel nem beszélek franciául, nem 
tudtam semmit csinálni.

Szexmunkás, Franciaország

Egy üzlet során a kliens nem 
tudott elélvezni. Mondtam neki, 
hogy vége, de aztán megfogott 
és megütött (2-3 pofon). 
Felajánlottam, hogy kifizetem 
neki, amíg felöltözik, de aztán újra 
levetkőzött és bántalmazott azzal, 
hogy „most befejezed”. Ezután 
megerőszakolt, amíg el nem 
élvezett.

Szexmunkás, Belgium

Munkaerő-kizsákmányolás, kényszermunka és 
emberkereskedelem
9 összegyűjtött eset a munkaerő-kizsákmányolás, a kényszermunka és az 
emberkereskedelem kategóriába sorolható. Az ebbe a kategóriába tartozó 
bűncselekményeket harmadik személyek követik el a szexiparban - munkaadók 
vagy menedzserek.

A gyakorlatban a szexiparban a munkaerő kizsákmányolását „szexuális 
kizsákmányolásnak” nevezik. Ez az egyszerűsített kategorizálás azonban nem 
szolgálja a szexmunkások érdekeit, és elfedi a munkakapcsolatok összetett 
realitásait egy gyakran kriminalizált és el nem ismert iparágban. Így e jelentés 
céljából árnyaltabb alkategóriákat alkalmazunk a harmadik féltől származó 
visszaélések leírásához, amelyek felhasználhatók a munkaerő-kizsákmányolás, a 
kényszermunka és az emberkereskedelem felderítésére bármely más ágazatban 
is. A kizsákmányolást olyan helyzetekként értjük, amelyek jelentősen eltérnek 
a tisztességes munkafeltételektől, különös tekintettel a javadalmazásra, a 
munkaidőre, a szabadságra, az egészségügyi és biztonsági előírásokra, valamint 
a tisztességes bánásmódra. Ezen a lencsén keresztül a kényszerű szexmunka a 
kényszermunka alá esik.16

A jelentésben szereplő 7 eset valószínűleg a Palermo-jegyzőkönyvekben, 
az Európa Tanács emberkereskedelem-ellenes egyezményében és az EU 
emberkereskedelem-ellenes irányelvében meghatározott emberkereskedelemnek 
felel meg (ezekről a szakpolitikai eszközökről bővebben lásd a „Szakpolitikai 
kontextus” fejezetet). 

16)   Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 4. cikke szerinti „kényszermunka vagy kötelező 
munka” fogalma célja a súlyos kizsákmányolás, például a kényszerű prostitúció elleni védelem. 
Lásd: European Court of Human Rights (ECtHR), “S.M. v. Croatia”, No. 60561/14, 19 July 
2018, par. 300, http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665.

http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-184665
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7. ábra Munkaerő-kizsákmányolás/emberkereskedelem mutatói

A 7. ábrán felsorolt kategóriák mellett a válaszadók gyakran jelentették, hogy a 
származási országban maradt családjukkal fenyegették őket. Néhány nyugat-afrikai 
interjúalany azt is megemlítette, hogy olyan rituálékat tapasztaltak, amelyeket 
kontrollra használtak és arra kényszerítették őket, hogy fogadják el a teljes 
alárendeltséget, amíg teljes mértékben meg nem fizetik a velük szemben fennálló 
adósságokat.

Szexm

unkás, H
ollandia

Dokumentumok nélkül 
dolgoztam Európában, 

engem egy „barát” hozott be, 
aki egyszer Európában járt, elvette 

az útlevelemet. Évekig annak a 
személynek dolgoztam, aki korábban 
bedrogoztatott, megvert és elvitte a 
pénzem nagy részét. Rettegtem ettől 
a személytől, mert megfenyegetett, 

ha nem működök együtt, akkor a 
bevándorlásiakat fogja hívni, 

és kitoloncoltat.



Az adósságrabság az, amikor valakit arra kényszerítenek, 
hogy fizessen vissza egy kölcsönt azáltal, hogy 
meghatározott vagy nem világos ideig dolgozik fizetés 
nélkül vagy kevés fizetésért. Az adósság kifizetésére 
elvégzett munka nagymértékben meghaladja az eredeti 
hitel összegét.17 Az ILO szerint az összes kényszermunka 
áldozatának felét érinti az adósságrabság.18 Ez az 
egyik leggyakoribb módszer az emberkereskedelem 
áldozatainak kizsákmányolására. Az adósságrabság 
vagy a kötött munka a kényszer és a pszichológiai 
kontroll egyik formája.

A kényszerítő gyakorlatok, például az adósságrabság okai a korlátozó migrációs 
és munkaügyi politikák kontextusába ágyazódnak. A migrációt és a célországban 
végzett munkát szigorúan ellenőrző környezetben a migráns szexmunkások 
számára gyakran elkerülhetetlen olyan közvetítők szolgáltatásaira támaszkodni, 
akik megkönnyíthetik az irreguláris migrációt és a munkát. Ez a függőség 
az egyik tényező, amely növeli kiszolgáltatottságukat a kizsákmányolás és az 
emberkereskedelem iránt.

17)   International Organization for Migration (IOM), Fact Sheet on Debt Bondage in Human 
Trafficking, 11 January 2017, 
https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.pdf.
18)   International Labour Organization (ILO), Global Estimates of Modern Slavery: Forced labour 
and forced marriage, 19 September 2017, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-
--dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf.
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Egy idő után, amikor 
Oroszországban dolgoztam, 
elmentem a főnökömhöz, 
mert nem tudtam teljesíteni 
a pénzösszeget; azt akarta, 
hogy menjek bármely más 
európai országba. Amikor 
a biztonság miatt kénytelen 
voltam prostitúciót folytatni 
Nigériában, nem tudtam 
elmenekülni, ezért úgy 
döntöttem, hogy bármelyik 
európai országba elmegyek, 
ahol dolgozhatok és fizethetek 
neki. Újabb esküt kell tennem, 
még erősebbet is, mint az 
első, amelyet Oroszországba 
indulásom előtt tettem.

Szexmunkás, Franciaország

Egy korábbi barátom, aki támogatta az 
olaszországi érkezésemet, fokozatosan 
menedszerré  vált, aki heti 800 eurót 
követelt tőlem. A megállapodás az volt, 
hogy megtérítem az utazási költségeket. 
Ez a „barát”sértegetett, irányította, hova 
mehetek, és azzal fenyegetett, hogy 
feljelent engem a rendőrségen, és kárt okoz 
anyámnak. Tudva, hogy dokumentum nélküli 
migráns vagyok, ez a barátom ki akarta 
használni az állapotomat. Ez a helyzet 6 
hónapig tartott. Amikor az országom kritikus 
politikai helyzete miatt menedékjogot 
kértem, röviden megemlítettem ezt az esetet, 
de nem akartam hangsúlyozni. Valóban 
nem akartam, hogy emberkereskedelem 
áldozatává váljak, és nem voltam hajlandó 
feljelenteni az emberkereskedőmet sem 
olyan súlyos fenyegetések miatt, hogy ártani 
fog a családomnak hazámban.

Szexmunkás, Olaszország

https://iomx.iom.int/sites/default/files/resources/associated/debt-bondage-human-trafficking.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
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Amint azt a jelentés e fejezete is demonstrálja, a migráns szexmunkásokkal szembeni 
erőszaknak számos formája van, és különféle tényezők, például a szexmunkát 
szabályozó jogi keretek és a migráció erősen befolyásolják. Ezenkívül, a prostitúció 
nők elleni erőszakként való meghatározásával és annak az emberkereskedelemmel 
való összemosásával ellentétben, minden nemez tartozó migráns szexmunkások 
érint az erőszak és kizsákmányolás. Az emberkereskedelmet az erőszak ezen 
folytonosságának részeként kell érteni, ahol a prostitúciós és migrációs politikák 
gyakran veszélyeztetik a szexmunkások azon képességeit, hogy megvédjék magukat az 
erőszaktól, és hozzájárulnak az erőszak, a kizsákmányolás és az emberkereskedelem 
iránti kiszolgáltatottságuk növeléséhez.

Szexm
unkás, O

laszország

Kezdetben 
prostitúcióra 

kényszerítettek, hogy 
adósságokat fizessek vissza. 

Akkor szükségszerűség volt: miután 
visszafizettem az adósságokat, 

a menedzser pénzt kért tőlem, és 
megfenyegetett, hogy ártani fog a 

családomnak, ha nem adok továbbra 
is pénzt. Alapvetően még mindig strici 

alatt dolgozom, de ő nincs jelen, 
csak telefonon, de engem arra 

kényszerítenek, hogy adjak neki 
egy bizonyos összeget a 

keresetemből.



A bizonyítékgyűjtés elsősorban az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés kezdeti szakaszára
összpontosított, nevezetesen a bűncselekmények hatóságoknak történő bejelentésére, azzal
a céllal, hogy megvizsgálja a folyamatot lehetővé tevő és akadályozó tényezőket. Ezért ez a
jelentés nem vizsgálja az áldozatok tárgyalásokban és bírósági eljárásokban való
részvételével kapcsolatos különféle kihívásait. Elismerjük, hogy a büntető 
igazságszolgáltatás későbbi szakaszai ugyanolyan fontosak. A bírósági eljárások 
értékelése felbecsülhetetlen információval szolgálhatna arról, hogyan javítható a büntető 
igazságszolgáltatási rendszer a migráns szexmunkások számára. 

Amint e fejezet címében is szerepel, a jelentéstétel az EU áldozatok jogairól szóló
irányelvében vagy a nők elleni erőszakról szóló Isztambuli Egyezményben rögzített áldozati
jogok tényleges megvalósításának belépési pontjának tekinthető (ezekről az eszközökről
lásd még: „Politikai kontextus” fejezetet). A megkérdezett szexmunkások két kategóriába
sorolhatók: azok, akik a hatóságokhoz fordultak és bűncselekményeket jelentettek a
rendőrségen, és azok, akik nem jelentettek incidenseket. Az első csoportot illetően arra
törekedtünk, hogy megvizsgáljuk az esemény jelentésével kapcsolatos tapasztalataikat,
vagyis a jelentésük eredményeit és a folyamatról alkotott általános benyomásukat. Ami az
interjúalanyok második csoportját illeti, a fő cél azoknak az okoknak vagy nehezítő
tényezőknek az elemzése volt, amelyek miatt a szexmunkások úgy döntöttek, hogy nem
jelentenek ellenük elkövetett incidenseket a rendőrségen. 

A 8. ábra bemutatja azoknak az eseteknek a számát, amikor a szexmunkások hajlandóak
voltak beszámolni a tapasztalt incidensről, és azt, hogy miként keresték meg a hatóságokat
(közvetlenül vagy közvetítő szervezeteken keresztül). A „nem releváns” kategória azokat az
eseteket jelenti, amikor az események olyan magatartáshoz kapcsolódtak, amely nem
minősül bűncselekménynek. 

8. ábra A rendőrségi feljelentést

Jelentés: az 
igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés 
kezdőpontja 

23



A bűncselekmények rendőrségre történő 
bejelentésének tapasztalata
A projektben résztvevők bűncselekmények jelentésével kapcsolatos tapasztalatai 
- akár közvetlenül, akár civil szervezeteken, vagy szexmunkás kollektívákon 
keresztül - nagyon sokfélék voltak. Fontos megjegyezni, hogy a tanulmányban 
szereplő összes eset felében a szexmunkás csoportok megkönnyítették a 
rendőrséghez való hozzáférést és segítették a szexmunkás áldozatokat az esetek  
bejelentésében.

Több interjúalany kiemeli a rendőrség általános közömbösségét a szexmunkások 
iránt a bejelentés idején. A legtöbb esetben nem kísérelték meg az áldozatokat 
megfelelő szolgáltatásokhoz irányítani. Mind az isztambuli egyezmény, mind az 
áldozatok jogairól szóló irányelv (lásd a „Szakpolitikai kontextus” fejezetet) előírja 
azt a kötelezettséget, hogy a hatóságoknak a panaszok beérkezésekor meg kell 
könnyíteniük az áldozatot támogató szervezetekhez történő irányítását, és hogy a 
támogatás nyújtása nem függhet az áldozatok hajlandóságától a hivatalos panasz 
benyújtására.

Sikerült kimenekülnöm, találkoztam olyan emberekkel, 
akik ismertek, és felhívtam a rendőrséget. Megérkeztek, 
beszéltek velem és megvédtek. Tisztelettel fordultak hozzám, 
megkérdezték, honnan jöttem, mondtam, Venezuela. 
Megkérdezték tőlem, vannak-e papírjaim, nemet mondtam, 
kérdezték, hol lakom és dolgozom-e. Azt mondták, hogy 
legyek nagyon óvatos, mert nagyon veszélyes, megértették a 
helyzetet, de nem tehettek többet, mert mivel nem rendelkeztem 
papírokkal, nem tudtam panaszt benyújtani. Mivel nem volt 
papírom, ha a rendőrségre mentem volna, letartóztattak volna. 
A rendőrség legtöbbször csak a különválás céljából avatkozik 
be, és gyakran, amikor beavatkoznak, az agresszor elmenekül. 
Ezért mindig az otthonom közelében dolgozom, soha nem 
fogok a „bois-ban” (erdőben) dolgozni. Ahol dolgozom, a 
rendőrök járőröznek, és ha probléma adódik, felhívom őket. 
Valahányszor problémám támadt, a rendőrök segítettek. De 
ha elkapják az illetőt, nem tesznek velük semmit, elengedik; azt 
beszélik velük, hogy „menj csak, hagyd békén, hagyd dolgozni, 
ha visszajössz, elviszünk a rendőrségre”. De valójában nem 
hatékony, az illetőt soha nem tartóztatják le és nem indítanak 
eljárást ellenük.

