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Előszó
Az Unióban biztonságot kereső, otthonaiktól elszakadt emberek százezreiből álló jelenlegi migrációs- és menekültáradat
megfelelő kezelésére sürgető szükség van szerte az Európai Unió országaiban, valamint az úgynevezett harmadik
országokban. Közülük sokakat igen komolyan fenyeget a kizsákmányolás veszélye, mind útjuk során, mind pedig amikor
megérkeznek valamely uniós országba. A nemzetközi emberjogi irányelveket követve az Unió igyekszik biztosítani az
emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítását és védelmét, valamint támogatni a biztonságos hazatérést és a
fenntartható újbóli beilleszkedést.
A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) által finanszírozott Safe! projekt jelentős mértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a szakma átfogóbb képet kapjon azokról a hatékony stratégiákról és képzési módszerekről,
amelyek egyfelől az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosításához és védelméhez, másfelől biztonságos
hazatérésükhöz és fenntartható újbóli beilleszkedésükhöz kapcsolódnak. A projekt mind az Unió, mind pedig a
harmadik országok szakértői számára gyakorlati tapasztalatokon és egyedi igényeken alapuló eszközöket biztosított
és növelte nap mint nap használt tudásukat, legyen szó akár az európai határokról, akár korai befogadóállomásokról,
menedékhelyekről, vagy nagy kockázatú munkahelyekről.
A Safe! legfontosabb eredménye azonban mindenekelőtt az, hogy olyan embereket hozott össze az emberkereskedelem
elleni küzdelem és a migráció szakterületeiről, akik egyébéként ritkán találkoznak, hogy közösen vitassák meg a
menekülteket és migránsokat érintő emberkereskedelem problémáját. Az országos és a nemzetközi fórumok lehetőséget
biztosítottak, hogy ezek az emberek, vagyis a „szakma hangjai” megosszák egymással, milyen nehézségekkel küzdenek,
milyen bevett gyakorlatokat alkalmaznak és milyen lehetséges megoldások állnak a továbbiakban rendelkezésre,
amelyek sokszor „hétköznapi” megfigyelésekben és megoldásokban mutatkoznak meg. Ezáltal hozzájárultak annak
tudatosításához, hogy szükséges biztosítani az Unióba belépő migránsokat és menekülteket érintő emberkereskedelem
áldozatainak korai azonosítását, védelmét és biztonságos hazatérését.
A Safe! projekt keretében megrendezett országos és nemzetközi szakértői találkozóknak és képzéseknek köszönhetően
26 európai ország (közülük 19 uniós tagállam) képviselőinek származott közvetlen haszna a projektből. A projekt
termékeinek és eredményeinek széles körben történő terjesztésével pedig a Safe! projekt közvetetten hasznára lesz
minden uniós tagállamnak és harmadik országoknak is.
Az a megtiszteltetés ért, hogy én mondhattam el a vitaindító beszédet a Bulgáriában megrendezett Safe! Nemzetközi
Platformon 2018 októberében, Szófiában, ahol több mint 85 szakértővel találkoztam az emberkereskedelem elleni
küzdelem és a migráció területeiről. Ez az élmény jó hatással volt az ENSZ Emberi Jogi Tanácsnak írt új, 2019-es
jelentésemhez végzett kutatómunkára is.
2018 júniusában jelentést készítettem az Emberi Jogi Tanácsnak a vegyes migrációs mozgások résztvevőit érintő
emberkereskedelem valószínűsíthető áldozatainak korai azonosításáról, továbbirányításáról és védelméről. Ebben
kiemeltem, hogy továbbra is sokat kell tenni az európai helyzet javításáért az emberkereskedelem áldozatainak korai
azonosítása, védelme, valamint biztonságos hazatérésük és fenntartható újbóli beilleszkedésük területén. A Safe!
projekt keretében kidolgozott stratégiák és képzési programok előrelépést jelentenek a folyamatban, és következésképp
segíteni fognak, hogy javuljon az emberkereskedelem áldozatainak helyzete az Unióban és a harmadik országokban
egyaránt.
Maria Grazia Giammarinaro
Az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem ügyével foglalkozó különleges ENSZ-előadó
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Összefoglaló

Összefoglaló
A Safe! fő célja az volt, hogy felhívja a társadalom figyelmét az emberkereskedelem újonnan érkezett menekültek
és migránsok köréből kikerülő (lehetséges) áldozataira, továbbá, hogy eszközöket biztosítson ezen újonnan
megjelent csoportok emberi jogi megközelítésen alapuló segítéséhez.
A Safe! projekt átfogó célja az alábbiak szerint foglalható össze:
„Lehetővé tenni az emberkereskedelem áldozatainak korai, megfelelő azonosítását, védelmét, valamint biztosítani
biztonságos hazatérésüket és fenntartható újbóli beilleszkedésüket az Európai Unió jelenlegi menekültügyi és migrációs
folyamatainak összefüggésében.”
A Safe! gyakorlatias és stratégiai módon dolgozott e hosszú távú cél elérésén 13 olyan holland, magyar, bolgár és
macedón szakosodott NGO, GO és IGO partner széleskörű tapasztalatára építve, akik napi szinten dolgoznak
emberkereskedelem áldozataival.
A Safe! nyolc munkacsomagjának megvalósításában az emberkereskedelem elleni küzdelem és a migrációs területek
1 010 szakembere volt érintett:
1. - 2. Stratégiák és egyedi igényekre szabott képzési programok kidolgozása az emberkereskedelem
áldozatainak korai azonosításához és védelméhez, valamint biztonságos hazatérésükhöz és fenntartható újbóli
beilleszkedésükhöz kapcsolódóan.
• A Safe! partnerei a határokon, az elsődleges befogadóállomásokon és a magas kockázatú munkahelyeken végeztek
terepmunkát, ahol fennáll a lehetőség az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására. Emellett a Safe!
partnerei tanácsadás keretében tájékoztatták az emberkereskedelem áldozatait a biztonságos hazatérés és az újbóli
beilleszkedés lehetőségeiről. Sor került továbbá egy nemzetközi felmérésre is 30 európai ország (közülük 21 uniós
tagállam) 69 válaszadójának segítségével. Ez értékes információkkal szolgált a stratégiák és képzési programok
kidolgozásához.
• Az egyedi igényekre szabott képzési programok alapját a korai azonosítás és védelem vonatkozásában az Euro
TrafGuID Iránymutatások jelentették, míg az emberkereskedelem áldozatainak biztonságos hazatérése és a
fenntartható újbóli beilleszkedése kapcsán a Safe Future Módszertan szolgált alapul. A képzési programokat
szakosodott trénerek csapata vezette az országos és nemzetközi platformokon.
3. - 6. Hollandiában, Bulgáriában, Macedóniában és Magyarországon tartott Országos Platformok; Nemzetközi
Platform Bulgáriában a stratégiák, nehézségek és ajánlott eljárások megosztására, továbbá Az emberkereskedelem
áldozatainak korai azonosítása és biztonságos hazatérése, valamint újbóli beilleszkedése témakörben tartott
képzés megvalósítására.
• A projektben részt vevő országokban egy-egy, tehát összesen négy Országos Platform valósult meg, ahol az
emberkereskedelem elleni küzdelem és a migráció szakértői megvitathatták nehézségeiket és a lehetséges
megoldásokat. A platformok Szakértői Találkozóval kezdődtek, amelyeket az emberkereskedelem (lehetséges)
áldozataival közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek gyakorlati képzése követett.
• A Safe! projekt csúcsát a nemzetközi Platform jelentette, amelyen különböző (I)GO és NGO szervezetek 105
szakértője vett részt 26 európai országból (amelyek közül 19 uniós tagállam). Ez jelentette a stratégiákhoz és képzési
programokhoz szükséges információk végső forrását, egyúttal lehetőséget biztosított a szakmai eszmecserére és a
kapcsolatépítésre is a sokféle résztvevő között.
• A Szakértői Találkozókon 260 szakértő vett részt. Ezek a résztvevők később 279 kollégájukkal osztották meg
frissen szerzett tudásukat.
• A képzési programokhoz 135 szakember csatlakozott. Ezek a résztvevők később 140 kollégájukkal osztották meg
frissen szerzett ismereteiket.
• A Nemzetközi Platform keretében megrendezett speciális „Trénerképzésen” 7 tréner vett részt.
7. Európai Kapcsolatépítés és 8. Projekteredmények kommunikációja és terjesztése
• A Safe! projekt eredményeit bemutató előadásait 120 szakértő hallgatta meg három olyan emberkereskedelemmel
és migrációval foglalkozó európai esemény keretében, amelyeket más szakértői szervezetek rendeztek.
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•

Készült egy közösségi térkép is, amelyen mintegy 150, az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítása,
védelme, és/vagy biztonságos hazatérése, valamint újbóli beilleszkedése kapcsán érintett NGO, GO és IGO
szerepel.

A projekt zárójelentése, a „Szakma hangjai” részletes elemzést nyújt az emberkereskedelem áldozatainak korai
azonosításával, védelmével, biztonságos hazatérésével és fenntartható újbóli beilleszkedésével kapcsolatos stratégiákról
és trendekről. A jelentés tartalmazza a projekt keretében kidolgozott képzési programot is.
A „Szakma hangjai” felhasználható a projektben részt vevő országok azon jövőbeli lobbi- és érdekképviseleti
tevékenységeihez, amelyek célja, hogy nagyobb figyelmet kapjon az emberkereskedelem harmadik országokból
származó áldozatainak korai azonosítása és biztonságos hazatérése, valamint újbóli beilleszkedése.
A Safe! projekt keretében kiképzett szakemberek az emberkereskedelem (lehetséges) áldozataival történő
együttműködésük során hasznosítani tudják majd a frissen megszerzett tudást.
Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni, hogy a képzési modulok komoly segítséget jelentenek azoknak a leendő
trénereknek, akik szintén a Safe Future Módszertannal szeretnének dolgozni az emberkereskedelem áldozatainak
biztonságos hazatérésén és újbóli beilleszkedésén, és/vagy az EUTrafGuID iránymutatásaival a korai azonosításon.

1. fejezet - Bevezetés
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1. fejezet Bevezetés
Ez a fejezet a Safe! projekt hátterét, célkitűzéseit, fő tevékenységét és eredményét ismerteti. Az első fejezet
mutatja be a projekt megvalósításáért felelős partnerek által létrehozott konzorciumot, továbbá betekintést nyújt
a projekt során használt módszertanba is.
A fejezet felépítése
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A projektkonzorcium ...................................................................................................................... 12

1.6

A projekt módszertana ................................................................................................................... 13

1.7

A jelentés tartalma ......................................................................................................................... 14

1.1

Miért volt szükség a projektre?

Az emberkereskedelem megelőzéséről, felszámolásáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyv1 3. cikkének (a) bekezdése a
következőképp határozza meg az emberkereskedelem fogalmát:
„személyek toborzása, szállítása, elhurcolása, rejtegetése vagy átvétele erőszakkal, fenyegetéssel, erővel vagy egyéb
kényszer alkalmazásával, vagy elrablással, megtévesztéssel, félrevezetéssel, hatalommal vagy kiszolgáltatott
helyzettel való visszaéléssel, fizetség vagy juttatás nyújtásával vagy elfogadásával más személy feletti felügyeletet
gyakorló személy által, kizsákmányolás céljából” A kizsákmányolás magában foglalja legalább a prostitúció révén
történő kizsákmányolást vagy a szexuális kizsákmányolás más formáit, a kényszermunkát vagy -szolgáltatásokat, a
rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot, a szolgaságot és a szervek kivételét.
Az emberkereskedelem meghatározása a jegyzőkönyvben három tényállási elemet említ2:
•
•
•

A cselekmény (Ezt teszik): Személyek toborzása, szállítása, eladása, elrejtése vagy átvétele.
A mód (Így teszik): Fenyegetéssel, erővel, kényszer alkalmazásával, elrablással, megtévesztéssel, félrevezetéssel,
hatalommal vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaéléssel, más személy feletti felügyeletet gyakorló
személynek adott fizetséggel vagy juttatással.
A cél (Ezért teszik): Kizsákmányolás céljából, amely magában foglalja más emberek prostitúcióját, szexuális
kizsákmányolását, a kényszermunkát, a rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot és a
szervek kivételét.

Az Európai Unió jelenlegi menekültügyi és migrációs folyamatainak kontextusában az emberkereskedelem új méreteket
öltött. Az Unió külső határait átlépő, otthonuktól elszakadt emberek százezrei között egyre nehezebb korai szakaszban
azonosítani az emberkereskedelem áldozatait. Amellett, hogy bonyolulttá vált az emberkereskedelem áldozatainak
megfelelő azonosítása, aggasztó hírek kaptak szárnyra menekülttáborokból eltűnt kíséret nélküli gyermekekről,
felnőtt férfiakkal utazó, rokonnak álcázott fiatal lányokról és olyan kiszolgáltatott emberekről, akiket kizsákmányoló
foglalkozási ágazatok keresnek meg toborzási céllal, miközben biztonságos helyre próbálnak elérni. A közép- és keleteurópai országok, amelyek a történelem során elsősorban az emberkereskedelem áldozatainak származási országai vagy
tranzitországok voltak, most egyre inkább maguk is célországgá válnak. A nyugat- és észak-európai országok egyre
többször találkoznak az emberkereskedelem unión kívülről származó áldozataival, noha továbbra is vannak az Unió
állampolgárai közül kikerülő áldozatai is az emberkereskedelemnek és a kizsákmányolás súlyos formáinak.
1
2

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside
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A spektrum másik felét képviselik az emberkereskedelem olyan áldozatai, akik elérték jogszerű tartózkodásuk korlátait
az Unióban. Nekik nagy szükségük van a fenntartható támogatásra, hogy tájékozott döntést tudjanak hozni jövőjüket
illetően, ideértve a biztonságos hazatérés és a sikeres újbóli beilleszkedéshez nyújtott támogatás lehetőségét is.
Mindezt figyelembe véve tapasztalt rendőrök, szakosodott NGO-k és az IOM sokat látott kollégái aggodalmuknak
adtak hangot azzal kapcsolatban, amit a kiszolgáltatott csoportokkal végzett mindennapi munkájuk során tapasztaltak
a menedékkérők és migránsok elsődleges befogadóállomásain, az európai határokon és a menedékhelyeken. Felhívták
a figyelmet az új, innovatív megközelítések szükségességére, amelynek eredményeként létrejött a Safe! projekt. A
Safe! projekt célja az volt, hogy biztosítsa az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítását, megfelelő védelmét,
biztonságos hazatérésüket és a fenntartható újbóli beilleszkedésüket. A Safe! projekt olyan már meglévő értékes
eszközökre épült, mint például az Euro TrafGuID Iránymutatások az európai emberkereskedelem áldozatainak első
szintű azonosítására, valamint a Safe Future Módszertan a biztonságos hazatérésért és az újbóli beilleszkedésért. A
projektkoordinátor holland HVO-Querido egy nagy menhelyszervezet, amely az emberkereskedelem áldozatainak
védelme területén komoly hírnévvel rendelkezik. A HVO-Querido mind az országon belül, mind pedig nemzetközileg
széleskörű elismertségnek örvend, és a terület egyik fő szakértőjeként tartják számon.

1.2

A Safe! projekt célkitűzései, tevékenysége és eredményei

A Safe! projekt hosszú távú, átfogó célja az alábbiak szerint foglalható össze:

„Lehetővé tenni az emberkereskedelem áldozatainak korai, megfelelő azonosítását, védelmét, valamint biztosítani
biztonságos hazatérésüket és fenntartható újbóli beilleszkedésüket az Európai Unió jelenlegi menekültügyi és migrációs
folyamatainak összefüggésében.”
A Safe! projekt gyakorlati és stratégiai módon dolgozott e hosszú távú általános cél elérésén olyan holland, magyar, bolgár
és macedón szakosodott NGO, GO és IGO partnerek széleskörű tapasztalatára építve, akik napi szinten dolgoznak
emberkereskedelem áldozataival. A projekt legfontosabb elemét a több érdekelt fél közötti együttműködés jelentette,
amely lehetőséget biztosított, hogy minden partner saját szakterületével járuljon hozzá a projekt célkitűzéseihez:
1.
2.
3.

Stratégiák és egyéni igényekre szabott nemzetközi képzési program kidolgozása és végrehajtása az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítására és védelmére az Euro TrafGuID Iránymutatások alapján.
Stratégiák és egyéni igényekre szabott nemzetközi képzési program kidolgozása és végrehajtása az emberkereskedelem áldozatainak biztonságos hazatérésére és fenntartható újbóli beilleszkedésére a Safe Future
Módszertan alapján.
Kapcsolatot teremteni az emberkereskedelem elleni küzdelem területén érintett (I)GO és NGO szervezetek
érdekelt felei, valamint a jelenlegi uniós menekültügyi és migrációs folyamatokban részt vevő szervezetek
között a kölcsönös együttműködés és a szakmai tapasztalatok, nehézségek, valamint a bevett gyakorlatok
egymással való megosztásának ösztönzése céljából.

Összegezve tehát a Safe! projekt mindenekelőtt arról szólt, hogy felhívja a társadalom figyelmét az emberkereskedelem
újonnan érkezett menekültek és migránsok köréből kikerülő (lehetséges) áldozataira, továbbá, hogy eszközöket
biztosítson ezen újonnan megjelent csoportok emberi jogi megközelítésen alapuló segítéséhez.
Projekttevékenységek és eredmények
A projektcélok végrehajtása érdekében a Safe! nyolc munkacsomagot dolgozott ki, amelyek logikus sorrendben építik
fel a projektet, így biztosítva a kiváló minőséget és az összes partner intenzív részvételét:
1. Stratégiák és egyéni igényekre szabott nemzetközi képzési program kidolgozása az emberkereskedelem
áldozatainak korai azonosítására és védelmére.
•

A Safe! partnerei a határokon, az elsődleges befogadóállomásokon és a magas kockázatú munkahelyeken
végeznek terepmunkát, ahol fennáll a lehetőség az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására, így értékes információkkal segítik az Euro TrafGuID Iránymutatásokon alapuló stratégiák és képzési programok
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kidolgozását. E célból 2017 júniusában Hollandiában megrendeztek egy, a Korai Azonosítás és Védelem
Nemzetközi Stratégiáiról szóló találkozót. Ezen kívül maguktól a menedékhelyeken tartózkodó áldozatoktól is gyűjtöttek információkat és esettanulmányokat.
•

A munkacsomag eredményeként sor került az egyéni igényekre szabott nemzetközi képzési program kidolgozására az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítására és védelmére az Euro TrafGuID Iránymutatások
alapján.

•

A szakosodott trénercsoport összeállítását követően egy kísérleti tréningre került sor Hollandiában. A képzési
program ezt követően nemzetközi és országos platformokon valósult meg, a résztvevők pedig megosztották frissen szerzett ismereteiket kollégáikkal (multiplikátorhatás).

•

A képzési program kidolgozása és megvalósítása mellett egy nemzetközi kérdőív is szétküldésre került. Ez az
online kutatás információkkal szolgált az országos és nemzetközi platformokon megvitatott stratégiákhoz. A
kérdőív, amelyet 69 válaszadó töltött ki 30 ország NGO, GO és IGO szervezeteitől, kitért a korai azonosítással,
biztonságos hazatéréssel és újbóli beilleszkedéssel kapcsolatos trendekre, nehézségekre és ajánlott eljárásokra.

2. Stratégiák és egyedi igényekre szabott nemzetközi képzési program kidolgozása az emberkereskedelem
áldozatainak biztonságos hazatéréséhez és a fenntartható újbóli beilleszkedéséhez.
•

A Safe! partnerei tanácsadás keretében napi szinten tájékoztatják az emberkereskedelem áldozatait a biztonságos
hazatérés és a fenntartható újbóli beilleszkedés lehetőségeiről. Ez értékes információkkal szolgált a Safe Future
Módszertanon alapuló stratégiák és képzési programok kidolgozásához. Ezenkívül sor került maguktól a menedékhelyeken tartózkodó áldozatoktól származó információk gyűjtésére is.

•

A munkacsomag eredményeként a Safe! Future Módszertan alapján az Emberkereskedelem áldozatainak biztonságos hazatérése és fenntartható újbóli beilleszkedése érdekében elkészült az egyéni igényekre szabott, nemzetközi képzési program. A képzési program a fent említett trénercsoport segítségével valósult meg nemzetközi és
országos platformokon, a résztvevők pedig megosztották frissen szerzett ismereteiket kollégáikkal (multiplikátorhatás).

3, 4, 5. Hollandiában, Bulgáriában, Macedóniában és Magyarországon tartott Országos Platformok a stratégiák,
nehézségek és a bevett gyakorlatok egymással való megosztása, továbbá Az emberkereskedelem áldozatainak
biztonságos hazatéréséről és fenntartható újbóli beilleszkedéséről, illetve korai azonosításáról és védelméről szóló
képzések megvalósítása céljából.
•

A projektben részt vevő minden országban megvalósultak azok az Országos Platformok, ahol az emberkereskedelem elleni küzdelem és a migrációs területeken érintett NGO, GO és IGO szervezetek szakértői megvitathatták
nehézségeiket és a lehetséges megoldásokat. A platformok egynapos Szakértői Találkozóval kezdődtek, amelyeket
az emberkereskedelem (lehetséges) áldozataival közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek kétnapos gyakorlati
képzése követett. A résztvevők ezt követően megosztották tapasztalataikat kollégáikkal (multiplikátor-hatás).

6. Nemzetközi Platform a stratégiák, nehézségek és ajánlott eljárások egymással való megosztása, továbbá Az
emberkereskedelem áldozatainak biztonságos hazatéréséről és fenntartható újbóli beilleszkedéséről, illetve korai
azonosításáról és védelméről szóló képzés megvalósítása céljából.
•

A Safe! projekt csúcsát a nemzetközi Platform jelentette, amelyen különböző (I)GO és NGO szervezetek 105
szakértője, valamint az emberkereskedelem és a migráció problémájához köthető munkát végző egyéb érdekeltek vettek részt 26 európai országból (amelyek közül 19 uniós tagállam). A platform része volt egy egynapos
Szakértői Találkozó is, amelyet képzés követett. Ez jelentette a stratégiákhoz és képzési programokhoz szükséges
információk végső forrását, egyúttal lehetőséget biztosított a szakmai eszmecserére és a kapcsolatépítésre is a sokféle résztvevő között.
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7. Európai kapcsolatépítés
•

A Safe! egyik lényeges eleme volt, hogy hozzájárult az európai kapcsolatok építéséhez, mindenekelőtt a Nemzetközi Platform megszervezése révén, valamint a Safe! projekt eredményeinek különböző európai platformokon
történő bemutatásával.

•

Emellett készült egy közösségi térkép is, amelyen mintegy 150, az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítása,
védelme, és/vagy biztonságos hazatérése, valamint újbóli beilleszkedése kapcsán érintett NGO, GO és IGO szerepel.