Szexmunkás, Franciaország

Az esetek azt is mutatják, hogy a szexmunkások félelme attól, hogy büntetést 
kapnak a hatóságok támogatása helyett, megalapozott. A szexmunkásokat gyakran 
nem „ideális vagy érdemes áldozatoknak” tekintik, hanem éppen ellenkezőleg: 
olyan személyeknek, akik „megérdemelik” az erőszakot a munkájuk során. Az 
alábbi példák szemléltetik a tiszteletteljes, érzékeny és megkülönböztetésmentes 
bánásmód hiányát.
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Egy ember fizikailag bántalmazott és 
emberrablással fenyegetett, egy másik 
férfi pedig a torkomra tette a kezét. 
Az egyik ilyen alkalommal felhívtam 
a rendőrséget, de megint csak azt 
mondták, menjek haza. Órákkal 
azelőtt, hogy megfenyegettek, két civil 
ruhás tiszt megpróbált letartóztatni 
prostitúció miatt. Amikor elmondtam 
nekik a fenyegetéseket, azt mondták, 
menjek haza. Rettegtem, hogy vissza 
kell mennem az utcára, ahol a férfiak 
vannak, de dolgoznom kellett. Megvolt 
mind a három férfi neve, rendszáma és 
fotói. Lebeszéltek arról, hogy ezeket 
az információkat a rendőrségnek 
adjam, mert nem érdekli ezeknek az 
erőszakos férfiaknak az üldözése 
őket, ehelyett letartóztatással 
fenyegetettek. Az ECP-vel (English 
Prostitutes Collective) egy parlamenti 
képviselőn keresztül jelentettem az 
erőszakot a rendőrségen.

Szexmunkás, Egyesült Királyság

Nos, először az autójuk jön. 
És arra kérnek, hogy másnap 
menjek az állomásra vallomást 
tenni. Másnap a rendőrségen a 
tisztek unott fejjel hallgattak. Azt 
mondták, hogy ezek a dolgok 
rendszeresen megtörténnek, 
és nem tudnak minden esetet 
megoldani. Azt mondták, mindent 
megtesznek, amit csak tudnak, 
de a testbeszédükből kiolvastam 
a közömbösséget, egyáltalán 
nem érdekelte őket az esetem. 
Felhívtak, azt mondták, felveszik a 
kapcsolatot velem, hogy elmegyek 
és tanúskodjak, ha felismerem a 
gyanúsítottat, hátha elkapják. De 
természetesen nem találták meg, 
szerintem egyszerűen lezárták az 
ügyet, és ennyi. Ez általában így 
történik ... ez nem vezetett bírósági 
eljáráshoz, és a feljelentés nem 
segített.

Szexmunkás, Románia

Amint a férfiak elmentek, felhívtam a rendőrséget. Amikor megérkeztek, a 
tisztek kérdéseket tettek fel arról, hány ügyfelünk van. Néhány nappal később 
kaptam egy levelet, amely bordély-tartással vádolt. Sokszor próbáltam 
hivatalos nyilatkozatot adni a támadásról, de a rendőrség figyelmen kívül 
hagyta mindaddig, amíg az English Collective of Prostitutes szervezésében 
egy újságíró nem kezdett kérdéseket feltenni. A rendőrség megtagadta a 
fényképészeti és egyéb bizonyítékok felvételét. Öt héttel a támadás után 
kaptam egy deportáló levelet azzal az indokkal, hogy „nem voltam igazi 
látogató az Egyesült Királyságban”. A kitoloncolási parancsomat csak 
azután állították le, hogy az ECP velem kampányolt.

Szexmunkás, Egyesült Királyság

Felhívtam a rendőrséget, hogy jelentsem 
az eseményeket, de nem jöttek el. 
Továbbá, mivel nem igazán beszélek 
franciául, a rendőrök nem értették, 
amit elmagyaráztam. Amikor eljöttem a 
rendőrségre, hogy közvetlenül feljelentést 
tegyek, csak felvették a nevemet, de nem 
tettek mást, tehát nem hivatalos panasz 
volt a belga rendszerben.

Szexmunkás, Belgium

A rendőrség úgy gondolta, 
hogy az ügyfélnek igaza 
van. Büntetőeljárást 
eredményezett a feljelentés, 
de ellenem. 6 hónapig voltam 
börtönben testi sértés miatt, 
amiért a magassarkúmmal 
ütöttem az ügyfelet, amikor 
védekeztem.

Szexmunkás, Románia



Az emberkereskedelmi esetek bejelentését az interjúalanyok pozitívan 
értékelték. Feltételezésünk szerint a bűnüldöző szervek tisztviselői jobban 
ismerik az emberkereskedelem áldozatává váló személyek segítésére vonatkozó 
protokollokat, mint a nemi alapú erőszak vagy más bűncselekmények áldozataival 
kapcsolatosakat. A Fundamental Rights Agency (Alapjogi Ügynökség) jelentése 
azt is sugallja, hogy azon kevés tényező között, amely a kizsákmányolt migráns 
munkavállalókat bűncselekmények feljelentésére késztette, nagy szerepevolt 
emberkereskedelem áldozatává nyilvánítás lehetőségének.19 Általában az 
emberkereskedelem áldozatainak jogi helyzete viszonylag erősebb, mint a 
többi bűncselekmény áldozatáé. Az emberkereskedelem áldozatává nyilvánítás 
valamivel jobb esélyeket kínál arra, hogy meghallgassák, szakszerűen bánjanak 
az áldozattal, szakosított szolgálatokhoz irányítsák, jogi segítséghez juttassák, és 
bizonyos esetekben tartózkodási engedélyt biztosítsanak számára. A rögzített 
esetekből kiderül, hogy döntő szerepet játszanak azon civil szervezetek, akikben az 
emberkereskedelemi áldozatok megbíznak.

19)   European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Protecting Migrant Workers from 
Exploitation in the EU: Workers’ perspectives, 25 June 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/files/
fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf.
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2017-ben idegösszeomlás küszöbén álltam, és egy másik szexmunkás 
kollégának bizalmasan elárultam, mi történik. A barátom elvitt a P & G292-
be (Amszterdami Prostitúciós és Egészségügyi Központ), ahol nem szívesen 
mondtam el a történetemet. A P & G292 szociális munkásai felajánlották, hogy 
találnak nekem menedéket, de annyira féltem, hogy nem tudtam megtenni. 
Visszamentem arra a helyre, ahol éltem/dolgoztam, és ott maradtam 
néhány napig. Végül egy este megkerestem a szociális munkást, kijelentve, 
hogy nem bírok tovább ott lenni. A szociális munkás olyan helyen várt rám, 
amiben mindketten megállapodtunk, onnan egy menhelyre vittek. Másnap 
mentünk a rendőrségre bejelentést tenni. A rendőrség nagyon megértő volt 
az esetemmel kapcsolatosan. Később egy biztonságos házba szállítottak az 
országban, ahol néhány hónapig maradtam. A holland állam védelmet adott, 
és most biztonságos helyen élek

Szexmunkás, Hollandia

Felvettem a kapcsolatot egy civil szervezettel, 
amely tájékoztató munkát végzett annak 
érdekében, hogy segítsen elkerülni a 
súlyos munkaerő-kizsákmányolást. Az 
egészségügyi munkájuk során találkoztam 
velük, de aztán a kapcsolat során elnyerték a 
bizalmamat, és elmeséltem a történetemet. 
A civil szervezet egy emberkereskedelem 
elleni civil szervezet sürgősségi 
menedékhelyére utalt a milánói régióból. 
Amikor egy másik régióba költöztem, a 
szakosodott civil szervezet segített vádat 
emelni a stricim ellen. 

Szexmunkás, Olaszország

Amikor megérkeztünk 
Görögországba, az 
embercsempészek szabadon 
engedtek. Aztán a görög nyelv 
és a görög törvények ismerete 
nélkül panaszt tettem a 
kábítószer-kereskedelemmel 
foglalkozó emberkereskedőm 
ellen. Végül a rendőrség 
kábítószer-kereskedelem 
miatt tartóztatta le a bűnözőt, 
a bíró pedig 18 év börtönre 
ítélte. .

Szexmunkás, Görögország

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-severe-labour-exploitation-workers-perspectives_en.pdf
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Döntések arról, hogy a bűncselekményeket nem 
jelentik a hatóságoknak
Az okmányokkal nem rendelkező migránsok különféle akadályokkal 
szembesülnek a bűncselekmények bejelentésekor, mivel gyakran tartózkodnak 
attól, hogy a rendőrséghez forduljanak, attól tartva, hogy tartózkodási státuszuk 
miatt letartóztatják és kitoloncolják őket. Az okmányokkal nem rendelkező 
migráns szexmunkások további akadályokkal szembesülnek a jelentéstételben, 
mivel szexmunkásként dolgoznak, amiért további büntetést kaphatnak.20

A migráns szexmunkásokat célzó elkövetők gyakran tudatában vannak 
sebezhetőségüknek. Az Egyesült Királyságban született 2017-es tanulmány szerint 
a meggyilkolt szexmunkások között növekszik a migránsok aránya, ami arra 
utal, hogy az elkövetők kifejezetten ezt a csoportot célozzák meg „potenciálisan 
megnövekedett sebezhetőségük miatt”.21 

Amellett, hogy a migráns szexmunkások migrációs státusza megakadályozza 
őket az ellenük elkövetett bűncselekmények bejelentésében, a szexmunka 
kriminalizálása vagy büntetése is további kulcsfontosságú hátráltató tényező. Az 
áldozatok támogatását és a bejelentési politikákat úgy kell megtervezni, hogy 
lehetővé tegyék a szexmunkások számára a jelentések benyújtását és segítséget 
kérhessenek anélkül, hogy pénzbírságot, otthonukból és munkaterületükről 
kilakoltatást, vagy bordély-tartás vád alá helyezést kelljen elszenvedniük, 
miközben együtt dolgoznak a biztonságuk érdekében. A bűncselekmények 
áldozatává váló szexmunkások általában figyelembe veszik mindezeket a 
körülményeket és a rendőrséghez fordulás és jelentés lehetséges következményeit, 
amint arra a gyűjtött esetek is utalnak.

20)   Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Safeguarding 
the Human Rights and Dignity of Undocumented Migrant Sex Workers, September 2019, https://
picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-
undocumented-migrant-sex-workers.pdf.
21)   T Sanders et al. 

Szexm
unkás, F

ranciaország

Nem ismertem 
senkit, nem beszéltem 

elég jól a franciát. Féltem 
felhívni a rendőrséget, mert nem 

voltak papírjaim. Valóban nagyon 
nehéz helyzet volt, sok agresszióval 

és a tél közepén. Az emberek 
azt mondták, hogy ne hívjam a 

rendőrséget, mert letartóztathatnak. 
Tehát amikor megtámadtak, 

egyetlen esélyem az volt, hogy 
elmenekültem, vagy néha 

valaki megvédett.

https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2019/09/Safeguarding-the-human-rights-and-dignity-of-undocumented-migrant-sex-workers.pdf
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Szexm
unkás, Írország

Féltem 
és szégyelltem, 

hogy rendőrséghez 
fordultam a helyzet 

miatt, mert nem tudtam, 
hogy legálisan 

lehet-e escortként 
dolgozni.

Szexm
unkás, F

ranciaország

Panaszt 
akartam tenni, de 

nem tudtam, hogyan kell ezt 
megtenni. Attól tartok, hogy lakásom 
tulajdonosát bajba sodorhatom. Attól 
tartok, hogy elveszítem a lakásomat. 

Ez az, látod, sok mindenre figyelni 
kell, és most sok nő, aki Párizson kívüli 

városokban dolgozik az interneten, 
gyakran bántalmazás és lopás áldozata. 

Hallottam, hogy növekszik az ellenünk, 
nők ellen elkövetett erőszak, néha 

az a benyomásunk, hogy 
minket céloznak meg. 

Az emberkereskedelem esetei közül az áldozatok tanúvallomásai megerősítik, 
hogy az elkövető fenyegetései megakadályozzák az emberkereskedelem áldozatait 
abban, hogy bűncselekményeket jelenthessenek. Sok más bűncselekménnyel 
ellentétben az emberkereskedelem esetei az elkövetőkkel való folyamatos 
kapcsolattartást jelentik, amelyek elriasztják az áldozatokat a hatóságok 
felkeresésétől.