8. A projekteredmények kommunikációja és terjesztése
•

A munkacsomag eredményeként elkészültek és elindultak az összes projektterméket tartalmazó, speciális weboldalak. Az érdekeltekkel folytatott kommunikáció, valamint a (közösségi) médiajelenlét folytonos jellemzője
volt a Safe! projektnek.

•

Szintén ennek a munkacsomagnak az eredményei között szerepel a „Szakma hangjai” címet viselő zárójelentés,
amely részletesen elemzi a korai azonosításhoz és védelemhez, valamint a biztonságos hazatéréshez és a fenntartható újbóli beilleszkedéshez kapcsolódó stratégiákat és trendeket.

1.3

Célcsoportok

A Safe! projekt fő célcsoportját a négy projektország szakemberei, hatóságai és más érdekeltjei képezték, akik az
emberkereskedelem és/vagy a migráció problémájával kapcsolatos munkát végeznek szakpolitikai szinten. Szintén
a célcsoporthoz tartoztak azok a szakemberek is, akik közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az Unióba újonnan érkező
migránsok és menekültek közül kikerülő (lehetséges) áldozatokkal.
A második célcsoport a Nemzetközi Platformon részt vevő 26 európai ország (I)GO és NGO szervezeteinek
emberkereskedelemmel és migrációval foglalkozó szakértőiből állt.
A projekttermékek és az eredmények széles körben történő terjesztése révén a Safe! projekt közvetetten hasznára volt
minden uniós tagállamnak és harmadik országoknak is.
Ezen kívül a projekt eredménye közvetlen és közvetett módon hasznára lesz az emberkereskedelem áldozatainak szerte az
Európai Unióban és harmadik országokban, hiszen a projekt stratégiái és a képzés lehetővé fogja tenni korai azonosításukat
és védelmüket, továbbá támogatni fogja biztonságos hazatérésüket és fenntartható újbóli beilleszkedésüket.

1.4

A projekt időtartama és finanszírozó szervezetei

1.5

A projektkonzorcium

A Safe! projekt 2017. január 1. és 2018. december 31. között valósult meg. A Safe! projekt az Európai Unió Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alapjához (AMIF) lett beadva a 2015-ös pályázati felhívás keretében, amely a Holland
Biztonsági és Igazságügyi Minisztérium és a Holland Közegészségügyi, Jóléti és Sportminisztérium közös finanszírozása
mellett jóváhagyta azt.

A Safe! projekt szakosodott holland, magyar és bolgár NGO, GO és IGO partnerek egyedi konzorciumából állt,
amelyet a Macedóniában a terepen szerzett, szakmai tapasztalatok egészítettek ki. A partnerek között szerepeltek
emberkereskedelem áldozatainak védelmére szakosodott NGO szervezetek, a La Strada International, a rendőrség,
a Nemzetközi Migrációs Szervezet, valamint a bolgár Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága. A
holland projektkoordinátor HVO-Querido mellett az alábbi partnerek vettek részt a projektben:
Bulgária
•
•
•

Animus Association | La Strada Bulgaria
IOM Bulgaria
Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága, Bulgária
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Magyarország
•
•

IOM Magyarország
Magyarország rendőrsége

Hollandia
•
•
•
•
•
•
•

CoMensha (Emberkereskedelemmel Foglalkozó Holland Koordinációs Központ)
FairWork
HVO-Querido (projektkoordinátor)
Humanitas Rotterdam
IOM Netherlands
Hollandia rendőrsége
La Strada International

Macedónia
•

Open Gate | La Strada Macedonia

A Safe! partnerei együttesen széleskörű terepmunka-tapasztalattal és sokéves szakértelemmel rendelkeznek az
emberkereskedelem áldozatainak támogatásában, szemléletüket pedig erősen jellemzi a több érdekelt fél közötti
együttműködés mind országos, mind nemzetközi szinten.
A projekt legtöbb partnere már korábban is részt vett sikeres és intenzív együttműködésben:
•

A HVO-Querido, a Humanitas, a CoMensha, az Animus Association, valamint az IOM a Safe Future
Módszertan kidolgozásában.

•

A HVO-Querido, a CoMensha, az IOM és az állami rendőrség a RAVOT-EUR projektben a Hollandia,
Magyarország és Belgium közötti nemzetközi áldozatkezelő mechanizmusokhoz kapcsolódóan.

•

A La Strada International, a CoMensha, az Animus Association és az Open Gate a nemzetközi La Strada
Hálózat keretében, amely 1995-ben az első emberkereskedelem elleni közép- és kelet európai hálózatként
alakult meg.

•

A HVO-Querido, a Humanitas, a CoMensha, a FairWork, az IOM és a rendőrség a hollandiai, emberkereskedelem áldozataira szakosodott menedékhelyek kialakításában.

•

A HVO-Querido, a FairWork, az Open Gate és a rendőrség a hollandiai terepmunkában, valamint a korai
azonosításban.

•

A La Strada International, a CoMensha és a FairWork érdekképviseleti programokban, tájékoztató kampányokban, valamint képzési programokban országos és nemzetközi szinten.

•

Az Animus Association, az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága Bulgáriában és
az IOM Bulgaria számos országos projekt keretében, például a bolgár nemzeti áldozatkezelési rendszer
kidolgozásában.

1.6 A projekt módszertana

A Safe! alapja a terepmunka, ez volt minden projekttevékenységhez kiindulópontja is. A Safe! partnerei nap mint nap
szembesülnek az emberkereskedelem áldozatainak valós helyzetével, ezt pedig inspirációként tudják hasznosítani az
életszerű stratégiák és a hatékony képzés kidolgozásához, illetve megvalósításához.
A Safe! partnerei széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a több érdekelt közötti együttműködés terén, melynek alapját
az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet jelenti, és ezt a projekt sikeréhez elengedhetetlen feltételnek tartják.
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A Safe! projekttermékei a partnerek és az NGO-GO-IGO szakértők együttes erőfeszítéseivel jöttek létre a nemzetközi
kérdőív kitöltésén, valamint az országos és nemzetközi platformon való részvételen keresztül. Az emberkereskedelem
áldozatai fókuszcsoportok segítségével hallathatták a hangjukat a fejlesztés, a nyomon követés és az értékelés során.
A stratégiák és a képzési programok csak részletes egyeztetéseket, tesztelést és értékelést követően öltöttek végleges
formát.
A Safe! partnereinek meggyőződése, hogy a munkához korábbi ajánlott eljárásokat és forrásokat kell alapul venni.
Éppen ezért a Safe! partnerek által korábban kidolgozott Safe Future Módszertan3 volt a Biztonságos hazatérést és
fenntartható újbóli beilleszkedést érintő tréning anyagainak az alapja. Hasonlóképpen segítette az Euro TrafGuID
Iránymutatások az európai emberkereskedelem áldozatainak első szintű azonosítására4 című dokumentum a Korai
azonosításról és védelemről szóló stratégiák és képzések kidolgozását.
A Safe Future Módszertan olyan eszközt ad a szakemberek kezébe, amely segítségével már a menedékhelyen vagy az
egészségügyi segítségnyújtás helyszínén szisztematikusan tudnak beszélni az emberkereskedelem áldozataival és azok
gyermekeivel a biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés lehetőségéről. A hazatérést választó ügyfeleket aktívan
átirányítják származási országuk támogató szervezeteihez a biztonságos hazatérés és a fenntartható újbóli beilleszkedés
céljából. A több érdekelt közötti együttműködés és a kockázatértékelés kulcsfontosságú tényező.
A Safe Future kidolgozása és megvalósítása a 2013/2014-es évben történt a Safe Return projekt keretében5 Hollandiában,
Bulgáriában és Nigériában, több mint 400 ügyfélnek biztosítva tanácsadást. Ez áttörést jelentett, hiszen új távlatokat
nyitott meg az emberkereskedelem áldozatai számára, és lehetővé tette a gondozó személyeknek, hogy jogi alapokon
beszélgetést kezdeményezhessenek egy érzékeny témáról.
Az Európai TrafGuID Iránymutatások kidolgozása a 2012/2013-as évben történt a „Közös iránymutatások és
folyamatok kidolgozása az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása céljából”6 elnevezésű projekt keretében bolgár,
görög, spanyol, román, francia és holland projektpartnerek részvételével és a Francia Külügyminisztérium vezetésével.
A közvetlen projektpartnerek mellett a projektben részt vett még az Európa Tanács, az ILO, az ICMPD és az ENSZ
Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala is.

1.7 A jelentés tartalma

Az 1. fejezet bemutatja a Safe! projekt motivációit és hátterét, valamint a projekt célkitűzéseit, célcsoportjait, fő
tevékenységét és elvárt eredményeit. A fejezet ismerteti a projektkonzorciumot és a módszertant. A 2. fejezet a
kihívásokról, eljárásokról és képzési szükségletekről szóló európai felméréssel foglalkozik az emberkereskedelem
(újonnan érkező) migránsok és menekültek közül kikerülő (feltételezett) áldozatainak korai azonosításához és
biztonságos hazatéréséhez, valamint újbóli beilleszkedéséhez kapcsolódóan. A 3. fejezet a Korai Azonosítás és a
Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési programok kidolgozásáról és megvalósításáról szól. A 4., 5., 6. és
7. fejezetek országos szinten vizsgálják Hollandiát, Bulgáriát, Macedóniát és Magyarországot, figyelembe véve az
Országos Platformok eredményeit, ideértve a Szakértői Találkozókat és a szakemberek képzéseit. A 8. fejezet bemutatja
a Bulgáriában megrendezett Nemzetközi Platform eredményeit, amelyet a 9. fejezetben az általános következtetések
és ajánlások következnek.
Az 1. függelék részletesebb tájékoztatást ad a Safe! projekt partnereiről, a 2. számú mellékletben pedig a projekt
keretében kidolgozott közösségi térkép hivatkozása található. A 3. és 4. függelékben találhatók a korai azonosítás és a
Biztonságos Jövő képzési programok megvalósításakor kiosztandó írásbeli anyagok.