 Szexm
unkás, F

ranciaország

Oroszországban 
nem is jelentheti fel valaki 

az ügyfelet a rendőrségen, 
mert az a cég, ahol dolgozol, fizet 

a rendőrségnek, hogy ne tartóztassák 
le őket ... És a mádám azt mondta, hogy 

megölhetnek, senki nem tesz fel [bármilyen 
kérdést ]. Féltem a rendőröktől, a Nigériában 

tett eskü miatt. Nem tehetek semmit, és 
senkinek sem beszélhetek a helyzetemről, 

mert esküt tettem, hogy nem árulok el 
titkokat erről a helyzetről. Mivel ez 
volt az első utam (Oroszországba), 

nem jelentettem. Egy kliens 
segítségével menekültem el 

Párizsból.
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Szexm
unkás, O

laszország

Bár tudtam, hogy 
fejelentést tudok tenni 
Olaszországban, nem  

tettem, mert féltem és hittem, 
hogy ez a barát megöli anyámat 
és fiatal testvéreimet. Féltem az 
olaszországi feljelentéstől, mivel 

féltem, hogy visszahatásai 
lesznek a családomra 

odahaza. 

A rendőrségi feljelentést elősegítő 
tényezők

A rendőrségi feljelentést 
akadályozó tényezők

• A szexmunkás kollektívák vagy 
megbízható civil szervezetek 
bevonása, amelyek ösztönzik vagy 
megkönnyítik a jelentéstételt

• Bizalom, a rendőrökkel kapcsolatos 
ismeretek és jó tapasztalatok; a 
rendőrség elkötelezte magát a 
szexmunkások védelme mellett

• Annak tudata, hogy a szexmunkás 
státuszának feltárása nem 
használható fel vele szemben

• Olyan helyzetek, amikor az 
elkövetők félelme nagyobb, mint 
a rendőrség hívásának negatív 
következményeitől való félelem

• Félelem a (nem dokumentált) 
migránsként való bejelentés 
következményeitől: fogvatartás és 
kitoloncolás

• Félelem a szexmunkásként való 
bejelentés következményeitől: 
pénzbírságok és büntetőeljárás 
a szexmunkával kapcsolatos 
bűncselekmények miatt 
(felajánlkozás; bordély-tartás), 
“outing”, gyermeke felügyeletének 
elvesztése

• Félelem, hogy kilakoltatják 
otthonából vagy lakásából, ahol 
szexmunkások dolgoznak/laknak

• Félelem a bejelentés negatív 
következményeitől mások 
számára: munkatársak vagy 
lakástulajdonosok ellen pénzbírság 
kiszabása vagy büntetőeljárás 
indítása harmadik félként

• Korábbi negatív tapasztalatok 
és általános bizalmatlanság a 
rendőrséggel szemben



 Interakciók a   
rendőrséggel

A rendészeti megfigyelés, valamint a nem és a faj vagy etnikum szerinti 
profilalkotás sok szexmunkás számára mindennapi valóság, különösen 
a migránsok, a transz és utcai szexmunkások, valamint a színesbőrű 
szexmunkások számára. A szexmunkás interjúalanyok többsége 
személyazonosság-ellenőrzés során lépett kapcsolatba a rendőrséggel (57%), 
majd a tartózkodási hely ellenőrzése (30%) következett, ami azt jelzi, hogy a 
megfigyelés és a profilalkotás különösen érinti a közösséget. A szexmunkások 
célzott megfigyyelése nemcsak a munkahelyükön történik, hanem azokon 
kívül is, amint azt több rögzített eset is szemléltet. Ennek eredményeként sok 
migráns szexmunkás fél attól, hogy elhagyja otthonát és munkahelyét. Az ilyen 
rendőri zaklatás általában a bizalom teljes elvesztéséhez vezet a rendőrség 
intézménye iránt.

9. ábra Azok a körülmények, amikor egy szexmunkás találkozott a rendőrséggel 
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A rendõrségi megfigyelés rendkívüli hatással van rám, mert ha egyszer ismernek, 
bárhová is mennék, követnének, ok nélkül megállítanának, ellenõriznék az 
igazolványomat. Egyszerűen azért, mert tudják, hogy szexmunkás vagyok, és korábban 
voltam már a rendőrségen. Nem érzem magam biztonságban, ha a családommal, 
anyámmal sétálok az utcán, mert a rendőrök bármikor megállíthatnának, és kérhetnék 
a személyi igazolványomat, és elmondanák, hogy kurva vagyok, és még sok minden 
mást. Például, nincs semmilyen védelem.  Félek elmenni a rendőrségre és jelenteni 
egy eseményt, mert tudom, hogy alapértelmezésben a tisztek férfi névmásokat fognak 
használni, érvénytelenítik a nemi identitásomat, nem vesznek komolyan, közömbösen 
bánnak velem. Ez egy ördögi kör, amely nap mint nap érinti a magánéletemet.

Szexmunkás, Románia

A rendőrséggel való találkozás másik legelterjedtebb körülménye a segítségkérés 
(24%), a bűncselekmények bejelentése (22,5%), áldozatként történő 
meghallgatás (21%), rendőrségi razziák (21%), valamint a közrend fenntartására 
irányuló rendőri intézkedések (16%).

Egyszer elmentem bevásárolni a Chateau Rouge-
ba. Amikor kijöttem az üzletből, jöttek a rendőrök, 
azt mondták: „Asszonyom, a papírjait”. Mondtam 
nekik, hogy nincsenek dokumentumaim. A rendőrségi 
kisteherautón egyenesen a rendőrségre mentünk, majd 
elvittek a Cité-be (Párizs Rendőrségi Prefektúrájára), és 
egy fogvatartási táborba helyeztek. Én meg: “Ez gyors”. 
Ezért nem akarok rendőrségre menni, bármi is legyen. 
Magánjogászt bíztam meg. Fizettem egy ügyvédnek. 
Csak négy napot maradtam. Figyelj a rendőrségre. 
Különösen Párizsban, mert zaklattak. Nagyon nehéz 
velük.

Szexmunkás, Franciaország

I undergo identity checks 
regularly. This interferes 
with my work, as I have to 
stop working and follow 
policemen to the police 
station several times 
a day. This puts both a 
great psychological and 
financial pressure on me, 
since I can work less days 
and I feel like I’m being 
treated like a criminal.

Szexmunkás, Görögország

Szexmunkás, Egyesült K
irályság

A rendőrséggel, aki 
két hamis hívásra válaszul 

razziát végzett a helyszínen, nem 
volt jó a tapasztalat. A rendőrség 
durva volt, és kérdéseket tett fel 

nekünk arról, hogy hány klienst látunk 
és mennyit számolunk fel. Bezárással 

fenyegettek minket is, bár azt 
mondják, hogy aggódnak a kiskorú 

és az emberkereskedelemben 
szenvedő nők miatt, és 

egyiket sem találták.
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Az emberkereskedelem elleni intézkedések keretében végrehajtott rendőrségi 
razziák - amint azt a fenti példa szemlélteti - azt eredményezhetik, hogy a 
szexmunkásokat az otthonukból vagy a munkahelyükről az utcára teszik, ahol 
még nagyobb az erőszaknak kitettségük. Kutatásunkban tíz országból kilenc nem 
bünteti a szexuális szolgáltatások értékesítését, hanem különböző mértékben 
bűncselekményként kezeli a felajánlkozást, bordély-tartást és/vagy szexuális 
szolgáltatások vásárlását. A nem szexmunkára vonatkozó törvényeket, például 
a közlekedési szabályokat, a közerkölcsösséggel és a közrenddel kapcsolatos 
szabályozásokat, vagy a kisebb bűncselekményeket szintén bizonyítottan 
rendszeresen alkalmazzák a szexmunkásokkal szemben.
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Ugyanaz a rendőr, aki név szerint ismert, minden alkalommal 
letartóztatott. A rendőrség sok más esetben is megállított. 
Amikor először letartóztattak, bűnösnek vallottam magam, 
kétségbeesetten ki akartam jutni a rendőrségről, mert másnap 
vissza kellett mennem Romániába, hogy meglátogassam a 
gyermekemet. A második alkalom után az ECP segítségével 
küzdöttem és győztem felajánlkozás és csavargás vádjával 
szemben. Letartóztattak, miközben egy barátommal sétáltam az 
úton, és a rendőrség bizonyítékként használta azt a tényt, hogy a 
barátomnál óvszer volt. A rendőrség azt kérdezte tőlem, szedek-e 
drogot, iszom-e, vagy van-e mentális problémám. Azt a tanácsot 
kaptam, hogy a letartóztatás nem biztos, hogy törvényes, mert a 
rendőrség nem adott ki két prostitúciós figyelmeztetést, ahogy 
kötelező lett volna, és az ECP ügyvédet szervezett nekem

Szexmunkás, Egyesült Királyság

A 10. ábra bemutatja a szexmunkások véleményét a rendőrséggel kapcsolatos 
tapasztalataikról. Míg 17 válaszadó (36%) csak negatív tapasztalatokról számolt be, 
14 válaszadó (29%) csak pozitív tapasztalatokkal rendelkezett, 11 válaszadó (23%) 
pedig pozitív és negatív tapasztalatokról egyaránt.

10. ábra A rendőrséggel kapcsolatos tapasztalatok értékelése 
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A legtöbb esetben, amikor a szexmunkások a rendőrséggel kapcsolatos 
tapasztalataikat „pozitívnak” értékelték, rávilágítottak az egyes rendőrök 
empátiájára és megértésére, valamint a civil szervezetek kíséretére, amikor a 
hatóságokhoz fordultak és bűncselekményeket jelentettek.

Szexmunkás, H

ollandia

Úgy gondolom, 
hogy jobban bántak 

velem, mintha egyedül 
lettem volna, mert a rendőrség 

a [Holland Szexmunkások  
Szakszervezetéből] PROUD-

ból érkezett személyekkel 
jött. Ezért fordultak hozzám 

tiszteletteljesebben. 

Néhány válaszadó aggodalmát 
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 
a hatóságok hogyan bántak velük 
és infantilizálták őket. A következő 
két hollandiai példa, ahol a 
szexmunka szabályozott, rámutat 
arra, hogy a szexmunkások 
munkájuk miatt továbbra is 
megbélyegzettek, ami befolyásolja 
a rendőrségi bánásmódot.

Szexmunkás, H
ollandia

A 
rendőrség 

miatt áldozatként 
éreztem magam. 

Amikor a rendőrség 
ellenőrzi a helyszínt, azt 
az érzést kelti bennem, 

hogy gyermekként 
kezelnek.

Szexmunkás, H
ollandia

Úgy bánnak 
velem, mint egy 

áldozattal. Úgy éreztem 
magam, mintha áldozat 
lettem volna, különösen, 

amikor a rendőrség munkatársai 
folyamatosan kérdezték a 

férjemet, miért engedte 
meg, hogy szexmunkát 

végezzek, mintha én 
a tulajdonában 

lennék.

A következő eset azt szemlélteti, hogy az ügyfeleket és a bordély-tartást 
kriminalizáló szexmunka törvényeket hogyan használják „áldozatok” termelésre 
és hogyan vonják felelősségre az ingatlanok tulajdonosait, ha ezeket bérbe 
adják szexmunkásoknak. Az ilyen büntetőjogi vádak később a statisztikákban is 
tükröződhetnek, és a nők elleni erőszak elleni küzdelem „sikertörténeteként” 
mutathatók be. Ezek a törvények hátrányosan érintik a szexmunkásokat azzal, 
hogy súlyosbítják a hajléktalanság iránti sebezhetőségüket az otthonukból történő 
kilakoltatás révén, és kitelepített munkahelyükről az utcára teszik őket.



A rendőrség azzal az elképzeléssel érkezett, hogy stricik 
áldozatai vagyunk. Az állomásra vittek interjúra, és a 
rendőrség azt akarta, hogy hagyjuk el a lakást. Számukra 
bűncselekmény, ha a tulajdonos engedélyezi, hogy 
szexmunkát végezzünk a lakásában. ... Megzsarolják azt 
a személyt, aki bérbe adta nekünk a lakást, mert ha nem 
kéri, hogy hagyjuk el a helyet, bíróság elé állítják futtatásért. 
De akiket bántanak, azok mi vagyunk. Mert a bérbeadó 
normális szerződéssel másnak bérelhet majd, a rendőrség 
pedig elvégezte a dolgát. Arra használnak minket, hogytöbb 
futtatási eljárás legyen. Ami nem igaz, mert még soha nem 
tapasztaltunk semmiféle visszaélést a tulajdonos részéről. 
Az egyetlen dolog az, hogy ő bérelte nekünk a házat, 
de bérleti szerződés nélkül. Tehát azt gondolják, hogy a 
tulajdonos kihasznál bennünket és elveszi a pénzünket. 

Szexmunkás, Franciaország
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Az alábbi 11. ábra részletezi a szexmunkások különböző típusú negatív 
tapasztalatait a rendőrséggel.

A sztereotípiák, megbélyegzés és a nemi alapuló megkülönböztetés 
messzemenő következményekkel jár a szexmunkások igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférésének tekintetében, és visszatarthatja a szexmunkásokat attól, 
hogy segítséget kérjenek a rendőrségtől. Az alábbi esetek azt mutatják, hogy a 
rendőrség gyakran szigorú normákat alkalmaz abban a tekintetben, hogy mit tart 
megfelelő viselkedésnek nőknek, és megalázó módon bánik azokkal, akik nem 
felelnek meg a mainstream nemi normáknak. Az interjúkból az is kiderül, hogy 
a szexizmus, az szexmunkás-ellenes elfogultság, a rasszizmus és a transzfóbia 
továbbra is szerves hozzáállása sok rendőrnek, akikkel a migráns szexmunkások 
találkoznak.



Egy másik incidens során egy rendőr óvszert foglalt le, ezt a gyakorlatot számos 
emberi jogi csoport elítélte.22

Közösségi kutatásunk mintájában négy válaszadó számolt be arról, hogy rendőrök 
részéről szexuális erőszakot tapasztalt. Ezek a válaszadók azonban nem adtak 
további részleteket az erőszak ezen eseteiről, ezért javasoljuk, hogy további 
kutatások a rendőrség által a szexmunkások ellen elkövetett szexuális erőszakra 
összpontosítsanak.

22)  Lásd: M McLemore et al., Sex Workers at Risk: Condoms as evidence of prostitution in four US 
cities, Human Rights Watch, 19 July 2012, 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf; A Shields, Criminalizing 
Condoms: How policing practices put sex workers and HIV services at risk in Kenya, Namibia, Russia, 
South Africa, the United States, and Zimbabwe, Open Society Foundations, July 2012, 
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/
criminalizing-condoms-20120717.pdf. 
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Amikor elvittek a rendőrségre, azt mondták: 
„Kurva! Kurva! Kurva!”. Én meg: “Mi ?!” Azt 
mondták, hogy „Ó, te prostituált vagy, a 
Chateau Rouge-ban dolgozol, ismerlek, 
ismerlek!”.Én meg: “Jézusom!”.Kiabáltak 
meg minden. Amikor megkérdeztem 
tőlük, hogy kimehetnék-e a WC-re, azt 
mondták, hogy nincs WC, meg kell várnom, 
amíg bevándorlási őrizetbe kerülök. Azt 
mondtam, hogy „Ok, semmi probléma, 
szükségem van a telefonomra”, azt mondták, 
hogy „Miért?” Nem volt telefonom, hogy 
felhívjam a családom és elmondjam, hogy 
letartóztattak. Mondtam az ügyvédnek, 
hogy nagyon rossz, hogy amikor őrizetbe 
vesznek, nem adják oda az ember telefonját. 
Olyan durván viselkedtek velünk

Szexmunkás, Franciaország

Összességében negatív 
tapasztalataim voltak a 
rendőrséggel: folyamatosan 
érvénytelenítették a nemi 
identitásomat, megalázó 
hangnemmel beszéltek és 
viselkedtek velem szemben. A 
rendőrség ragaszkodott ahhoz, 
hogy olyan kérdéseket tegyen 
fel nekem, amelyeknek semmi 
köze nem volt ahhoz, hogy 
jelentettem a lopást. A kérdések 
invazívak voltak, kapcsolódtak 
a nemi identitásomhoz, hogy 
milyen szolgáltatásokat 
kínálok, ha ügyfeleim aktívak 
vagy passzívak stb.

Szexmunkás, Románia

Férfi névmásokkal szólít meg, megkérdezi, van-e fasz a 
lábam között, és így tovább. Amikor elvisznek az állomásra 
ujjlenyomatvételre, csak elvisznek az utcáról, elveszik a 
táskád, a telefonodat, mindent, és bezárnak egy cellába 
rendes fogvatartottakkal. Elkobozták az összes óvszeremet. 
A pénzem, nem. Általában azért veszik el az óvszereket, hogy 
abbahagyd a munkát. De különben is, azonnal elmennék 
és újakat vásárolnék. De mindenesetre ezt folytatták, 
inkább a megvetés és a tiszteletlenség jeleként. És nagyon 
tiszteletlenek voltak irántam, hogy román és „cigány” is 
vagyok. A rendőrség mindenhol egyforma, Romániában 
sem jobb.

Szexmunkás, Romániából (Olaszországban)

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712ForUpload_1.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/77d576b0-41b0-45d8-ba72-afae15438e50/criminalizing-condoms-20120717.pdf
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A szexmunkások véleménye a rendészetről
A szexmunkások erőszakkal szembesülnek a szexmunkával kapcsolatos 
megbélyegzés, a munkájuk széles körű kriminalizálása, a szegénység és/vagy 
a nemen, fajon, HIV-státuszon, kábítószer-használaton vagy más tényezőkön 
alapuló megkülönböztetés miatt. Ennek ellenére az európai szexmunkás 
közösségeket érintő interszekcionális erőszak sajátos mintáiról nagyon kevés 
adat áll rendelkezésre, és még inkább szórványosak az ismeretek a migráns 
szexmunkások igazságszolgáltatáshoz és támogatáshoz való hozzáféréséről.

Amint azt a tanulmány is szemlélteti, az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférés szempontjából döntő tényező a rendőrséggel való kapcsolat. A 
(nem dokumentált) migráns szexmunkások számára ez a kapcsolat gyakran 
ellentmondásos, mivel bűnözőknek tekintik őket, akik megsértik a bevándorlási 
és a szexmunka törvényeit, ahelyett, hogy erőszakos és bántalmazási esetek 
során áldozatként tekintenének rájuk. Annak ellenére, hogy egyes rendőrök 
támogatást tudnak biztosítani a bűncselekményekben áldozatai számára, amint 
ezt a jelentés több szexmunkás-tanúvallomása is szemlélteti, nem képesek 
kompenzálni a büntető igazságszolgáltatási rendszerek kudarcait, amelyek 
általában elfogultak a nőkkel, a transzneműekkel és a dzsender nem-konform 
emberekkel, migránsokkal, fogyatékossággal élő emberekkel, szegényekkel és 
munkásosztálybeliekkel, fekete és színesbőrű emberekkel szemben.

Ebben a tanulmányban a szexmunkás interjúalanyok nagyon sokféle választ adtak 
a rendőrséggel kapcsolatos tapasztalataikra és arra vonatkozóan, hogy a rendészet 
hogyan befolyásolja életüket, különféle tényezőktől függően, különös tekintettel 
a szexmunkára és a migrációra vonatkozó jogi keretekre az adott országban. A 
válaszok azt jelzik, hogy a rendőrségnek jobban kell reagálnia a szexmunkások 
feljelentéseire, és elszámoltathatóbbá kell válnia, hogy a szexmunkásokat. 
megvédjék az erőszaktól és bűncselekményektől.

Szexmunkás, O
laszország

Bár a 
szexmunkások 

számára nehéz megbízni 
a rendőrségben, a rendészet 

fontos és szükséges, mivel 
a bűnüldözés megvédheti 

a szexmunkásokat és 
végül azonosíthatja az 
emberkereskedelem 

áldozatait. 

Szexm
unkás, B

elgium

A rendőrök 
nem jönnek gyorsan, 

mert azt mondják, hogy„ 
nem vagyunk elegek ”. 

Azt hiszem, félnek a városi 
bandáktól is. Az egyik 

első kérdésük, amikor a 
szexmunkások felhívják 
őket, az, hogy a támadó 

marokkói vagy 
afrikai.
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Belgiumban az első napomon másfél órán át álltam az 
ablakban, amikor a tulajdonos azt mondta, menjünk ki, itt 
van a rendőrség. De a rendőrök nem kommunikáltak velünk 
semmit, csak a tulajdonossal beszéltek franciául vagy 
flamandul. Még a rendőr sem kérte az igazolványomat és 
az irataimat, nekem kellett átadnom a tulajdonosnak, ő 
pedig megmutatta a papírjaimat a rendőrnek. Korábban 
elmondták nekünk, hogy a rendőrség bármikor ellenőrizheti 
a szobákat és a helyeket, de nem nézhetnek be a 
táskánkba, ezért nagyon szigorúan arra kértek bennünket, 
hogy az óvszereket és mindent ott tartsunk ... tehát tudták 
a kiskapukat meg mindent. Elég ijesztő gondolat volt. 
Nem volt esélyem a rendőrséggel beszélni, csak a hely 
tulajdonosán keresztül. Ha komoly problémák adódtak 
volna, nem kérhettem volna segítséget, nem maradhattam 
volna egyedül a rendőrökkel.

Szexmunkás, Magyarország

Menedzselt megközelítés Leedsben (Egyesült Királyság)

A Managed Approach (MA) a Leeds utcai szexmunkával 
kapcsolatos partnerségi megközelítés leírására szolgál. 
Az MA-t az utcai szexmunka régóta fennálló problémáira 
válaszul hozták létre, amelyek több mint egy évtizede 
érintik Holbecket és a környéket. Ez, valamint az utcán 
szexet árusító nők kiszolgáltatottságával és biztonságával 
kapcsolatos aggodalmak vezettek az MA megközelítés 
2014-es bevezetéséhez.23 Öt évvel később, 2019-ben a 
Huddersfieldi Egyetem csapata azt a feladatot kapta, hogy 
vizsgálja meg, mennyire hatékony a város megközelítése. 
A felülvizsgálat megállapította, hogy a szexmunkások, a 
szövetséges szakemberek és a rendőrség „egyértelműen” 
úgy tekintett a rendszerre, mely  javította a szexmunkások 
egészségét és biztonságát. A hatóságokkal szembeni 
bizalmatlanságot felváltotta a holbecki utcai szexmunkások 
hajlandóságát az ellenük elkövetett bűncselekmények 
bejelentésére. A leeds-i városi tanács adatai azt mutatják, 
hogy az utcai szexmunkásokkal szembeni erőszakkal járó 
bűncselekmények jelentése a MA elfogadása óta több mint 
kétszeresére nőtt..24

23)   Safer Leeds, Managed Approach in Leeds, Leeds City Council, n.d., 
https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach. 
24)   G Morris, “Positive Leeds Red Light Zone Review Says Managed Approach Should 
Continue”, Yorkshire Evening Post, 10 July 2020, https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/
politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540.

https://www.leeds.gov.uk/saferleeds/managed-approach
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540
https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/politics/positive-leeds-red-light-zone-review-says-managed-approach-should-continue-2909540


Válaszadóink sok válasza azt tükrözi, hogy a szexmunkások szándékosan kerülik 
a rendőrséggel való kapcsolatot. Azok a közpolitikák, amelyek azt eredményezik, 
hogy a szexmunkások bujkálnak a rendőrök elől, súlyosbítják az erőszakkal 
szembeni kiszolgáltatottságukat, mivel ez kiszorítja őket a nyilvánosság 
látóköréből, megakadályozza az ügyfeleik ellenőrzését, sietős tárgyalásokra készteti 
őket, és nem teszi lehetővé, hogy biztonságuk érdekében együttműködjenek. Az 
alábbi példák rámutatnak a szexmunka túlzott rendőri megfigyelésének káros 
hatásaira és a rendőri elszámoltathatóság eredendő hiányára a (szexmunkás) 
közösségek felé.
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Szexm
unkás, Írország

Nem 
támogattak a rendőrök. 

Nem vettek komolyan. Úgy 
éreztem, hogy ez nem más, mint 

egy szndarab. Úgy éreztem, hogy 
korruptak. Annyira befolyásolja az 

életemet, hogy nem is tudom megmérni. 
Egész életemet befolyásolja a rendészet 

és az, hogy milyen szörnyű a bánásmódjuk 
a prostituáltakkal szemben. A rendőrség 

nem tesz mást, csak bizonytalanná tesz és 
félelemmel tölt el. Vccesnek tűnik arról 

beszélni, hogy ez milyen hatással 
van rám, amikor az egész 
életemet átjárja a rossz 

rendfenntartás.

Szexm
unkás, E

gyesült K
irályság

Sokszor el 
kellett költöznöm onnan, 

ahol dolgoztam, mert a rendőrök 
letartóztattak és zaklattak. Próbáltam 
az utcán dolgozni a barátommal, de a 

rendőrség kipécézett minket. Nem tudtam 
az igazságszolgáltatáshoz hozzáférni  
erőszakos fenyegetések során, ezért 

magamnak kellett megbirkóznom a helyzettel, 
és olyan területre kellett költöznöm, amelyet 
nem ismertem annyira jól. Nagyon sok olyan 
nőt ismerek, akiket kitoloncolás fenyegetett a 

munka miatt. Segítettem fordítani azoknak 
a nőknek, akik fellebbezni akartak a 

deportálási döntés ellen, és azt 
akarom megértetni, hogy a 

szexmunka munka.



Az Országos Rendőr-főkapitányság Nagy-Britanniában bevezetett 
„szexmunka-útmutatása”,25 gyakorlati tanácsokat kínál azoknak 
az rendőröknek, akik szexmunkával kapcsolatos kérdésekkel 
foglalkoznak. Az útmutató elismeri a szexmunka és a prostitúció 
összetett jellegét, és célja a biztonság előtérbe helyezése és 
a szexmunkások sebezhetőségének kezelése. Arra is ösztönzi 
a rendőröket, hogy építsenek kapcsolatokat és megértést a 
szexmunkás közösségekkel. Mint ilyen, az Útmutató jó példa lehet 
a formális közpolitikákra, amelyek a szexmunkával kapcsolatos 
rendfenntartást irányítják. Amint azonban az Egyesült Királyságban 
dolgozó interjúalanyok tanúvallomásai is mutatják, az Útmutató 
bevezetését nem hajtották végre megfelelően. Ez ismételten 
megerősíti, hogy nemcsak a belső útmutatásokat kell bevezetni, 
hanem a rendőröket is felelősségre kell vonni az egyének esetleges 
kötelességszegése és tisztességtelen bánásmódja esetén. Az 
elszámoltathatóság hiánya csökkenti a rendőrség iránti bizalmat 
és növeli a szexmunkások elégedetlenségét. A frontvonalbeli 
rendőrök érzékenyítésére, valamint a szexmunkások jogaival 
és a szexmunkások elleni erőszakkal kapcsolatos tudatosság 
növelésére irányuló képzések kiegészíthetik azokat az irányelveket, 
amelyek előtérbe helyezik a szexmunkások biztonságát, de keveset 
tudnak tenni, ha hiányzik a rendőrség elszámoltathatósága azon 
közösségek felé, melyeket szolgálni hivatottak.