3

4
5
6

A Safe Future Módszertan és más Biztonságos hazatéréssel kapcsolatos projektek az alábbi linkeken érhetők el (többek között): http://lastradainternational.org/
lsidocs/3086-Safe_Future_Methodology.pdf és https://www.comensha.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-uit-over-resultaten-safe-return.
Egy, a gyermekek helyzetéről szóló, speciális utánkövetési módszertan az alábbi linken érhető el (többek között): https://www.comensha.nl/artikel/detail/engelseversie-safe-future-methodiek-inzake-kinderen
Az EU TrafGuid az alábbi linken érhető el (többek között): https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/ro_common_guidelines.pdf
A Safe Return projektet a Holland Biztonsági és Igazságügyi Minisztérium és a Holland Közegészségügyi, Jóléti és Sportminisztérium, valamint Alkmaar,
Amsterdam, Arnhem és Groningen önkormányzata finanszírozta.
A „Közös iránymutatások és folyamatok kidolgozása az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása céljából” elnevezésű projektet az Európai Unió/Európai
Bizottság Belügyi Főigazgatósága finanszírozta az ISEC 2010 pályázati kiírás keretében öt résztvevő állam társfinanszírozásával.
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Az európai szint: A kihívásokról,
eljárásokról és képzési szükségletekről szóló
felmérés az emberkereskedelem (újonnan
érkező) migránsok és menekültek közül
kikerülő (feltételezett) áldozatainak korai
azonosításához, valamint biztonságos és
megfelelő hazatéréséhez kapcsolódóan7

A fejezet az emberkereskedelem (feltételezett) migráns- és menekültáldozatainak korai azonosításával,
védelmével, biztonságos hazatérésével és fenntartható újbóli beilleszkedésével kapcsolatban végzett felmérést
ismerteti. A felmérésben az emberkereskedelem elleni küzdelem és/vagy a migráció területén dolgozó
69 szakember vett részt 21 uniós és kilenc unión kívüli országból. A fejezet elsőként a korai azonosítás
meghatározásával, a jelenleg alkalmazott szűrési és azonosítási folyamatokkal, valamint a szolgáltatások
elérhetőségével foglalkozik. Ezt követi a megjelölt főbb kihívások ismertetése.
A fejezet felépítése
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A migránsok és menekültek között azonosított áldozatok számára biztosított
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2.6

Az emberkereskedelem (azonosított) áldozatainak védelme kapcsán felmerülő akadályok ................... 26

2.7

A biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés akadályai ............................................................. 27
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Záró megjegyzések ......................................................................................................................... 29

2.1

Módszertan

A Safe! projekt keretében megvalósult egy online felmérés, amelynek az volt a célja, hogy az NGO, GO és IGO
szervezetektől információt gyűjtsön azokkal a trendekkel, akadályokkal, (képzési) szükségletekkel és ajánlott
eljárásokkal kapcsolatban, amelyek az emberkereskedelem áldozatainak (korai) azonosításához, védelméhez,
biztonságos hazatéréséhez és újbóli beilleszkedéséhez köthetők, különösen az Európai Unióba beérkező és az Európai
Unión belül a közelmúltban tapasztalható migrációs- és menekültáradat fényében. A kutatás értékes információkkal
szolgált a Safe! projekt keretében megvalósuló képzési programok, valamint az Országos és Nemzetközi Platformok
megtervezéséhez. Hozzájárult továbbá annak a 2018-as jelentésnek az elkészítéséhez is, amelyet a emberkereskedelem,
különösen a nő- és gyermekkereskedelem ügyével foglalkozó különleges ENSZ-előadó mutatott be az ENSZ Emberi
Jogi Tanácsának 2018 májusában.8
Az online kérdőívet 2017 április 11. és november 16. között 500 embernek küldték ki. Ez egészült ki hat ellenőrző
interjúval, valamint a Skopjében (Macedónia) 2017. október 27-én szervezett La Strada International NGO Platform
alatt tartott korai azonosításról szóló workshop eredményeivel.9
7
8
9

A nemzetközi kutatást a La Strada International munkatársa, Suzanne Hoff, valamint a CoMensha munkatársa, Eefje de Volder végezte. A fejezet szövegének
alapjául ez a kutatás szolgált, az esetenkénti összefoglalásokat és szerkesztői módosításokat pedig a Safe Zárójelentés szerzője végezte.
A/HRC/38/45. ENSZ Emberi Jogi Tanács, Harmincnyolcadik ülés. Az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem ügyével foglalkozó
különleges ENSZ-előadó jelentése (2018. május 14.)
Három ellenőrző interjú Hollandiában a COA-val, a Vöröskereszttel és a Menekültügyi Tanáccsal; egy ellenőrző interjú Macedóniában az Open Gate
képviselőjével, egy magyarországi találkozó – többek között – az ICMPD képviselőivel és egy Skype interjú a bolgár Animus Association képviselőjével.
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Összesen 69 válaszadó vett részt a kutatásban 30 európai országból (amelyek közül 21 uniós tagállam). Közülük 53-an
töltötték ki a kérdőívet (ez 11%-os válaszadási arány), hat résztvevővel interjú készült, hogy megerősítsék/kiegészítsék
az országra jellemző eredményeket, tíz ember pedig részt vett a korai azonosításról szóló workshopon. A válaszadók
majdnem kétharmada (59%) valamilyen civil szervezetet vagy hálózatot képvisel, 29% pedig kormányzati szervezet
munkatársa. A válaszadók 5%-a kormányközi szervezetet képvisel, 1%-a pedig nemzetközi szervezetet.10 Az utolsó
kategóriában (az egyéb 5%-ot kitevő válaszadók közül) egy válaszadó nyilatkozott arról, hogy az Emberkereskedelemmel
foglalkozó Független Nemzeti Előadói Hivatal munkatársa, egy másik válaszadó egy egyházi felekezetnek dolgozik,
egy pedig egy kutatóintézet munkatársa.

A 69 válaszadó 30 különböző országot képviselt, amelyek közül 21 uniós, 9 pedig unión kívüli ország:

10

Azok, akik a Nemzetközi Szervezetek (IO) képviseletét jelölték meg, mind az IOM munkatársai voltak
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Az emberkereskedelem (feltételezett) áldozatainak korai azonosításának meghatározása

A válaszadók meghatározásai alapján megállapítható, hogy az azonosítási folyamat vonatkozásában a „korai” jelző a
lehető leghamarabbi időpontra utal, pl. az adott országba történő „érkezéskor azonnal”, „amint a valószínűsíthető áldozatok
szakemberekkel kerülnek kapcsolatba” vagy „a lehető legrövidebb időn belül azt követően, hogy az érintettek elkezdtek dolgozni
az adott személlyel”, „mielőtt bármiféle kizsákmányolás történne a befogadó országban”, illetve „mielőtt az áldozatok vonatkozó
jogait megítélik.”
A válaszadók azt is hangsúlyozták, hogy bár az azonosításnak a lehető legkorábbi fázisban kell megtörténnie, nem
szabad egylépéses folyamatként tekinteni rá. A feltételezett áldozatoknak időbe telhet, amíg megosztják (súlyos)
kizsákmányolásukkal kapcsolatos élményeiket. A válaszadók megemlítették, hogy „az azonosításhoz időre, nyugodt és
biztonságos helyre van szükség, hogy ki tudjon alakulni a bizalmi kapcsolat.” Ez különösen a tranzit országokban igaz, mivel
a migránsok és menekültek gyakran szeretnék a lehető leghamarabb folytatni útjukat, hogy elérhessék végső céljukat. Azonban a
célországban sem mindig áll rendelkezésre sok idő az olyan migrációs előírások miatt, amelyek gyors döntést igényelnek.
Az azonosításra mind nem hivatalos, proaktív, mind pedig hivatalos szűrési folyamatként is utaltak, amely során
kizsákmányolásra vagy emberkereskedelemre utaló jelek keresésével szűrik az embereket. Sokan említették, hogy szükség
van az emberkereskedelemmel kapcsolatos hivatalos mutatók (veszélyeztetettséget előidéző tényezők) használatára.
A válaszadók arra is kitértek, hogy az ellenőrzéshez dokumentumok, szakemberekkel történő személyes
beszélgetések,11 orvosi vizsgálatok, stb. szükségesek. Az egyik válaszadó szerint „az információk megosztásával,
továbbirányítással és segítségnyújtással, valamint az emberkereskedelemre utaló jelek belső és/vagy külső kapcsolattartóknak
történő jelentésével.” Szintén említették a lakosság figyelmét felkeltő növelő kampányokat és a forródrót/segélyvonal
szolgáltatásokat mint a korai azonosítást segítő módszereket, hiszen ezek növelhetik az önazonosítás eseteinek számát.
Arra a kérdésre, hogy kinek legyen a feladata a korai azonosítás, a legtöbb válaszadó a „készenléti rendőröket” vagy a
„bűnüldöző szervek tisztviselőit” jelölte meg. Egy válaszadó adta a következő választ: „minden szereplő, akinek bármilyen
mértékű befolyása van az ügyre, vagy bármilyen kapcsolatban áll az ügyféllel.” Egy másik válaszadó „a különböző
szakemberek, orvosok, szociális munkások, rendőrök, tanárok és civil szervezetek”, valamint a „migrációs hatóság közötti
interakciós folyamatot” említette. Megfogalmazódott, hogy az azonosítást végző személyeknek megfelelő tudással,
képzettséggel és megfelelő kapacitással kell rendelkezniük, valamint „tettre késznek kell lenniük és segítséget kell tudniuk
nyújtani a valószínűsíthető áldozatoknak.” Az egyik válaszadó világosan megfogalmazta, hogy „biztosítani kell, hogy az
érintett szervezetek tisztviselői ki legyenek képezve az emberkereskedelemre utaló legcsekélyebb jeleket észlelésére is, hogy
ezáltal a lehető legnagyobb legyen az áldozatok korai azonosításának esélye.” Egy másik válaszadó „az emberkereskedelem
valószínűsíthető és esetleges áldozatainak időben történő azonosítását célzó tevékenységek összességét” említette. Ez
utóbbi válasz is arra a tényre utal, hogy a korai azonosítás ideális esetben nem egy egylépéses folyamat, hanem több olyan
személyt is magában foglal, akik kapcsolatba kerülnek az újonnan érkező migránsokkal és menekültekkel.
Ami a korai azonosítás megfelelő helyszínét illeti, a válaszadók szerint „a fogadó ország belépési pontjain” vagy „a
határátkelőknél, képzett repülőtéri tisztviselők által végzett szűrés keretében” kell megvalósulnia. Egyes válaszadók
megemlítették a forródrót-szolgáltatásokat és a nyilvános kampányokat is,amelyek lehetőséget adnak az emberkereskedelem
lehetséges áldozatainak az önazonosításra.
Összegzés
A fentieket összefoglalva elmondható, hogy a válaszadók különösen azt hangsúlyozzák, hogy a korai azonosításnak
a lehető leghamarabbi fázisban kell megtörténnie az adott országba való érkezéskor, és hogy az azonosításnak
ideális esetben proaktív és nem hivatalos módon kellene történnie. Ugyanakkor kiemelik azt is, hogy szükség van
mutatók alkalmazására, amelyek alapján az adott személy helyzetét vagy veszélyeztetettségének mértékét értékelni
kell, illetve hogy szükség van egyértelmű eljárásokra akkor, amikor egy személy valóban az emberkereskedelem
lehetséges áldozata. Az újonnan érkező migránsok és menekültek közötti lehetséges áldozatok helyzetének megfelelő
értékelésével kapcsolatban több helyen kiemelték, hogy minden olyan érintett félnek, aki kapcsolatba kerülhetnek
az újonnan érkező migránsokkal és menekültekkel, megfelelő képzésben kellene részesíteni. Amennyiben a korai
azonosítás meghiúsul, fontos, hogy az áldozatok egy későbbi fázisban mégis azonosítva legyenek. A válaszadók közül
11

Egy esetben utaltak rá, hogy a „terepen dolgozó ügyintézők tapasztalataira kell építeni.”
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néhányan az azonosításhoz kapcsolódóan több érdekeltet említettek (ideértve pl. NGO szervezeteket, általános és
egészségügyi szolgálatokat, migrációs szervezeteket és munkaügyi hatóságokat), míg mások a határrendészetet és a
készenléti rendőrséget jelölték meg.
A válaszadók által szolgáltatott információk alapján a korai azonosításra mint folyamatra kell tekinteni, amelyhez
kapcsolódóan ideális esetben mérlegelni kell, hogy az mikor, kinek a segítségével, milyen feltételek alapján, hogyan,
mennyi idő alatt és milyen céllal történik. A felmérés a következő útmutatással szolgált:
•

Mikor: a lehető legkorábbi időpontban az adott országba történő érkezést követően (akár cél-, akár
tranzitországról van szó)

•

Időtartam: a korai azonosítás nem feltétlenül egy egylépéses folyamat. Bár a korai azonosítás ideális
esetben a lehető legkorábbi időpontban kezdődik, amikor az emberkereskedelem feltételezett áldozatai
megérkeznek az adott országba, hasznos volna olyan módszereket kidolgozni, amelyek lehetővé tennék a
kezdetben magukat fel nem fedő áldozatok számára, hogy később felvegyék a kapcsolatot egy szakképzett
személlyel (folytatólagos összetevő). Azok a személyek, akiket súlyosan kizsákmányoltak, nem biztos, hogy
azonnal beszámolnak helyzetükről. Ez leginkább azokban a fogadó országokban fontos, ahol a menekültek/
migránsok hosszabb időn át terveznek tartózkodni (a tranzitországokkal ellentétben).