A következő tanúvallomások a migráns szexmunkásoknak a rendfenntartásról 
alkotott véleményét tükrözik. Sok migráns szexmunkás számára a rendészet nagy 
kockázatot jelent az őrizetbe vétel és kitoloncolás szempontjából, és emiatt szinte 
mindig negatívnak tekintik.

25)   ACC D Vajzovic, National Policing Sex Work and Prostitution Guidelines, National Police Chiefs’ 
Council (NPPC), January 2019, 
http://library.college.police.uk/docs/appref/Sex-Work-and-Prostitution-Guidance-Jan-2019.pdf. 

Szexmunkás, Görögország

Görögországban 
az utcai szexmunkások 

illegálisak. Nagyon gyakran a 
szexmunkásokat letartóztatja a 

rendőrség, bíróságra kell menniük 
és bírságot fizetnek. Néha nem 
a munka során tartóztatják le 

őket, hanem csak azért, mert a 
rendőrök csak tudják, hogy 

szexmunkások.
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A rendészet  semmiképpen sem jó, 
bármi is az oka. A rendőrség soha nem 
hisz a szexmunkásoknak, mindegy, 
mi történjen, még akkor sem, ha a 
szexmunkásoknak vannak papírjaik. 
Még nehezebb, ha a szexmunkásnak 
nincsenek papírjai, mivel 
megkülönböztetést kapnak. Még abban 
az esetben is, amikor a szexmunkás egy 
agresszív ügyfél áldozata, a rendőrség 
alig hisz a szexmunkásnak. Noha 
származási országomban féktelen 
a korrupció és a bizonytalanság, 
Olaszországban a migráns 
szexmunkásokat diszkriminálják. 
Sokkal biztonságosabbnak érzem 
magam, mióta Olaszországban élek, 
de tisztában vagyok azzal, hogy sok a 
diszkrimináció                      

Szexmunkás, Olaszország

[A rendészet]  negatív a migráns 
szexmunkások számára, 
akik irreguláris bevándorlási 
helyzetben vannak. Ez az állapot 
arra készteti őket, hogy ne 
menjenek ki, és együtt éljenek 
a kitoloncolás félelmével. A 
leginkább érintett a transznemű 
közösség, akik könnyen 
azonosíthatók. Nagyvárosokban 
a rendőrség megállítja őket, 
hogy ellenőrizzék papírjaikat. 
A szabálytalan helyzetben lévő 
migráns szexmunkások nem 
jelentenek bűncselekményeket, 
mert tartanak a kitoloncolástól. 
Ez arra készteti őket, hogy ne 
tegyenek jelentést rablásról vagy 
bármilyen agresszióról.” 

Szexmunkás, Olaszország

A holland „Free In, Free Out” politika

Ez a politika lehetővé teszi, hogy az irreguláris státuszú 
migránsok rendőrségre mehessenek, hogy akár 
bűncselekmény áldozataként, akár tanúként jelenthessenek 
bűncselekményt, és garantáltan szabadon távozhassanak 
letartóztatás vagy őrizetbevétel nélkül. Ez a politika először 
az amszterdami Zuidoost rendőrsége által kezdeményezett 
helyi kísérleti projekt részeként kezdődött, a helyi 
migránsokat támogató szervezetekkel együttműködve; 
később más holland önkormányzatokban is megvalósították. 
Végül a gyakorlatot hivatalosan az EU áldozatokról szóló 
irányelvének hollandiai hivatalos végrehajtásának részeként 
ismerték el, és 2015-ben nemzeti közpolitikaként vezették 
be. Ezt a politikát azonban továbbra sem kodifikálják  
formálisan a nemzeti jogszabályok - csak egy hivatalos 
„magyarázó jegyzetben” szerepel - és a gyakorlatban 
gyakran csupán „úriemberi megállapodásnak” nevezik. 26

A szexmunkás csoportok szerte a kontinensen számtalan stratégiát folytatnak 
a közösségükkel szembeni nemi alapú erőszak megelőzésére és csökkentésére, 
beleértve a rendőrséggel való munkát is. Egyes szervezetek, mint például a 
SZEXE (Szexmunkások érdekvédelmi Egyesülete), képzéseket és tájékoztató 

26)   R Timmerman, A Leerkes, and R Staring, Safe Reporting of Crime for Migrants with Irregular 
Status in the Netherlands, COMPAS and University of Oxford, September 2019, 
https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf.

https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf


anyagokat fejlesztett ki a rendőrök számára, hogy jobban ismerjék a jogi 
keretet és annak kétértelműségét a törvények végrehajtása során, míg mások, 
például a francia szexmunkás szakszervezet, a STRASS tiltakozásokat tart, 
hogy hangsúlyozza azokat a radikális reformokat, amelyekre szükség van a 
szexmunkások és a migránsok biztonságának központosításához a rendészeti 
és bevándorlási eljárások során. A formális politikák és azok tényleges 
végrehajtása közötti eltéréseket az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező 
National Ugly Mugs civil szervezet is megállapította, amely a szexmunkások 
biztonságának javítása érdekében dolgozik, és megkönnyíti a szexmunkások  
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését. A National Ugly Mugs által legjobbnak 
tartott megoldás olyan tapasztalatcserék szervezése, ahol a rendőrök és 
a szexmunkások találkozhatnak a közpolitikák és gyakorlatok hatásainak 
megvitatására.27

Az új-zélandi szexmunkások és a rendőrség közötti 
együttműködés eredményeként elkészült egy útmutató, 
amely segít a szexipar dolgozóinak eligazodni a szexuális 
erőszak után. Mi a teendő: a szexuális erőszakot 
elszenvedő szexmunkások útmutatója az első ilyen 
jellegű röpirat világszerte. A röpirat tanácsokat ad arról, 
hogy a szexmunkások mit tehetnek azonnal a támadás 
után, hogyan támogathatnak más bántalmazottakat, 
valamint tippeket szolgáltat az igazságügyi szakértői 
bizonyítékok megőrzéséhez. Tartalmaz továbbá egy 
útmutatót a bűncselekmények áldozatainak jogairól, arról, 
hogy a rendőrség mit tehet a segítségnyújtás során és a 
szexmunkások milyen jogait rögzíti a 2003. évi prostitúciós 
reformról szóló törvény.28

Amint azt a jelentés ezen fejezete is bizonyítja, a migráns szexmunkások sok 
akadállyal szembesülnek az ellenük elkövetett bűncselekmények bejelentésekor, 
például a hatóságok és a rendőrség iránti bizalom hiánya, valamint az a félelem, 
hogy „az áldozattól elkövetővé válnak”.

Ez a kis interjúmintára épülő jelentés nem törekszik arra, hogy határozott 
válaszokat kínáljon a rendészet és a szexmunka összetett kérdésére. Míg egyes 
szexmunkások és szervezeteik jobban képzett rendőröket szeretnének látni, akik 
szakszerűen reagálnának szükségleteikre, mások kevesebb vagy egyáltalán nem 
érzékelhető  rendőri jelenlétet követelnek munkahelyükön.

27)   National Ugly Mugs (NUM), “Follow the Money”, n.d., 
https://uglymugs.org/um/follow-the-money.
28)  New Zealand Prostitutes’ Collective and New Zealand Police, What to Do: A guide for sex 
workers who have experienced sexual assault, December 2018, https://www.nzpc.org.nz/pdfs/
WHAT-TO-DO-A-guide-for-sex-workers-who-have-experienced-sexual-assault.pdf; See also 
F Desmarais, “Police and Sex Workers Collaborate on Guide for Assault Survivors”, Stuff, 17 
December 2018, https://www.stuff.co.nz/national/crime/109401349/police-and-sex-workers-
collaborate-on-guide-for-assault-survivors.
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A rendőrség és az elnyomott és kriminalizált közösségek, különösen a 
munkásosztály, a szegénységben élők, a feketék, a színesbőrűek és a migránsok 
közötti kapcsolatok évszázadok óta politikai vitát jelentenek, és ez a kérdés az 
elmúlt években szélesebb körű elismertségre tett szert a olyan aktivisták munkája 
által, mint a Black Lives Matter mozgalom. Az ICRSE továbbra is együttműködik 
tagjaival és más érdekelt felekkel a rendfenntartással és a szexmunkával 
kapcsolatos árnyalt politikai követelmények kidolgozása érdekében.
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• A sztereotípiák, megbélyegzés és a nemi alapú mekülönböztetés 
messzemenő következményekkel jár a szexmunkások 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése területén, és visszatarthatja a 
szexmunkásokat attól, hogy segítséget kérjenek a rendőrségtől.

• A rendőrség gyakran szigorú normák mentén dolgozik azzal 
kapcsolatosan, hogy mit tart a nők megfelelő viselkedésének, és 
megalázó módon bánik azokkal, akik nem felelnek meg a mainstream 
nemi normáknak.

• A rendőrséggel kapcsolatos korábbi negatív tapasztalatok és a 
bizalom hiánya gyakran meghatározó abban a döntésben, hogy a 
bűncselekményeket bejelentsék.

• Válaszadóink sok válasza azt tükrözi, hogy a szexmunkások 
szándékosan kerülik a rendőrséggel való kapcsolattartást, mivel 
a prostitúciós politikák és az önkormányzati rendeletek alapján 
potenciálisan megbüntethetik őket.

•  A válaszok azt is jelzik, hogy a szexmunkások attól tartanak, hogy a 
rendőrség büntetést érdemlő elkövetőként tekint rájuk, nem pedig a 
(nemi alapú erőszak) áldozataiként, akiknek segítségre van szükségük.

• Azok a politikák, amelyek a szexmunkásokat arra késztetik, hogy 
bujkáljanak a rendőrök elől, súlyosbítják az erőszakkal szembeni 
kiszolgáltatottságukat, mivel ez kiszorítja őket a nyilvánosság 
látóköréből, megakadályozza őket, hogy felmérjék klienseiket, sietős 
tárgyalásokra készteti őket, és nem teszi lehetővé, hogy biztonságuk 
érdekében együttműködjenek.

• A migráns szexmunkások számára a rendfenntartás nagy kockázatot 
jelent az őrizetbe vétel és kitoloncolás céljából. A bevándorlás 
végrehajtása és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés közötti tűzfal 
hiánya veszélyezteti a nem dokumentált migráns bűncselekmények 
áldozatainak megkülönböztetés-mentességének elvét.

• A válaszok azt az egyetértést jelzik, hogy a rendészetnek jobban 
reagálnia kell a szexmunkások problémáira, és elszámoltathatóbbnak 
kell lennie a szexmunkások erőszakos és bűncselekményekkel szembeni 
védelme szempontjából.



Szakpolitikai 
kontextus
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Annak ellenére, hogy a döntéshozók egyre jobban elismerik a nők 
elleni erőszakot, valamint a munka világában elkövetett erőszakot és zaklatásokat 
mint emberi jogi kérdéseket, a migráns szexmunkások elleni erőszakot gyakran 
figyelmen kívül hagyják. Hasonlóképpen, kevés figyelmet fordítanak arra, hogy 
milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a bűncselekmények áldozatává vált 
személyek számára, és a rendőrség milyen szerepet játszik a (bűncselekmény által 
veszélyeztetett) közösség biztonságának biztosításában.

A szexmunkások heterogén közösségeket alkotnak a legtöbb európai országban; 
a migránsok, a színesbőrű, roma vagy LMBTQ emberek túlreprezentáltak 
a szexiparban. A szexmunka, a bevándorlás és a téves emberkereskedelem-
ellenes politikák csapdájába kerülve a migráns szexmunkások az egyik 
legkiszolgáltatottabb közösség etalkotják, és ki vannak téve a kizsákmányolás és 
erőszak veszélyeinek.

A migráns szexmunkások helyzetének konkrét kezelése érdekében a jelentéshez 
gyűjtött eseteket főként szexeuális szolgáltatásokat áruló bevándorlók 
gyűjtötték, viszonylag magas arányban képviselve a színes bőrű és transznemű 
szexmunkásokat. Amint ezt a tanulmány tanúvallomásai is igazolják, a 
nyilvántartott bűncselekmények többségét szexmunkás interjúalanyok ellen 
követték el  szexmunkás és migráns státuszuk miatt, de az eseteket elemezve 
azt is megállapítottuk, hogy a nem, a társadalmi nem, a szexuális irányultság 
és a nemi identitás alapú megkülönböztetés is nagyon jelentősen motiválhatta 
az elkövetőket. A szexmunkások elleni bűncselekményeket ezért különböző 
szakpolitikai keretek között helyezkedhetnek el, például az áldozatok jogainak, a 
nemi alapú erőszak és a gyűlöletbűncselekményekkel kapcsolatos jogszabályok 
keretrendszereiben.

Az áldozatjogi keretek
A nemzetközi és kormányközi szervek többsége következetlen a szexmunka 
szabályozásval kapcsolatos ajánlásai kapcsán. Egyre több mechanizmus 
foglalkozik azonban a szexmunkások áldozattá válásával az emberi jogok 
szempontjából. Az Egyesült Nemzetek Nőkkel Szembeni Minden 
Megkülönböztetés Kiküszöböléséről Szóló Bizottságának (CEDAW) 19. 
általános ajánlásában felszólította az államokat, hogy számoljanak be a szexet 
árusító nők elleni erőszak megelőzésére irányuló erőfeszítéseikről, valamint annak 
biztosításáról, hogy a törvény szerint a nemi erőszak és más bűncselekmények 
elleni egyenlő védelemben részesüljenek.29 Ezenkívül a nők igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáféréséről szóló 33. általános ajánlásában a CEDAW felszólítja az 
államokat, hogy szüntessék meg a „diszkriminatív kriminalizációt, valamint 

29)   CEDAW, General Recommendation 19 (Violence against women), UN Doc. A/47/38, 1992, 
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.
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vizsgálják felül és kövessék nyomon az összes büntetőeljárást annak biztosítása 
érdekében, hogy közvetlenül vagy közvetve ne diszkriminálják a nőket”, 
aggodalmukat kifejezve ezzel kapcsolatban, hogy „a nőket helyzetük vagy 
státuszuk miatt is aránytalanul kriminalizálják, például a prostitúcióban 
résztvevő nőket.”30

Regionális szinten az Európa Tanács és az Európai Unió jogilag kötelező erejű 
kereteket vezettek be a bűncselekmények áldozatainak védelmére, meghatározva 
az emberkereskedelem és a nemi alapú erőszak/a nők elleni erőszak áldozatainak 
védelmére vonatkozó külön rendelkezéseket.

Az uniós áldozatok jogairól szóló irányelv31 meghatározta az EU-ban a 
bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályokat, amelyek megkülönböztetésmentes módon valamennyi 
áldozatra vonatkoznak, függetlenül tartózkodási helyük státuszától. Az EU 
áldozatok jogairól szóló irányelve tartalmazza az információkhoz való hozzáférés 
jogát, az áldozat egyéni szükségleteinek megfelelő támogatás és védelem jogát, 
valamint eljárási jogokat. Az áldozatokról szóló irányelv egyes kulcsfontosságú 
rendelkezéseivel kapcsolatban lásd az 1. MELLÉKLETET. 

Az áldozatok jogairól szóló irányelv az EU-ban a bűncselekmények összes 
áldozatára kiterjedő kulcsdokumentum, amelyet az EU áldozatok jogainak 
stratégiája (2020–2025) kísér.32 Ez a dokumentum rámutat az áldozatok 
jogairól szóló uniós irányelv végrehajtásának hiányosságaira azzal, hogy 
elismeri, hogy a bűncselekmények áldozatai továbbra sem támaszkodhatnak 
teljes mértékben jogaikra az EU-ban. Ennek a problémának a kezelése 
érdekében a stratégia öt prioritása között kiemeli az áldozatokkal való hatékony 
kommunikáció és az áldozatok számára a bűncselekmények bejelentéséhez 
szükséges biztonságos környezet, valamint a legkiszolgáltatottabb áldozatok 
védelmének és támogatásának kérdését. A stratégia emellett elismeri a hátrányos 
helyzetű és kiszolgáltatott közösségek hatóságokkal szembeni bizalmának 
megteremtésének szükségességét, és nevesíti a nemi alapú erőszak és a gyűlölet-
bűncselekmények gyakori áldozatait, beleértve a roma embereket, a migránsokat 
és az LMBTIQ közösségeket a kiszolgáltatott csoportok között. Kifejezetten 
sérülékeny kategóriának ismeri el a papírok nélküli migráns áldozatokat is.

Az EU az áldozatok jogairól szóló irányelve mellett az EU további eszközöket 
fogadott el, amelyeknek reagálnak a bűncselekmények áldozatainak 
igényeire. E tanulmány összefüggésében releváns az emberkereskedelem 
elleni küzdelemről szóló 2011/36/EU irányelv, amely kiegészíti az 
emberkereskedelem áldozatainak tartózkodási engedélyeiről szóló 2004/81 
irányelvet.33 Az emberkereskedelem elleni irányelv szükségesnek tartja, hogy 

30)   CEDAW, General Recommendation 33 (Women’s access to justice), UN Doc. CEDAW/C/
GC/33, 2015, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm.
31)   See Footnote 2
32)   European Commission, EU Strategy on Victims’ Rights (2020-2025), 24 June 2020, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=EN.  
33)   European Parliament, Directive 2011/36/EU on Preventing and Combating Trafficking in 
Human Beings and Protecting its Victims, 5 April 2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=en; Council of Europe, Directive 2004/81/
EC on  the  Residence  Permit  Issued  to  Third-Country  Nationals  Who  Are  Victims  of  
Trafficking  in  Human Beings  or  Who  Have  Been  the  Subject  of  an  Action  to  Facilitate  
Illegal  Immigration,  Who  Cooperate With  the  Competent  Authorities, 29 April 2004, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN. 44
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az emberkereskedelem áldozatai hatékonyan gyakorolhassák jogaikat, ezért 
különös rendelkezéseket állapít meg a segítségnyújtásra, a támogatásra, a 
jogi segítségnyújtásra, a megvádolhatatlanság elvére, valamint a büntetések 
áldozatokkal szembeni alkalmazhatóság tilalmára vagy a kártérítésre vonatkozóan. 
A tartózkodási engedélyekről szóló 2004/81 irányelv először állapította meg, hogy 
az okmányokkal nem rendelkező migránsok gyakran nem hajlandók bejelenteni 
a bűncselekményeket a letartóztatásuktól és kitoloncolásuktól való félelem miatt. 
Az irányelv ezért bevezette a tartózkodási engedély kiadásának követelményét az 
emberkereskedelem harmadik országbeli állampolgárai számára.34 

Az Európa Tanács is bevezetett emberkereskedelem elleni egyezményt: az Európa 
Tanács emberkereskedelem elleni fellépéséről szóló 2005. évi egyezménye 
az EU emberkereskedelem elleni irányelvéhez nagyon hasonló rendelkezéseket 
tartalmaz. Szakértői csoportot is létrehoztak annak figyelemmel kísérésére, 
hogy az egyezmény részes államai hogyan teljesítik az egyezmény rendelkezéseit, 
konzultálva az adott ország civil társadalmával.35 

A nemi alapú erőszak keretrendszere
Az Európa Tanács 2011. évi, a nők elleni erőszak és a családon belüli 
erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló egyezménye (Isztambuli 
Egyezmény) standardokat határoz meg a nemi alapú erőszak megelőzésére és 
leküzdésére.36 A jogilag kötelező eszköz azon a definíción alapul, mely szerint 
a nők elleni erőszak a nemi alapú erőszak egyik formája, amelyet a nemük 
miatt követnek el a nők ellen, vagy amely aránytalanul érinti a nőket. Az állam 
kötelessége, hogy minden formáját teljes mértékben kezelje, és intézkedéseket 
hozzon a nőkkel szembeni erőszak megelőzésére, áldozatainak védelmére és az 
elkövetők üldözésére. Az Isztambuli Egyezmény egyes konkrét rendelkezéseiről a 
2. MELLÉKLET tartalmaz további részleteket.

Az EU 2017-ben írta alá az Isztambuli Egyezményt, és arra a következtetésre 
jutott, hogy az EU csatlakozása az Egyezményhez az Európai Bizottság kiemelt 
prioritása. Az Európai Unió nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiája 
(2020–2025)37 erőteljes hivatkozásokat vezetett be az Isztambuli Egyezményre, 
és ha az EU csatlakozása továbbra sem történik meg, az Európai Bizottság 
intézkedéseket javasol az Isztambuli Egyezménnyel megegyező célok elérésére 
nemi alapú erőszak különböző formáinak az ún. “Eurobűncselekmények” közé 
való felvételével.38

34)   34. A bűncselekmények nem-dokumentált áldozatainak tartózkodási engedélyeinek
kiadásával kapcsolatban lásd: Alyna C. Smith and M LeVoy, Insecure justice? Residence permits 
for victims of crime in Europe, PICUM, 2020, https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/
Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
35)   Council of Europe, Convention on Action Against Trafficking in Human Beings, 16 May 2005, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d.
36)   See Footnote 3
37)   See Footnote 7 
38)   A bűnözés azon területeinek kiterjesztésével, ahol az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban lehetséges a harmonizáció. Lásd: Consolidated Version of the Treaty on the Functioning 
of the European Union, Part Three: Union policies and internal actions, Title V: Area of freedom, security 
and justice, Chapter 4: Judicial cooperation in criminal matters, Article 83 (ex Article 31 TEU), Official 
Journal 115, 9 May 2008, p. 80-81, https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_83/oj
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Az Isztambuli Egyezmény 3. cikkében meghatározott 
nők elleni erőszak az emberi jogok megsértését és a 
nőkkel szembeni megkülönböztetés egyik formáját 
jelenti, és minden olyan nemi alapú erőszakot jelent, 
amely fizikai, szexuális, pszichológiai vagy gazdasági 
károkkal vagy szenvedéssel járnak, ideértve az ilyen 
cselekményekkel való fenyegetését, kényszert vagy 
önkényes szabadságelvonást, akár a közéletben, akár 
a magánéletben fordul elő.

A nemi alapú erőszak és a nők elleni erőszak kifejezéseket továbbra is 
felcserélhető módon használják az erőszak olyan típusainak jelölésére, ahol az 
áldozatokat nemük alapján választják ki, vagy más szóval azért veszik célba őket, 
mert nemük, nemi identitásuk vagy nemi kifejezésük alapján meghatározott 
társadalmi csoportba tartoznak. Ebből a definícióból következően a nemi 
alapú erőszak gyakran sok hasonlóságot mutat a gyűlölet-bűncselekményekkel. 
Egyes kutatók szerint a nemi alapú erőszakot a gyűlölet-bűncselekmény egyik 
formájának kell tekinteni.39 Az Európai Demokratikus Intézmények és Emberi 
Jogok Hivatalának (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet - EBESZ) 
gyűlölet-bűncselekményeket bejelentő webhelye nyolc megkülönböztetésen 
alapuló motivációt sorol fel, beleértve a nemi alapú, a szexuális orientációval és a 
nemi identitással kapcsolatos megkülönböztetést.40 

Gyűlöletbűncselekmény keretrendszer

39)   Lásd: A K Gill, H Mason-Bish, “Addressing Violence Against Women as a Form of Hate 
Crime: Limitations and possibilities”, Feminist Review, vol. 105, issue 1, 1 November 2013, 
https://doi.org/10.1057/fr.2013.17; 
See also E Pendo, “Recognizing Violence Against Women: Gender and the Hate Crimes Statistics 
Act”, Harvard Women’s Law Journal, Vol. 17, August 1994, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828.
40)   OSCE/ODIHR, “Hate Crime Reporting”, n.d., https://hatecrime.osce.org.   
41)   Ibid.
42)   Council of Europe, Council Framework Decision 2008/913/JHA on Combating Certain Forms 
and Expressions of Racism and Xenophobia by Means of Criminal Law, 28 November 2008, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178.

A gyűlölet-bűncselekmények olyan 
bűncselekmények, amelyekben 
az áldozatot sajátosságaik, 
tulajdonságaik, meggyőződésük 
vagy értékeik, például faj, vallás, 
etnikai származás, szexuális 
irányultság és fogyatékosság miatt 
kifejezetten célozzák.41 

A rasszizmusról és az idegengyűlöletről 
szóló uniós kerethatározat arra 
kötelezi a tagállamok hatóságait, hogy 
vegyék figyelembe a bűncselekmény 
alapjául szolgáló rasszista vagy 

idegengyűlölő indítékokat.42 A 
rasszizmusra és az idegengyűlöletre 
korlátozott kerethatározattal 
ellentétben az áldozatok jogairól szóló 
irányelv a gyűlölet-bűncselekmények 
minden áldozatára egyenlő alapon 
hivatkozik tekintet nélkül az 
elkövetők által célzott tulajdonságra. 
Az áldozatok jogairól szóló irányelv 
a „megkülönböztetésen alapuló 
indítékkal elkövetett bűncselekmény” 
(56 preambulumbekezdés), az „ 
előítéleten alapuló bűncselekmény” 
(56 preambulumbekezdés), a 
„gyűlöletbűncselekmény” (56 és 57

https://doi.org/10.1057/fr.2013.17
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556828
https://hatecrime.osce.org
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al33178


preambulumbekezdés) és a „előítéleten vagy megkülönböztetésen alapuló indítékkal 
elkövetett bűncselekmény” (22. cikk [3])kifejezéseket használja.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítélkezési gyakorlatában jelezte, hogy 
a gyűlöletbűncselekmények abban különböznek az egyéb bűncselekményektől, 
hogy az állam számára további kötelezettségeket rónak a bűncselekmény 
előítéleten alapuló indítékának megállapításával kapcsolatban. Ebben a konkrét 
összefüggésben az Emberi Jogok Európai Egyezményének (EJEE) 14. cikkét úgy 
kell értelmezni, hogy az kötelezi az államokat a bűncselekmények alapjául szolgáló 
előítéletességi indítékok láthatóvá tételére.43 A gyűlöletbűncselekmények azért 
céloznak meg bizonyos embereket, akik, vagy akiknek hiszik őket. Ugyanakkor 
a gyűlöletbűncselekmények üzenetbűncselekmények is, és az egyes támadások 
mögötti elutasításó és kirekesztő üzenet a közösség egészében visszhangzik, 
kezdve a családtagoktól, sorsközösségtől a szomszédokig, munkatársakig és a 
nyilvánosságig.44

Az Európa Tanács Európai Bizottsága a rasszizmus és intolerancia ellen 
(ECRI),45 valamint a fent említett Demokratikus Intézmények és Emberi 
Jogok Hivatala (ODIHR)46 figyelemmel kíséri a gyűlöletbűncselekményeket, 
és rendszeresen beszámol a gyűlöletbűncselekmények nyilvántartásával és 
adatgyűjtésével kapcsolatos hiányosságokról és fejlesztésekről Európában. Ezek a 
kormányközi szervezetek ajánlásai tükrözik a gyűlöletbűncselekmények szélesebb 
körű fogalmára való egyre nagyobb hangsúlyt, amely túlmutat a rasszista, 
idegengyűlölő és vallási elfogultság indítékain.