•

Hol: a korai azonosítás mindenekelőtt a fogadó- vagy tranzitország belépési pontjain történik. Mivel a korai
azonosítás folyamata folytatólagosan zajlik – hiszen a lehetséges áldozatoknak időre lehet szüksége, hogy
beszámoljanak helyzetükről, – a válaszadók más helyszíneket is említettek, például a befogadóállomásokat,
a migrációs szervezetek találkozási pontjait, valamint a tanácsadók irodáit. Nagyobb esély van a korai
azonosításra egy nyugodt és biztonságos környezetben, a körülmények azonban ezt nem mindig teszik
lehetővé.

•

Ki által: az újonnan érkező migránsokkal és menekültekkel elsőként kapcsolatba kerülő szakemberek,
ideértve a határrendészeti és egyéb rendőröktől az NGO szervezeteken és az egészségügyi/általános
szolgálatokon át a migráns közösségekig minden résztvevőt. Fontos, hogy azok az emberek, akik
szakmájukból adódóan elsőként lépnek kapcsolatba az újonnan érkező migránsokkal és menekültekkel,
képesek legyenek az emberkereskedelem feltételezett áldozatainak korai azonosítására. Mivel a folyamatban
számos különböző szakember vehet részt, az érdekeltek közötti kommunikáció kulcsfontosságú.

•

Mi alapján: egyértelmű folyamatok és mutatók, bár ezekre az eszközökre csak a szélesebb szakmai
tapasztalat részeként, támogatásként van szükség.

•

Hogyan: nem hivatalosan, proaktívan, tisztelettudóan és ráérősen (ha lehetséges)

•

Cél: a korai azonosítás mindenekelőtt egyfajta előzetes azonosítás (olyan jelek észlelése, amelyek
arra utalnak, hogy a személy emberkereskedelem áldozata), ezt követően az azonosított személyeket
továbbirányítják további (hivatalos) azonosítás (majd pedig védelem- és segítségnyújtás) céljából. A korai
azonosítás célja a valószínűsíthető kizsákmányolások felismerése, az érintett személyek azonosítása (a
továbbirányítás után), majd pedig számukra védelem és segítség biztosítása igény szerint.

Említett képzési szükségletek: minden érintett szakembernek szaktudásra és kapacitásra van szüksége, amelyeket
képzések, mutatók és egyértelmű eljárások biztosítanak (hogyan jelezzenek, mit tegyenek).
Gondolatébresztő megjegyzések
Némelyik válaszadó felvetett az Országos és Nemzetközi Platformokon megvitatható kérdéseket is:
•

A korai azonosítás részeként szükséges-e azoknak a valószínűsíthető áldozatoknak az azonosítása is, akik
emberkereskedelem áldozataivá válhatnak a fogadó országban, de az országba való belépés előtt nem voltak
áldozatok?
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•

Mi a teendő, ha a korai azonosítás célja (a felismerés és a védelem biztosítása) nem valósulhat meg? Mi a
teendő, ha a korai azonosítás megtörténik, de a gyakorlatban csak a regisztráció célját szolgálja, és az illető
nem kap védelmet és segítséget? A korai azonosítás ilyen esetekben is az újonnan érkezett migránsok/
menekültek érdekeit szolgálja-e, vagy akaratlan következményekkel járhat (pl. olyan trauma, amellyel
később nem foglalkoznak)?

•

Nem kellene-e inkább a korai segítségnyújtást és támogatást elősegítenünk minden veszélyeztetett személy
esetében, hogy később azonosítani lehessen az emberkereskedelem áldozatait? Ezzel biztosítható, hogy a
veszélyeztetett személyek és az emberkereskedelem kockázatának kitett emberek megkapják a szükséges
védelmet és segítséget, ami hozzájárul az emberkereskedelem megelőzéséhez, a bizalom kiépüléséhez és
ahhoz, hogy az áldozatok bátran elmondják a velük történteket.

2.3

A migránsok és menekültek szűrésének és korai azonosításának jelenleg használt
módszerei

A nemzetközi felmérésben részt vevő 53 válaszadó közül 33 nyilatkozott úgy, hogy országukban jelenleg is szűrik és
azonosítják a migránsokat és menekülteket (61,5%), tízen pedig úgy, hogy ez nem jellemzi országukat (19,25%). A
maradék tíz válaszadó állítása szerint nem rendelkezik erre vonatkozó információval (19,25%).

A válaszadók többsége (33) jelezte, hogy a (korai) azonosítás része a jelenlegi hivatalos eljárásnak. Ezen hivatalos
eljárás leírását vagy a Nemzeti Áldozatkezelési Rendszer (NRM) (20), vagy a Szabványos Műveleti Eljárás (SOP)
(12) vagy a Nemzeti Akcióterv (NAP) (9) vagy valamely kormányrendelet (3) tartalmazza, vagy a szervezetek belső
eljárásainak részét képezi (3). Néhány válaszadó az „egyéb” kategóriát jelölte meg a szervezetek belső eljárásaira utalva.
Tíz válaszadó állítása szerint nincs jelenleg hivatalos eljárás, másik tíz pedig úgy nyilatkozott, hogy nincs tudomása
ilyen eljárásokról.

A válaszadók többféle okot jelöltek meg azzal kapcsolatban, hogy országukban miért nincs általános szűrés/korai
azonosítás az emberkereskedelem migránsok és menekültek közötti lehetséges áldozataihoz kapcsolódóan:
•
•
•
•
•
•
•

A tudatosság hiánya.
A megfelelő – alapos – tudás hiánya.
Az országba érkező migránsok és menekültek nagy száma.
Együttműködési mechanizmusok, készségek és kapacitás hiánya.
Nem kötelező, nem része a (hivatalos) eljárásoknak.
Nem élvez prioritást.
Nincs ilyen irányú politikai szándék.

A fentiek alapján lehet azzal érvelni, hogy az eredmények nagyban függnek a válaszadóktól és az országukban jelenleg
használt szűrési/korai azonosítási rendszerről alkotott képükről. Elképzelhető, hogy egyes eljárások és a specifikus
azonosítási szolgáltatások elérhetők, azokról azonban nem mindenki tud. Annak megítélése is eltérhet, hogy az elérhető
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szolgáltatások szűrési és azonosítási tevékenységnek minősülnek-e. Az is előfordulhat, hogy bár egyesek szerint
folytatnak szűrési és azonosítási tevékenységeket, mások úgy gondolják, hogy azok nem elégségesek, és nem átfogó
módon alkalmazzák őket, ezért arra a kérdésre, hogy jelenleg van-e országukban szűrés/korai azonosítás, nemleges
választ adnak. Ennél is fontosabbak azok az okok, amelyeket a szűrés/korai azonosítás hiányával kapcsolatban jelöltek
meg magyarázatként. Vannak olyan okok, amelyek orvosolhatók (a tudatosság/tudás/együttműködés hiánya vagy
a rendszer/készségek hiánya), míg mások inkább szervezeti problémák (kapacitás hiánya) és/vagy az adott ország
politikai hangulatával kapcsolatosak (nem élvez prioritást, nincs politikai szándék), így ezeket nehezebb megváltoztatni
és orvosolni. Ezenkívül külső okok is közrejátszanak, mint például a migrációs áradat növekedése.
Az emberkereskedelem feltételezett áldozatainak (korai) azonosításában részt vevő szervezetek
Bár több válaszadó állította, hogy országukban jelenleg nem végeznek szűrést/korai azonosítást, ettől függetlenül
választ adtak a korai azonosításban részt vevő szervezetekről szóló kérdésre. A válaszadáskor feltehetőleg azokra a
szervezetekre gondoltak, amelyeknek „részt kellene venniük.” Három válaszadó jelezte, hogy nem tudja, melyik
szervezetek vesznek részt jelenleg.
A lenti táblázat mutatja azokat az érdekelteket, akik a válaszadók szerint részt vesznek vagy akiknek részt kellene
venniük az azonosításban:

Ahogy a fenti ábrán is látszik, a válaszadók főként bevándorlási szolgálatokat, a határrendészetet, emberkereskedelem
ellen küzdő NGO szervezeteket, befogadóállomásokat, valamint rendvédelmi- és nemzetközi szervezeteket jelöltek meg
érdekeltként, akiknek részt kellene venniük a korai azonosításban. A válaszadók emellett a menekültügyi tanácsokat,
egészségügyi támogatószolgálatokat, munkaügyi hatóságokat, konzulátusokat és nagykövetségeket, valamint a jogi
szolgálatokat és a szakszervezeteket is megjelölték.
Az „Egyéb” kategóriában említett érdekeltek között szerepeltek:
•
•
•

Helyi hatóságok/önkormányzatok
Gyermekvédelmi szolgálatok
Pszichoszociális segítségnyújtó és támogatószolgálatok/szociális közellátási központok/gondozóközpontok
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•
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Egyéb NGO-k, olyan NGO-k, amelyek nem dolgoznak közvetlenül az emberkereskedelem áldozataival
Rendőrségi különleges egységek
Kapcsolódó szervezetek önkéntesei
Közoktatási szolgáltatók
Az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága Bulgáriában

A kérdést megválaszoló 53 válaszadó közül, 15% válaszolta, hogy minden érintett fél részt vesz (vagy részt kellene
vennie), ám a hatékony szűrést/korai azonosítást más tényezők akadályozzák. Leggyakrabban az erőforrások hiányát
(13%) és a tudatosság hiányát (87%) említették.
Gondolatébresztő megjegyzések
Némelyik válaszadó felvetett az Országos és Nemzetközi Platformokon megvitatható kérdéseket is:
•
•

Mit lehet tenni, ha nincs az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosításának/szűrésérének biztosítására
irányuló politikai szándék a harmadik ország állampolgárai körében?
Mit értünk „szűrési és azonosítási tevékenységeken”, és milyen feltételeket kell megvizsgálni ahhoz, hogy
megállapítható legyen ezek megléte?