A szexmunkások elleni bűncselekmények gyűlöletbűncselekményként 
történő bevezetésével és elfogadásával kapcsolatban csak korlátozott 
tapasztalatok állnak rendelkezésre. 2006 óta a szemunkás áldozatokat 
gyűlölet-bűncselekmények áldozataként kezelik Merseyside-ban (Anglia, 
Egyesült Királyság) a szexmunkások erősödő tendenciákat mutató 
áldozattá válásának során, beleértve a gyilkosságokat is. A Merseyside-i 
Rendőrség ezeket a gyilkosságokat gyűlöletbűncselekménynek ismerte el 
ezen a földrajzi területen, ami példátlan mértékben növelte a Merseyside-i 
szexmunkások elleni bűncselekmények feljelentését, üldözését és 
elítélését.47 Összességébenelmondható, hogy a gyűlöletbűncselekmény 
áldozatává nyilvánítása jelentősen javította a szexmunkások áldozatként 
fennálló jogi helyzetét, és növelte esélyeiket az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférés során.

43)   Lásd: European Court of Human Rights (ECtHR), “Nachova and Others v. Bulgaria”, 
Nos. 43577/98 and 43579/98, 6 July 2005, http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-69630; “Stoica v. 
Romania”, no. 42722/02, 4 March 2008, 
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2279964-2451145. See also: European Council, 
Council Conclusions on Combating Hate Crime in the European Union, 5-6 December 2013, 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf.
44)   ODIHR, “ODIHR’s Impact in 2019: Understanding gender, intersectionality and hate 
crime”, 22 April 2020, 
https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-gender-intersectionality-and-hate-crime. 
45)   Council of Europe, “European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)”, n.d., 
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance. 
46)   ODIHR, “Tolerance and Non-Discrimination Information System (TANDIS)”, n.d., 
https://tandis.odihr.pl. 
47)   K Corteen Karen, “New Victimisations: Female sex worker hate crime and the ‘ideal victim’”, 
in M Duggan, Revisiting the ‘Ideal Victim’: Developments in critical victimology, Policy Press, Bristol, 
UK, 2018. 47

http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-69630
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-2279964-2451145
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf
https://hatecrime.osce.org/infocus/2019-gender-intersectionality-and-hate-crime
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance
https://tandis.odihr.pl
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A közösségi jelentéshez összegyűjtött esetek azt mutatják, hogy a tisztelet, a 
társadalmi befogadás és az erőszak elleni védelem még mindig nem valóság a 
szexmunkások túlnyomó többségének számára  Európában, különösen, ha a 
szexmunkások bűncselekmény áldozatai. Bár a tanulmány korlátozott mintájában, 
és csak olyan szexmunkások interjúalanyainak válaszait tartalmazza, akik már 
kapcsolatban álltak civil szervezetekkel, egyértelmű bizonyítékot szolgáltat arra 
vonatkozóan, hogy a szexmunkások nem képesek teljes mértékben élvezni az EU-
ban rögzített védelmet, segítségnyújtást  és jogokat, melyeket EU-s áldozatokról 
szóló irányelv és az Isztambuli Egyezmény rögzít. Az államok nem védik meg a 
társadalom legkiszolgáltatottabb tagjait, akik különböző okokból szexmunkásként 
dolgoznak és bűncselekmények áldozatává válnak. Óriási az elhallgatás a nemi 
alapú erőszak és a gyűlöletbűncselekmények áldozatairól nemzetközi szinten, a 
szexmunkások és szervezeteik nemzeti szintű kizárása, valamint a szexmunkáról 
mint politikailag kényelmetlen kérdésről folytatott beszélgetések elkerülése 
mind lehetővé teszik a régióban a szexmunkások ellen elkövetett erőszakos 
bűncselekmények figyelmen kívül hagyását.

Felhívjuk a nemzetközi, kormányközi szervezetek, különösen az Európai 
Unió és az Európa Tanács valamennyi érintett képviselőjét, hogy határozottan 
vegyék napirendjükre a nemi alapú erőszak és a szexmunkások elleni 
gyűlöletbűncselekmények kérdését, félretéve a prostitúció moralitásáról szóló 
vitákat. Elutasítjuk a szexmunkások (és ügyfeleik) szándékos infantilizálását és 
kriminalizálását, és tiszteletre, reagálóképességre, elfogadásra és befogadásra 
szólítunk fel. Ezeket csak úgy biztosíthatjuk, ha konstruktív egyeztetéseket 
folytatunk a szexmunkásokkal olyan szakpolitikák meghozása érdekében, amelyek 
jobban szolgálják mind az állampolgári státusszal rendelkező, mind a migráns 
szexmunkásokat Európában, segítenek szexmunka körüli stigma lebontásában, 
valamint megakadályozzák a megkülönböztetést és az erőszakot.

Európai Bizottság
Az ICRSE üdvözli mind a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiát 
(2020–2025), mind az áldozatok jogairól szóló 2020–2025 közötti stratégiát, 
amelyeket 2020-ban indítottak el az Európai Bizottság irányainak meghatározása 
érdekében. A mindkét stratégia által megfogalmazott prioritásokkal összhangban a 
következőket javasoljuk:

• Biztosítani kell, hogy az EU Áldozatok Jogi Platformja befogadó platformként 
szolgáljon, ahol a marginalizált és kiszolgáltatott csoportok elleni erőszakkal 
foglalkozó emberi jogi jogvédők képviseltetik magukat.

• Biztosítani kell, hogy a nemi alapú erőszak és a családon belüli erőszak 
megelőzését szolgáló uniós hálózat hangot adjon az interszekcionális 
megkülönböztetéssel szembesülő személyeknek, például a szexmunkásoknak, 
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az etnikai kisebbséghez tartozó nőknek, a transz nőknek és más csoportoknak, 
akiket az európai valamint a tagállami szintű politikai kezdeményezések 
rendszeresen mellőznek.

• Ösztönzi kell az EU tagállamait, hogy fogadják el az erőszak és a zaklatás elleni 
küzdelemről a munka világában szóló ILO-egyezményt, mivel ez az egyezmény 
valamennyi ágazat munkavállalóira kiterjed, beleértve az informális szektorban 
dolgozókat is, és segíthet a szexmunka világában tapasztalható erőszak és 
zaklatás kezelésében.

• Különös figyelmet kell fordítani az emberkereskedelemmel foglalkozó 
politikák járulékos káraira, és ösztönözni a tagállamokat, hogy foglalkozzanak 
az emberkereskedelem-ellenes politikák és a törvények negatív és/vagy nem 
szándékos következményeivel a kiszolgáltatott csoportokra nézve, például a 
(nem dokumentált) migráns szexmunkások körében.48

• Alapos kutatásokat kell végezni a szexmunkások elleni erőszakról és az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről az EU-ban a szexmunkás közösségek 
és szervezeteik érdemi bevonásával, és a kutatások alapján ajánlásokat kell 
eljuttatni a tagállamoknak, javaslatot téve olyan intézkedésekre, amelyek 
lehetővé teszik a szexmunkások körében az erőszak csökkentését.

• Az áldozatok jogairól szóló irányelv megkülönböztetés-mentesség 
elvének betartása érdekében el kell ismerni és elő kell mozdítani a tűzfal 
megvalósítását az állami bevándorlás érvényesítése és a szolgáltatásnyújtás 
között a szociális szolgáltatások és az igazságszolgáltatási rendszerekhez való 
hozzáférés területén.

• Az uniós finanszírozáson keresztül elő kell mozdítani a leginkább 
marginalizálódott közösségek és szervezeteik - szexmunkások, transznemű 
nők, lmbt-személyek és (okmányokkal nem rendelkező) migránsok, 
valamint szakszervezeteik és szervezeteik - képviselőinek érdemi bevonását 
a bűncselekmény-áldozatokkal kapcsolatos együttműködési és koordinációs 
mechanizmusokba a nemzeti szinten.

• Az EU figyelemfelkeltő kampánya révén ösztönöznie kell az integrált és célzott 
támogatást a többszörös és interszekcionális diszkriminációval szembesülő 
áldozatoknak, mint például (okmányokkal nem rendelkező) migránsok, lmbt-
emberek, hajléktalanok, kábítószer-használók és szexmunkások. 

• A rendőrség elszámoltathatóságának elősegítése kiemelt prioritást 
kell élvezzen, a marginalizálódott közösségek és az interszekcionális 
diszkriminációban szenvedők védelme érdekében, csakúgy mint a az áldozatok 
jogairól szóló irányelv és annak összes rendelkezésének  végrehajtása a 
marginalizált közösségekkel kapcsolatban b. 

• Biztosítani kell, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése minden 
közpolitika kidolgozásának középpontjában álljon, különösen a gondoskodásra 
épülő gazdaság, az éghajlatváltozás, a digitalizáció és a migráció 
összefüggésében. A szexmunkásoknak és közösségeiknek részt kell venniük a 
konzultációkban, amelyek európai választ adnak a jobboldali radikalizálódásra, 
az egyre fokozódó idegengyűlöletre, valamint a nők és a kisebbségi jogok elleni 
harcra.

48)   ICRSE, A Brief Guide on Collateral Damages of Anti-Trafficking Laws and Measures on Sex 
Workers, 18 October 2019, https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/
Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf.

https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf
https://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/Collateral%20Damage%20-%20INTERACTIVE.pdf


Európa Tanács

• Az Isztambuli Egyezmény  végrehajtását ellenőrző szakértői csoport 
(GREVIO) munkájában fordítson különös figyelmet az interszekcionális 
megkülönböztetéssel szembesülő nőkre, ideértve a szexmunkásokat, a 
(nem dokumentált) migránsokat, az etnikai kisebbségekhez tartozó nőket, a 
transznemű nőket és más hasonlóan kirekesztett csoportokat.

• Fordítson kellő figyelmet azokra a szakpolitikákra, törvényekre és/vagy 
(önkormányzati) rendeletekre  mind az Isztambuli Egyezmény végrehajtását 
figyelemmel kísérő szakértői csoportban, mind az emberkereskedelem 
elleni egyezmény végrehajtást monitorozó csoportban (GRETA), amelyek 
hátráltatják a bűncselekményeket elszenvedett nőket a feljelentés-tétel során. 
Hasonlóképpen mindkét szakértői csoportnak különös figyelmet kell fordítania 
a szakpolitikák, törvények és/vagy rendeletek negatív (nem szándékos) 
hatásaira, amelyek súlyosbítják a sérülékenységet és megakadályozzák a nőket 
az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésben.

• Aktívan vonja be a szexmunkás csoportokat a GREVIO országmonitor 
mechanizmusába, és biztosítsa számukra a részvétel lehetőségét a civil 
társadalmi egyeztetésekben. A szexmunkások ésszervezeteik nem mindig 
rendelkeznek elegendő kapacitással a GREVIO vagy más, a nemzetközi 
egyezményeket ellenőrző szervek munkájának nyomon követésére, 
és előfordulhat, hogy nincsenek tisztában ezeknek a monitoring-
mechanizmusoknak a működésével. A GREVIO jelentése jelentősen 
profitálhat ezen hangok bevonásából, ha a nyomon követési folyamat kellően 
befogadó lesz.

• Az Európai Bizottság rasszizmus és intolerancia elleni munkájában 
(ECRI) foglalkozzon a szexmunkások elleni gyűlölettel, mivel az 
elvárt nemi szerepeknek nem megfelelő nőkre gyakran  irányulnak 
gyűlöletbűncselekmények.

Nemzeti aktorok

• Ratifikálják és hajtsák végre az Isztambuli Egyezményt és az ILO-egyezményt 
a munka világában elkövetett erőszak és zaklatás leküzdése érdekében.