Összegzés
Bár a legtöbb válaszadó azt jelezte, hogy az azonosítás része a hivatalos eljárásaiknak (ami örvendetes, hiszen ezt a korai
azonosítás egyik fontos elemeként jelölték meg), ez mégsem szolgál sok információval a mutatók formálissá tétele és a
korai azonosítás valószínűsége közötti korrelációról. Szintén itt kell megemlíteni azt is, hogy a válaszok eltérnek abban,
hogy a válaszadók némelyike különbséget tett a korai és az általános azonosítási eljárások között, mások viszont nem.
Eddig még nem vizsgálták az európai országokban használt hivatalos eljárásokat, és azt, hogy azok említik-e a készenléti
rendőrök, valamint az újonnan érkező migránsok és menekültek célcsoportjának szerepét, és ha igen, miként utalnak rá.
Célszerű lenne a jelenleg használatos NRM-ek, NAP-k és más koordinációs és áldozatkezelési rendszerek elemzése annak
megállapítására, hogy a migránsok és menekültek korai azonosítása nyíltan szerepel-e bennük, illetve hogy vannak-e
használatban olyan specifikus eljárások, amelyek a migránsok új csoportjainak korai azonosítását segítik elő.
Annyi bizonyos, hogy általában a szakemberek kézenfekvőbbnek tekinthető csoportja vesz részt az emberkereskedelem
lehetséges áldozatainak korai azonosításában és szűrésében (azok,akiknek tevékenyen részt vesznek az emberkereskedelem
elleni küzdelemben vagy a menekültekkel/migránsokkal aktívan foglalkoznak). Ide tartozik a határrendészet, a
bevándorlási szolgálat, a bűnüldöző szervek, az emberkereskedelem ellen küzdő NGO-k, a befogadóállomások és a
menekültügyi tanácsok. Sokkal kisebb mértékben, de ilyenek az általános- és egészségügyi szolgálatok is, a terepmunkát
végző személyek és a migrációs szervezetek is, akik szintén érintettek lehetnek a korai azonosításban. Emellett a
válaszadók igen magas hányada jelezte, hogy bár az érintett felek jelenleg is részt vesznek, kapacitás- és erőforráshiány
akadályozza a hatékony/átfogó szűrést és korai azonosítást. Ez a probléma régóta aggodalomra ad okot, és jelzi, hogy
folyamatosan szükség van képzésre és figyelemfelhívásra, továbbá megfelelő politikai szándékra és prioritásra ahhoz,
hogy elegendő erőforrás állhasson rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban néhány válaszadó felhívta a figyelmet arra, hogy
mennyire fontos lenne az emberkereskedelem valószínűsíthető migráns- vagy menekültáldozatainak több érdekelt
részvételével történő azonosítása (ideértve az NGO-kat is).
2.4
A migránsok és menekültek között azonosított áldozatok számára biztosított szolgáltatások
elérhetősége
Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy elérhetők-e a szolgáltatások az emberkereskedelemnek az Európai Unióba
belépő migránsok és menekültek közül kikerülő feltételezett és azonosított áldozatai számára, megjegyzendő, hogy a
válaszadók, akik szerint a szolgáltatások minden esetben elérhetők, a legtöbben kormányképviselők, míg a közvetlen
szolgáltatók gyakran (sokkal) kevésbé pozitívan nyilatkoztak a szolgáltatások elérhetőségéről.
Ezzel együtt kimutatható az emberkereskedelem lehetséges áldozataiként azonosított, újonnan érkezett migránsok és
menedékkérők számára biztosított szolgáltatások elérhetőségére jellemző néhány trend. A válaszadók megnevezték
azokat a szolgáltatásokat, amelyek az emberkereskedelem áldozataiként azonosított személyek számára általánosságban
elérhetők, és amelyek kevésbé hozzáférhetők.
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A válaszadók az esetek 61 százalékában jelölték meg, hogy a jogokról és a kötelezettségekről való tájékoztatás
általánosságban elérhető (gyakran/mindig). Az ideiglenes menedékhelyek/szálláshelyek elérhetősége is rendezettnek
bizonyult (a válaszadók 71 százaléka szerint gyakran/mindig)

2. fejezet - Az európai szint
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A pszichológiai segély/traumakezelés elérhetőségére kimondottan több figyelmet kellene fordítani. Ez a kérdéskör az
ellenőrző interjú során is jelentős akadályként került szóba. Noha az azonnali orvosi ellátás általánosságban elérhetőnek
bizonyult (a válaszadók 68 százaléka szerint gyakran/mindig), addig a pszichológiai segély és a traumakezelés ettől
jóval elmarad (a válaszadók 46 százaléka jelölte meg a gyakran/mindig választ.) Ez pedig az a fajta támogatás, amely
különösen fontos lenne e csoport számára.
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A jogsegély a válaszadók szerint jellemzően elérhetőnek bizonyult (59%), bár tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások
biztosítása az emberkereskedelem áldozatai számára nemzetközi kötelezettség, a helyzeten még jelentős mértékben
lehetne javítani.

Ami a kizsákmányolást követő újrakezdéshez nyújtott támogatást illeti, a munka nagy része még hátravan: a hosszú
távú szakképzés jelenleg az emberkereskedelem áldozatai közül nem sok személy számára elérhető (a válaszadók
mindössze 46%-a szerint érhető el gyakran/mindig).
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A korai azonosítás kapcsán felmerülő akadályok

A válaszadók által említett fő akadályok közül messze a legjellemzőbb az érdekeltek tudásának és kapacitásának
a hiánya. Míg a tudás hiánya képzések kidolgozásával és megvalósításával minden bizonnyal orvosolható, addig a
kapacitás hiánya inkább szervezeti probléma, amelyet más módon kell kezelni. Kapacitás hiányában nehéz frissíteni a
szükséges tudást is, ez pedig egyfajta ördögi kört eredményez.

A válaszadók által említett főbb akadályok a következő témakörökbe sorolhatók:
A helyzet érzékelése az áldozatok részéről
•
•
•
•

Félelem a vallomástételtől a családtagjaikat és saját személyüket érintő fenyegetések miatt.
Kétségek az áldozati státusz előnyeivel kapcsolatban.
Általános bizalmatlanság a hatóságok iránt, vagy az információátadást tiltó utasítás.
Önazonosítás elmaradása – sok migráns nem tekinti magát áldozatnak.

Politikai elkötelezettség
•
•
•

•

Az általános politikai viszonyulás a harmadik ország állampolgárai felé, az érintettek ellenséges magatartása
a migránsok és menekültek felé.
Politikai szándék hiánya/Megfelelő prioritás hiánya.
A migrációs problémákat érintő folyamatos viták, például az okmányokkal nem rendelkező migránsok
jogaival kapcsolatban. Az a tény, hogy számos kormányzati intézmény meghatározó munkamódszere
szerint az okmányokkal nem rendelkező migránsokat egyedi helyzetük figyelembevétele nélkül visszaküldik
származási országukba.
Végül, de nem utolsó sorban, noha az országos áldozatkezelési rendszer az európai- és nemzetközi
törvényekbe ágyazva jól működhet az emberkereskedelem hazai áldozatainak vonatkozásában, a több európai
országra jellemző politikai hangulat következtében sok esetben a rendszer nem terjed ki (teljes mértékben) a
migránsok és menekültek körére.

Jogsegély
•

A menedékkérési folyamat és az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása külön eljárás, amelyet
különböző hatóságok végeznek, és köztük gyakran kevés vagy semmilyen kommunikáció nincs.
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•

•
•
•

A menekülttáborokon belül nem áll rendelkezésre szállás a menedékkérők számára. Onnantól,
hogy az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása megtörténik a fogadóállomásokon vagy a
menekültközpontokban, nincs lehetőségük továbbra is ott tartózkodni, hiszen nem mint menekültek, hanem
mint az emberkereskedelem feltételezett áldozatai kapnak ideiglenes tartózkodási engedélyt.
A menedékkérési folyamathoz kötődő bizonytalanság és a dublini rendelet miatti kitoloncolás kockázata.
Az „emberkereskedelem áldozata” mint jogi terminus hiánya egyes országok jogszabályaiban.
Olyan esetek, amikor a kizsákmányolás nem az ország határain belül történik, vagy az ország joghatóságán
kívül eső esetek.

Az érdekeltek tudása és kapacitása
•

•
•
•

•

Az érdekeltek, például a bevándorlási ügyintézők, az
egészségügyi szolgáltatók, a nem szakosodott NGO-k
vagy a nemzetközi szervezetek nem rendelkeznek
elegendő tudással az áldozatok azonosításához, és
nincsen ilyen irányú képzés sem.
Az érdekeltek közötti megfelelő kommunikáció hiánya.
Csekély együttműködés az intézmények között a
határoknál.
A határrendészet, a bevándorlási ügyintézők és az
egészségügyi szolgáltatók korlátozott kapacitása.
A rendőrség gyakran nem emberkereskedelemre, hanem
nemi erőszakra utaló jeleket tapasztal. Más esetekben a
kényszermunka céljából történő emberkereskedelem
eseteit munkaerő-kizsákmányolásként azonosítják.
Előfordul az is, hogy a származási országból a célországba
vezető út során történt eseteket figyelmen kívül hagyják,
mert a rendőrség csak nehezen tudná kivizsgálni őket,
ezért ezekkel az esetekkel eleve nem foglalkoznak.
Noha a szakosodott NGO-k és IO-k tevékenyen részt
vesznek a (lehetséges) áldozatok azonosításában, és az
eseteket továbbirányítják a megfelelő hatóságokhoz, a
hatóságoknak nincs elég kapacitása, és a gyakorlatban
nem tudják végrehajtani a szabvány műveleti
eljárásokban foglaltakat.

Az egyik holland válaszadó így fogalmazta
meg a különböző felmerülő akadályokat:
„Hogyan kezelendők a holland joghatóság
tekintetében az emberkereskedelem azon
esetei, ahol a kizsákmányolás Hollandián
kívül, az út során történt. A kérdés az, hogy
ezekkel az esetekkel a holland bűnüldözés
foglalkozik-e. A nyomozóegységek kapacitása
korlátozott, fennáll a szelektálás veszélye.
A bevándorlási hatóságokat arra képezték
ki, hogy felismerjék az emberkereskedelemre
utaló jeleket. Ugyanez mondható el a
katonai rendészetről (határrendészetről) is.
A lehetséges áldozatok azonban nincsenek
mindig tisztában azzal, hogy esetlegesen
emberkereskedelemben érintettek. Az
áldozatokat néha arra utasítják, hogy
bizonyos részleteket ne osszanak meg
útjukkal/munkájukkal kapcsolatban
Hollandiában. Nekik már van saját
tapasztalatuk a hatóságokkal, és ez
befolyásolja a holland hatóságokba vetett
bizalmukat. Arra nincs rálátásunk, hogy a
hatóságok valójában milyen gyakorisággal
azonosítanak áldozatokat.”

Adatgyűjtés és információcsere
•
•

2.6

Az adatgyűjtés, a jó együttműködés és az információcsere (hiánya) különböző intézmények és érdekeltek
között.
Az adatcserét megnehezíti a nemzetközi adatvédelmi korlátozások betartása.

Az emberkereskedelem (azonosított) áldozatainak védelme kapcsán felmerülő
akadályok

Több válaszadó említette, hogy az országukba újonnan érkező migránsok és menekültek között emberkereskedelmet
még nem sok esetben azonosítottak, ezért ezekkel az új csoportokkal kapcsolatban még nem rendelkeznek sok
tapasztalattal. Egy másik válaszadó állítása szerint „nagyon kevés nyilvános információ áll rendelkezésre a migránsok
csoportjairól, és az NGO szervezetek hozzáférése is korlátozott, nagyon kevés a hollétükről, szükségleteikről szóló hír,
és az arra vonatkozó információ, hogy milyen módon lehet számukra szolgáltatásokat biztosítani.” Egy bolgár válaszadó
így fogalmazott: „megalapozatlan az az állítás, miszerint a Bulgáriába érkező migránsok és menekültek csoportjai
körében nincsenek áldozatai az emberkereskedelemnek, hiszen semmilyen lépést nem tesznek az azonosításuk
érdekében.”
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A válaszadók a következő főbb akadályokat jelölték meg az emberkereskedelem azonosított áldozatainak védelmével
kapcsolatban:
•
•

•
•
•
•

2.7

Nem világosak a felelősségi körök, és nincs tisztázva a menekültügyi eljárásban maradó áldozatok támogatása
és gondozásának biztosítása, különösen azt követően, hogy az áldozat menekült státuszt kap.
A tartózkodási engedélyeket sok esetben azért tartják vissza, mert a tárgyalást megelőzően nem végeznek
nyomozást, vagy mert úgy ítélik, hogy az áldozat nem eléggé veszélyeztetett ahhoz, hogy számára tartózkodási
engedélyt adjanak ki (emiatt pedig anélkül küldik őket vissza, hogy figyelembe vennék az újbóli áldozattá
válás kockázatát).
Pénzügyi források és szolgáltatások, pl. pszichoszociális támogatás hiánya12, szakszerű jogsegély és
menedékhelyek hiánya.
Szakértők és/vagy képzett személyzet hiánya (tanácsadók, egészségügyi dolgozók, stb.)13.
A migráns közösségek és az önszerveződő migráns csoportok nem kapnak megfelelő tájékoztatást az
emberkereskedelem problémájáról, így nem is tudnak kellő segítséget nyújtani.
Végül, de nem utolsó sorban több válaszadó jelezte, hogy a harmadik országból származó áldozatok számára
egyáltalán nem nyújtanak védelmet, mert az országukban hatályos Nemzeti Áldozatkezelési Rendszer nem
terjed ki a migránsok körére.

A biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés akadályai

Az emberkereskedelem áldozatainak biztonságos hazatérése és újbóli beilleszkedése kapcsán felmerülő főbb akadályokat
érintő kérdéssel kapcsolatban a válaszadók a következőket jelezték:

12
13
14

•

Az úgynevezett „biztonságos harmadik országból” érkező személyek esetében lefolytatott gyorsított
menekültügyi eljárás miatt nagyon nehéz az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása. Ennek
eredményeként az a helyzet állhat elő, hogy az érintett személyt nem azonosítják áldozatként, és szinte
azonnal visszaküldik származási országába, anélkül, hogy esélye lenne élni a védelmi/hazatérési program
által kínált előnyökkel.

•

A dublini rendelet értelmében a menedékjogért folyamodó azonosított áldozatokat visszatoloncolhatják
abba az országba, ahol először léptek be az Unióba,14 így előfordulhat, hogy számukra többé nem
biztosítható védelem, illetve hazatérésük és újbóli beilleszkedésük is akadályokba ütközhet.

•

A hazatérés utáni újbóli beilleszkedés minősége nagyban függ a partnerek által kínált lehetőségektől és
a származási országban működő helyi támogatószervezetektől. Amennyiben nem áll rendelkezésre ilyen
infrastruktúra, a biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés nem garantálható.

•

A célországok szervezetei nem rendelkeznek elegendő ismerettel és kapacitással a biztonságos hazatéréshez
és az újbóli beilleszkedéshez. A szociális munkások nehezen tudják megítélni, hogy az ügyfelek hazatéréssel
kapcsolatos félelmei indokoltak-e vagy sem, és nehezen tudnak beszélni velük a hazatérésről. Nincs
összehangolva az ügyön dolgozó kormányzati szervek és nemzetközi szervezetek munkája sem.

•

Az áldozatok nem szeretnének hazatérni, mert származási országukat gazdasági okok miatt hagyták el, pl.
hogy pénzt keressenek családjuknak. A jólét és a biztonság terén fennálló különbség az uniós országok és az
áldozatok hazája között továbbra is jelentős tényező, amely a migránsokat Európába vonzza és akadályozza
az áldozatok hazatérését.

A pszichológiai támogatás és traumakezelés hiánya leginkább a várólistáknak köszönhető; a szakképzés és a hazatérés utáni nyomon követés nem része a hivatalos
eljárásoknak és/vagy a gyakorlatban nem valósul meg;
Az NGO-k és a menedékhelyek jelezték, hogy sok esetben nem áll rendelkezésükre az ellátásra szoruló emberek segítéséhez szükséges személyzet (pl. nyelvi
akadályok).
A dublini rendelet (604/2013 sz. rendelet vagy III. dublini rendelet, korábban II. dublini rendelet és dublini egyezmény) az Európai Unió (EU) egy jogszabálya,
amely meghatározza, hogy a menedékkérők által benyújtott menedékjog iránti kérelmek elbírálásáért mely tagállam felelős A dublini rendelet célja a
[menedékjog elbírálásáért] „felelős tagállam gyors meghatározása”[1] és a menedékkérő ezen tagállamba történő szállításáról való rendelkezés. A felelős tagállam
általában az az ország, ahol a menedékkérő először lépett be az Unióba.
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•

Az áldozatok különböző okok miatt kerülik az azonosítást. Félnek, hogy ez konfliktushoz vezetne a
közösségükben, illetve hogy onnan kirekesztenék őket. Attól is tartanak, hogy az azonosítás késleltetné
vagy akadályt gördítene a kívánt célországba vezető további útjuk elé. Végül, de nem utolsó sorban
előfordulhat, hogy az erőszak bagatellizálása és/vagy figyelmen kívül hagyása kulturális okok miatt történik.
Az emberkereskedelem áldozatainak időre és pszichológiai segítségre van szükségük, hogy megtervezzék
következő lépésüket és/vagy megszervezzék biztonságos hazatérésüket és újbóli beilleszkedésüket, a
rendelkezésre álló segítség és/vagy idő azonban sokszor nem elegendő.

•

A célországok kormányai hivatalosan vállalják, hogy gondoskodnak az áldozatról, amíg az az országban
tartózkodik, ezt a felelősséget azonban az áldozat hazatérésével egyidejűleg áthárítják a származási országra. Következésképp nem vállalnak felelősséget az áldozat hazatérését követően a fenntartható újbóli
beilleszkedésért.

•

Csak néhány pénzügyi segítséget nyújtó támogatási program működik, és a meglévő programok majdnem
minden esetben projektek keretében valósulnak meg, tehát nem állandó jellegűek. A pénzügyi támogatás
azonban korlátozott időszakra szól, és gyakran nem elegendő a fenntartható újbóli beilleszkedéshez.

•

Sok esetben jelentős az újbóli áldozattá válás kockázata, hiszen a személy veszélyeztetettsége nem szűnik
meg. Emellett a hazatéréshez az áldozatok nem is mindig szeretnének (vagy igényelnek) segítséget a hatóságoktól. Gyakran röviddel a hazatérést követően megszakítják a kapcsolatot a támogató szervezetekkel és/
vagy hatóságokkal.

•

Néha az áldozatok a lehető leggyorsabban szeretnének hazatérni, így az indulást megelőző alapos kockázatértékelés nehezen végezhető el. Egyes esetekben az áldozatoknak azt tanácsolják, hogy országukba hazatérve költözzenek más településre és/vagy menedékhelyre, de a gyakorlatban sokszor figyelmen kívül hagyják
ezt a tanácsot, mert a lakhelyükre szeretnének visszatérni a családjukhoz. Emiatt hazatéréskor sem biztonságuk, sem pedig újbóli beilleszkedésük támogatása nem garantálható.

•

Végül, de nem utolsó sorban néhány válaszadó a következőket vetette fel: „Milyen a „biztonságos” hazatérés
és mikor „önkéntes” a hazatérés? Milyen lehetőségei vannak azoknak az áldozatoknak, akiknek az ügyét már
egy korai szakaszban elutasították?”

A fenti kérdések megoldása érdekében a célország és a származási ország gondoskodik a biztonságos hazatérésről.
Különösen ebben az összefüggésben említették az áldozatok közvetlen támogatását célzó együttműködést az NGO-k
között (a célország és származási ország vonatkozásában), valamint a bűnüldöző szervek közötti együttműködést
(szintén a célország és a származási ország vonatkozásában) a biztonsági helyzet megfelelő felmérése céljából. Kiemelt
fontosságot tulajdonítottak annak, hogy a hazatérés és az újbóli beilleszkedés támogatása érdekében létrejöjjön egy
kapcsolattartói lista, amelyen a különböző országok érintett kormányszervezetei és NGO szervezetei szerepelnek.
Ehhez jelenthet segítséget a Safe! projekt keretében kidolgozott közösségi térkép.
Az is szóba került, hogy a biztonságos és megfelelő hazatérés egyéni igényekre szabott megközelítést kíván, így minden
esetben további szervezetek is érintettek lehetnek az adott helyzettől függően. A válaszadók szerint az ide sorolandó
további szervezetek között jellemzően közintézmények, például bevándorlási és menekültügyi hivatalok, szociális
ellátással és védelemmel kapcsolatos szolgáltatók, valamint szakiskolák szerepeltek.
Az is megfogalmazódott, hogy az Európai Bizottságnak támogatnia kellene az országok közötti együttműködés
intézményesítését. A válaszadók a kérdéshez kapcsolódóan hangsúlyozták az olyan nemzetközi szervezetek kiemelt
szerepét is, mint amilyen az IOM és az UNHCR.
A válaszok alapján összességében fontosnak bizonyult, hogy az országok közötti együttműködés olyan hivatalos
keretek között történjen, amely megkönnyíti a hazatérést és az újbóli beilleszkedést. Végezetül több soron kiemelték,
hogy az emberkereskedelem áldozatainak sikeres hazatérése és újbóli beilleszkedése nagy mértékben függ a megfelelő
források rendelkezésre állásától mind a célországban, mind a származási országban. A kérdéssel kapcsolatban továbbra
is kihívást jelent, hogy a célország hazatérési programjai mindig ideiglenes finanszírozással és korlátolt fedezettel
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valósulnak meg, míg a származási országok legtöbbjében nem áll rendelkezésre megfelelő forrás, hogy támogassák
a hazatérő állampolgárok életének újjáépítését. Elegendő fedezettel rendelkező, állandó hazatérési programok
segítségével áthidalható lenne ez az akadály.

2.8

Záró megjegyzések

A korai azonosítással és biztonságos hazatéréssel kapcsolatban meg kell említeni néhány záró gondolatot. Ahogy azt
számos válaszadó jelezte, a folyamatok nem egymástól elszigetelten zajlanak, hanem mindig egy adott társadalmi vagy
politikai környezetben. Több válaszadó érvelt úgy, hogy az egyes európai országokban jelenleg tapasztalható társadalmi
és politikai hangulat, amelyet a populista nacionalizmus, a bevándorló-ellenes propaganda és az idegengyűlölet növekvő
mértéke jellemez, akadályozza a korai azonosítást és a biztonságos hazatérést.
Emellett az emberkereskedelem áldozataival kapcsolatban általános tudatosságra és érzékenységre lenne szükség.
A legtöbb ember nem kellően érzékeny azok iránt a nehézségek iránt, amelyek az áldozatok korai azonosításához,
támogatásához és újbóli beilleszkedéséhez köthetően felmerülnek. Kiemelt figyelmet kell fordítani a kiskorúakat
érintő esetekre.
Végül, de nem utolsó sorban fontos továbbra is fenntartásokkal kezelni azt a kérdést, hogy a korai azonosítás a
veszélyeztetett személyek védelmét szolgálja-e. Nemcsak a korai azonosításért, de a korai segítségnyújtásért is fontos
kiállni, hiszen az azonosítás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a feltételezett áldozat védelemben is részesül. Ha az
emberek alapvető humanitárius szükségleteit ki tudjuk elégíteni, lehetőség nyílik arra, hogy elinduljunk a bizalom
kiépítésének útján. E folyamat során a feltételezett áldozat számára tájékoztatást és támogatást kell nyújtani, hogy
végül sor kerülhessen a kockázatnak kitett, veszélyeztetett személyek vagy az emberkereskedelem áldozatainak
hivatalos azonosításra.
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3. fejezet

A Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő,
Biztonságos Hazatérés képzési programok

Ez a fejezet gyakorlati útmutatással szolgál saját Korai Azonosítás és/vagy Biztonságos Jövő, Biztonságos
Hazatérés képzési programjainak kidolgozásához és megvalósításához. Az interaktív képzési módszertan
hátterének bemutatása után részletes leírás következik arról, hogy hogyan építse fel saját képzési programját, és
mely feladatokat használja.
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3.1

Bevezetés

Ahogy azt a jelentés bevezető fejezetében is említettük, a Safe! projekt keretében kidolgozott képzési program olyan
már meglévő, értékes eszközökre épül, mint például az Euro TrafGuID Iránymutatások az európai emberkereskedelem
áldozatainak első szintű azonosítására15, valamint a Safe Future Módszertan a biztonságos hazatérésért és az újbóli
beilleszkedésért16.
Az Európai TrafGuID Iránymutatások kidolgozása a 2012/2013-as évben történt a „Közös iránymutatások és folyamatok
kidolgozása az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása céljából” elnevezésű projekt keretében bolgár, görög, spanyol,
román, francia és holland projektpartnerek részvételével és a Francia Külügyminisztérium vezetésével. Ebben egyértelmű
meghatározások és gyakorlati leírások találhatók az emberkereskedelem különböző formáival kapcsolatban (szexuális
kizsákmányolás, munkaerő-kizsákmányolás, bűnügyi kizsákmányolás), valamint megjelöli azon szakmai csoportokat,
amelyek érintettek lehetnek a korai azonosításban, és felsorol emberkereskedelemre utaló jeleket is.