• Biztosításák, hogy minden áldozat, ideértve a migránsokat, a szexmunkásokat, 
a hajléktalanokat és a kábítószer-használókat, a lakóhelyétől függetlenül 
hozzáférhessen az igazságszolgáltatáshoz egy „tűzfal” létrehozásával, amely 
jogilag, technikailag és szervezeti szempontból különválasztja a bevándorlás 
végrehajtását és a szolgáltatások nyújtását a egészségügyi ellátás, szociális 
szolgáltatások, oktatás és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés területein.

• Tegyenek lépéseket a leginkább marginalizálódott közösségek 
bűncselekményekkel szembeni védelmére és támogatásukra, és vonjanak 
felelősségre minden érintett állami szereplőt a marginalizált közösségek, 
például a migráns szexmunkások igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének 
megkönnyítéséért.
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• Tegyen lépéseket a szexmunka, migránsok, lmbt, roma és az interszekcionális 
diszkriminációval szembesülő más lakosság bevonására a bűnmegelőzési 
politikákba nemzeti, helyi és önkormányzati szinten. Olyan regionális, helyi 
és önkormányzati politikák és protokollok kidolgozása kell, hogy prioritást 
élvezzen, amelyek lehetővé teszik a szexmunkás szervezetek számára, 
hogy részt vegyenek a közösségüket megcélző erőszakellenes programok 
tervezésében, pl. közösségi összekötő tisztek.

• Ismerjék el a szexmunkások és szervezeteik/közösségi szervezetek szerepét az 
integrált és célzott áldozatvédelmi és együttműködési mechanizmusokban.

• A szexmunkások által irányított szervezeteket vegyék fel a bűnmegelőzés, a 
nemi alapú erőszak és az emberkereskedelem területén a nemzeti, helyi és 
önkormányzati interdiszciplináris munkacsoportokba.

• Dolgozzanak ki nemzeti áldozatvédelmi stratégiát a marginalizálódott 
csoportok és a bűncselekményeket gyakran elszenvedő közösségek 
vonatkozásban, például a szexmunkások részvételével. Biztosítsák, hogy a 
marginalizált közösségek tagjai részt vegyenek az ilyen stratégiák és politikák 
nyomon követésében és értékelésében

• Gyűjtsenek átfogó adatokat a nemi alapú erőszakról. Kritikusan 
elemezzék az ilyen adatokat annak érdekében, hogy a hatástalan vagy az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés képességére jelentős negatív hatással 
bíró politikák kiértékelhetők legyenek, valamint annak érdekében, hogy 
azonosítsák azokat a csoportokat és közösségeket, amelyeknek nagyobb 
védelemre van szükségük a bűnözéssel és az erőszakkal szemben.

• Dolgozzanak ki intézkedéseket a rendőrség elszámoltathatóságának és 
átláthatóságának fokozása érdekében, és működjenek együtt a marginalizált 
csoportokkal, amelyeket aránytalanul sújt a rendőri megfigyelés.

• Tekintsék át a nem specifikus közerkölcsről és szabálysértésekről szóló 
törvényeket, és tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy kiküszöböljék 
azok aránytalan és szubjektív alkalmazását a transz emberek, beleértve a 
szexmunkásokat és más marginalizált csoportok, pl. faji/etnikai kisebbségek 
vonatkozásában.

• Képezzék a szakembereket (áldozatsegítő szolgáltatók, rendőrök, igazságügyi 
tisztviselők, nem kormányzati szervezetek személyzete, egészségügyi 
dolgozók, tanárok stb.) a transznemű emberekkel, a szexmunkásokkal és az 
interszekcionális diszkriminációval és erőszakkal szembesülő más csoportokkal 
szembeni megkülönböztetés és erőszak megelőzésére és az azokra való 
reagálásra, valamint érzékeny és megfelelő támogatásukra.

• Dekriminalizálják a szexmunkát és minden olyan diszkriminatív és elnyomó 
törvényt és rendeletet szüntessenek meg, amely hozzájárul a szexmunkások 
erőszakkal, bántalmazással, diszkriminációval és kizsákmányolással szembeni 
kiszolgáltatottságához.
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1. MELLÉKLET
A 2012/29/EU irányelv az áldozatokról, 2015 
novembere óta hatályos49 

• Az ezen irányelvben meghatározott jogok megkülönböztetésmentes 
módon – többek között a tartózkodásra való jogosultságuktól függetlenül – 
alkalmazandók az áldozatokra. (Az irányelv fontos alapelve!). (1. cikk)

• A tagállamok biztosítják, hogy az áldozatokat elismerjék, és tisztelettel, 
tapintattal, személyre szabottan, szakértelemmel és megkülönböztetésmentes 
módon bánjanak velük minden alkalommal, amikor kapcsolatba kerülnek 
az áldozatsegítő és a helyreállító igazságszolgáltatási szolgálatokkal, vagy a 
büntetőeljárás keretében eljáró illetékes hatóságokkal. (1. cikk)

• A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy segítsék 
az áldozatokat abban, hogy az illetékes hatósággal való első kapcsolatfelvételtől 
kezdve és az azzal való további szükséges érintkezések során mindent 
megértsenek és megértessék magukat, beleértve az említett hatóság által 
nyújtott tájékoztatást is. (3. cikk)

• A tagállamok biztosítják, hogy az áldozatoknak az illetékes hatósággal való 
első kapcsolatfelvételtől kezdve, indokolatlan késedelem nélkül megadják a 
tájékoztatást. (4. cikk)

• A tagállamok biztosítják, hogy az áldozatok a valamely tagállam illetékes 
hatóságához általuk megtett hivatalos feljelentésükről az adott bűncselekmény 
alapvető elemeit feltüntető írásos igazolást kapjanak. A tagállamok biztosítják, 
hogy azon áldozatok, akik bűncselekmény miatt feljelentést kívánnak tenni, 
azonban nem értik vagy nem beszélik az illetékes hatóság nyelvét, egy általuk 
értett nyelven vagy a szükséges nyelvi segítség igénybevételével megtehessék a 
feljelentést. A tagállamok biztosítják, hogy azon áldozatok, akik nem értik vagy 
nem beszélik az illetékes hatóság nyelvét, egy általuk értett nyelven kérésükre 
térítésmentesen megkapják az (1) bekezdésben előírt, a feljelentésükről 
készített írásos igazolás fordítását. (5. cikk)

• Az államoknak lehetővé kell tenniük az áldozatok számára, hogy a panaszt 
egy általuk értett nyelven, vagy a szükséges nyelvi segítség igénybevételével 
nyújtsák be (5. cikk) 

• Az üggyel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (6. cikk)

• Az ingyenes  tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog (7. cikk)

• A tagállamok biztosítják, hogy az áldozatok – szükségleteiknek megfelelően 
– térítésmentesen igénybe vehessék a bizalmasan működő, a büntetőeljárást 
megelőzően, annak folyamán és azt követően megfelelő ideig az 
áldozatok érdekében eljáró áldozatsegítő szolgáltatásokat. A családtagok 
a szükségleteiknek és az áldozattal szemben elkövetett bűncselekmény 
következtében elszenvedett sérelem mértékének megfelelően vehetik igénybe 
az áldozatsegítő szolgáltatásokat. (8. cikk)

49)   See Footnote 2
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• A tagállamok elősegítik, hogy a feljelentést átvevő illetékes hatóság és az egyéb 
érintett szervek az áldozatokat az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányítsák. (8. 
cikk)

• A tagállamok biztosítják, hogy az áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételének 
lehetőségét ne tegyék függővé attól, hogy az áldozat a bűncselekmény 
tekintetében valamely illetékes hatóságnál hivatalos feljelentést tegyen. (8. 
cikk)

• Az áldozatsegítő szolgálatok által biztosított támogatás minimuma (9. cikk)

• Az egyéni értékelés keretében különös figyelmet kell fordítani azon 
áldozatokra, akik a bűncselekmény súlya folytán jelentős sérelmet szenvedtek; 
azon áldozatokra, ahol az őket érintő bűncselekményt előítéleten vagy 
megkülönböztetésen alapuló indítékkal követték el, és amely különösen 
személyes jellemzőikhez köthető; azon áldozatokra, akik az elkövetőhöz fűződő 
kapcsolatuk vagy a tőle való függőségük okán különösen veszélyeztetettek. (22. 
cikk)

• A tagállamok biztosítják, hogy az áldozatokkal várhatóan kapcsolatba kerülő 
tisztviselők, így a rendőrségi tisztviselők és a bírósági alkalmazottak az 
áldozatokkal való kapcsolatuknak megfelelő szintű általános- és szakképzést 
kapjanak, annak érdekében, hogy növeljék az áldozatok szükségleteire fordított 
figyelmüket, továbbá pártatlanul, tisztelettel és szakértelemmel tudjanak velük 
bánni. (25. cikk) 

2. MELLÉKLET
Az Európa Tanács egyezménye a nők elleni erőszak és a családon 
belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről - Isztambuli 
Egyezmény.50 (2014-ben lépett hatályba az Európa Tanács azon 
országaiban, amelyek ratifikálták)51 

• Az állam feladata, hogy megakadályozza a nők elleni erőszak minden formáját, 
megvédje azokat, akik tapasztalják, és felelősségre vonják az elkövetőket.

• Az államnak elő kell mozdítania a nők és férfiak közötti egyenlőséget, és meg 
kell akadályoznia a nők elleni erőszakot a kölcsönös tisztelet ösztönzésével.

• Az áldozatok ezen egyezmény alapján fennálló jogainak védelmét szolgáló 
intézkedéseket bármilyen megkülönböztetés nélkül kell biztosítani.

• Az államnak ki kell vizsgálnia az erőszakkal kapcsolatos állításokat, és 
felelősségre kell vonnia az elkövetőket.

• Az államnak védenie és támogatnia kell azokat, akik erőszakot tapasztalnak.

• Az államnak a nemek közötti egyenlőséget figyelembe kell vennie az 
egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásában és hatásainak értékelésében.

50)  See Footnote 3
51)  Az Egyesült Királyság és Magyarország még nem ratifikálta az egyezményt. Lásd:
Aláírások és ratifikációk táblázata: Council of Europe, Convention on Preventing and Combating 
Violence Against Women and Domestic Violence, Status as of 23 September 2020, 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
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• Az államnak biztosítania kell az összes érintett ügynökség, a civil szervezetek 
és más érdekelt felek összehangolt megközelítését az erőszakot átélők 
támogatása és az újabb erőszak elleni védelem érdekében.

• Az erőszakot átélőknek információval és hozzáféréssel kell rendelkezniük a 
támogató szolgáltatásokhoz.

• A civil társadalom fontos szerepet játszik abban, hogy alapvető szolgáltatásokat 
nyújtson az erőszakot átélőknek, felhívja a figyelmet és hozzájáruljon a 
hozzáállás megváltoztatásához a zéró tolerancia kultúrájának megteremtése 
érdekében.

• A rendőrség és az igazságszolgáltatás szakembereit képezni kell az áldozatok 
jogairól és a további károk megelőzéséről, hogy képesek legyenek reagálni a 
segítségkérésekre.

• Az államok diszaggregált adatokat gyűjtenek, és kutatásokat folytatnak az ezen 
egyezmény hatálya alá tartozó erőszakkal kapcsolatban.

• Az egyezmény elismeri, hogy a migráns nők és a menedékkérők különösen ki 
vannak téve a nemi alapú erőszaknak.

• Az egyezmény megújítható tartózkodási engedély kiadását írja elő az 
áldozatok számára, amennyiben ezt „személyes helyzetük” vagy „az illetékes 
hatóságokkal a nyomozás vagy a büntetőeljárások során való együttműködésük 
érdekében” szükségesnek tartják.
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Az ICRSE hálával tartozik donorjainak, 
tagszervezeteinek és mindenkinek, aki segítette a 
jelentés létrejöttét. A publikáció nem valósult volna 
meg bevándorló szexmunkások és szervezeteik 
kitartó munkája nélkül.

Ausztria
Red Edition
Lefö

Belgium
UTSOPI

Franciaország  
Syndicat du Travail Sexuel (STRASS) 
Medecins du Monde 

Görögország
Red Umbrella Athens 

Magyarország
Association of Hungarian Sex Workers (SZEXE) 

Olaszország
Comitato per I diritti civili delle prostitute 

Írország
Sex Workers Alliance Ireland (SWAI) 

Hollandia
Proud

Románia
Sex Work Call 

Egyesült Királyság
English Collective of Prostitutes 
X-Talk Project 

Köszönjük a következő szervezetek szolidaritását 
és támogatását: Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrants 
(PICUM), La Strada International (LSI) és 
a Global Alliance against Traffic in Women 
(GAATW).

https://rededition.wordpress.com
http://www.lefoe.at
https://utsopi.be
https://strass-syndicat.org
https://www.medecinsdumonde.org/fr
https://redumbrella.org.gr/
http://szexmunka.hu
https://www.facebook.com/groups/45849102179
https://sexworkersallianceireland.org
https://wijzijnproud.nl
http://www.sexworkcall.ro/
https://prostitutescollective.net/
https://www.xtalkproject.net/
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A tanulmány elkészítését a következő szervezetek 
pénzügyi támogatása tette lehetővé:
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