15
16

Az EU TrafGuid az alábbi linken érhető el (többek között): https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/ro_common_guidelines.pdf
A Safe Future Módszertan és más Biztonságos hazatéréssel kapcsolatos projektek az alábbi linkeken érhetők el (többek között): http://lastradainternational.org/
lsidocs/3086-Safe_Future_Methodology.pdf és https://www.comensha.nl/artikel/detail/teeven-spreekt-waardering-uit-over-resultaten-safe-return.
Egy, a gyermekek helyzetéről szóló, speciális utánkövetési módszertan az alábbi linken érhető el (többek között): https://www.comensha.nl/artikel/detail/engelseversie-safe-future-methodiek-inzake-kinderen
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A Safe Future Módszertan olyan eszközt ad a szakemberek kezébe, amely segítségével már a menedékhelyen vagy
az egészségügyi segítségnyújtás helyszínén szisztematikusan tudnak beszélni az emberkereskedelem áldozataival és
azok gyermekeivel a jövőről, például a biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés lehetőségéről. Ennek a korai
beavatkozásnak köszönhetően mind az ügyfélnek, mind a vele dolgozó szociális munkásnak van ideje átgondolni
minden lehetőséget és lehetséges következményt, mivel az ügyfél a legtöbb esetben továbbra is jogszerűen tartózkodhat
az országban. Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy hazatér országába, előkészületeket lehet tenni annak biztosítására,
hogy a hazatérés biztonságos legyen, és az újbóli beilleszkedés fenntartható módon történjen. A hazatérést választó
ügyfeleket aktívan átirányítják származási országuk támogató szervezeteihez is. A több érdekelt közötti együttműködés
és a kockázatértékelés kulcsfontosságú tényező. A Safe Future Módszertan emellett összekapcsolja a menhelyszervezeteket a hazatérést támogató szervezetekkel mind a célországban, mind az ügyfél származási országában.
A Safe Future kidolgozása és megvalósítása a 2013/2014-es évben történt a Safe Return projekt keretében Hollandiában,
Bulgáriában és Nigériában, több mint 400 ügyfélnek biztosítva tanácsadást. Ez áttörést jelentett, hiszen új távlatokat
nyitott meg az emberkereskedelem áldozatai számára, és lehetővé tette a gondozó személyeknek, hogy jogi alapokon
beszélgetést kezdeményezhessenek egy érzékeny témáról. Hollandiában más veszélyeztetett csoportok esetében is
alkalmazzák, ilyenek például családon belüli erőszak tartózkodási engedély nélküli áldozatai, és azok az okmányokkal
nem rendelkező migránsok és menedékkérők, akiknek már lezajlott az eljárása.
A fent említett korábbi projektek során nem gondoskodtak a Safe Future Módszertant és az Európai TrafGuID
Iránymutatásokat kiegészítő képzési programról. A Safe! projekt – mindkét értékes eszközhöz professzionális képzési
programot kidolgozva – pótolta ezt a mulasztást.
3.2

Képzési módszertan

Mind a korai azonosításról, mind pedig a biztonságos jövőről és hazatérésről szóló képzéseket az adott szakterületen
dolgozó szakemberek dolgozták ki és valósították meg, így biztosítva a gyakorlatias szemléletet. Ezek a szakemberek
az emberkereskedelem áldozataival való napi találkozásaik során szerzett széleskörű tapasztalatukkal járultak hozzá
a képzési programhoz. Emellett a képzési modulok idővel módosultak, azt követően, hogy az Országos Platformok
keretében Hollandiában, Bulgáriában/Macedóniában és Magyarországon, valamint a Nemzetközi Platformon
Bulgáriában megvalósultak. A Safe! egyik partnere, a professzionális képzési akadémiával rendelkező FairWork volt
a képzési modulok kidolgozásának és megvalósításának vezető specialistája. Őket a HVO-Querido, a Humanitas, az
IOM Hollandia és a CoMensha szociális munkásaiból és más szakembereiből álló trénercsoport támogatta.
A fejezet a képzés kidolgozásának eredményeit tartalmazza, így teremtve lehetőséget arra, hogy a szakemberek és
szervezetek Európa-szerte használni tudják a képzési modulokat. Minden új képzési programot egyéni igényekre
szabva, a résztvevők és a körülmények egyedi igényei szerint kell megvalósítani az adott országban vagy szervezetben.
Mindazonáltal vannak bizonyos univerzálisan alkalmazható általános vezérelvek, feladatok és javaslatok. Ezeket a
képzési programok lenti leírása tartalmazza. Minden rész a képzés céljainak bemutatásával kezdődik, ezt követi egy
képzési mintaprogram és a képzési feladatok leírása.
A trénerek emberkereskedelemmel kapcsolatos speciális szaktudásán kívül a képzési programokra Karin de Galan
képzési módszertana is hatással volt, aki a gyakorlati képzések egyik vezető fejlesztője Hollandiában. A Safe! projekt
keretében kidolgozott képzési modulokat többek között az ő szakmai képzésekkel kapcsolatos gyakorlati szemlélete
inspirálta. A Safe! képzések ennek köszönhetően különösen interaktívak és motiválóak voltak, sok gyakorlati feladattal
és munkamódszerrel. Karin de Galan képzési módszereiről a www.schoolvoortraining.nl weboldalon található további
információ. Az interaktív képzési módszerekről egy angol nyelvű kiadvány is elérhető, amelyet a weboldalon keresztül
a képzési intézménnyel kapcsolatba lépve lehet beszerezni.
A képzések formája
A képzéseket informális légkör jellemezte. A résztvevők nem asztalok körül ültek, hanem egy nagy körben foglaltak
helyet a középen ülő tréner körül. A résztvevők maximális létszáma 20 főben volt korlátozva, amelynek ideális
esetben maximum 15 főnek kell lennie, hogy biztosítani lehessen a megfelelő tanulási környezetet és a bőséges
lehetőséget a tapasztalatcserére. Szekciók helyett a résztvevőknek kis csoportokban, saját napi gyakorlatukra alapozva
kellett dolgozniuk a képzés folyamán. Ez segített, hogy a képzésben résztvevő minden szereplő a lehető legaktívabb
legyen. A képzések során elmagyarázták az Európai TrafGuID és a Safe Future Módszertan eszközeit, és azok a
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gyakorlati feladatokban is megjelentek. A munkamódszerek széles skálán mozogtak: a párbeszédek ösztönzésétől
kezdve kvízfeladatok kitöltésén és videókon át „folyamattérképek” kidolgozásáig, és egyéb napi munka során azonnal
hasznosítható gyakorlati eszközökig.
A képzéssel kapcsolatos félreértések elkerülése érdekében a trénerek minden képzés kezdetén egyértelműen elmondták,
hogy a résztvevők mire számíthatnak; milyen képzési elemeket tartalmaz a képzés és milyeneket nem. Amennyiben
a résztvevők további képzési szükségletet jeleztek, magyarázatot kaptak rá, hogy az adott képzésbe azt miért nem
lehet beépíteni, és hogy a jövőbeli képzések során ez hogyan orvosolható. Nagy hangsúlyt kapott a biztonságos légkör
megteremtése is, amelyben mindenki aktívan részt tud venni és optimalizálni tudja személyes tanulási folyamatát.
Minden képzés egy különleges ünnepséggel ért véget, melynek keretében a résztvevők megkapták a képzés elvégzését
igazoló bizonyítványt.

3.3

Korai Azonosítás képzési program

3.3.1 Célcsoport
A korai azonosítási képzés (I)GO és NGO szervezetek szakembereinek szól, akik kapcsolatba kerülhetnek az
emberkereskedelem újonnan érkező menekültek és migránsok köréből kikerülő (lehetséges) áldozataival.
3.3.2 Képzési célok
Az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosításról szóló képzés céljai a következők:
A képzés elvégzését követően a résztvevők tudni fogják, hogy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi az emberkereskedelem
Mi a különbség az emberkereskedelem és az embercsempészet között
Mi a különbség a szexuális kizsákmányolás, a munkaerő-kizsákmányolás és a bűnügyi kizsákmányolás között
Milyen jelek utalnak a kizsákmányolás különböző formáira
A jelek sokszor nem szembetűnőek, és nehéz felismerni őket
Hogy a résztvevők szakmai hátterüktől függően más és más jeleket ismerhetnek fel
Emellett – a folyamattérkép segítségével – képesek lesznek:
Feltenni az emberkereskedelemre utaló első jelek alapján a megfelelő ellenőrző kérdéseket
Mérlegelni azt, hogy az adott személyt átirányítsák-e, hogy további segítséget kapjon, és azt, hogy hogyan
járjanak el megfelelően
Megfelelő módon továbbirányítani embereket a támogatószolgálatokhoz

3.3.3 Képzési program - minta
Egy korai azonosításról szóló egynapos képzési program (09:30–16:30 között) a következők szerint tervezhető:
Időpont

Képzési elem

Képzési anyag feldolgozása
- Kezdje egy rövid eset ismertetésével
- Magyarázza el a napi képzés céljait

09:30

Bevezetés

- Ismertesse az időbeosztást
- A tréner rövid bemutatkozása
- Rövid ismerkedési feladat

Képzési eszközök
Flipchart 1. lap:
Képzési célok

Flipchart 2. lap:
Képzési program
Kiosztott anyag: Korai
Azonosítás Kézikönyve
(Európai TrafGuID)

Ki(k)?
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Időpont

Képzési elem

Képzési anyag feldolgozása

09:45

Bemelegítő feladat
arról, hogy hogyan
ismerhetők fel az
emberkereskedelem
áldozatai: „Ki vagyok
én?”

1. feladat Hogyan ismerhetők fel az
emberkereskedelem áldozatai, és hogyan
tehetjük fel a megfelelő kérdéseket.

10:00

10:30

Mi az
emberkereskedelem?
(meghatározás, a
kizsákmányolás formái
és jelei)

A kizsákmányolás
különböző formái

10:45

Kávészünet

11:00

Az
emberkereskedelemre
utaló jelek felismerése

11:30

Az
emberkereskedelemre
utaló jelek felismerése

11:50
Opcionális

Az
emberkereskedelemre
utaló jelek felismerése

12:15

Ebéd

13:15

Frissítő tevékenység

13:25

Hogyan tehetünk
fel ellenőrző
kérdéseket, ha
emberkereskedelemre
utaló jelet észleltünk

Képzési eszközök

12 db eseteket
tartalmazó, laminált
kártya
Flipchart 3. lap:
Rajzoljon egy tölcsért,
amely azt illusztrálja,
hogy sokszor a legjobb
módszer az általános
kérdésektől indulva
eljutni a specifikusabb
kérdésekig

A4-es papírok,
amelyeken három,
valószínűsíthetően
2. feladat Mi az emberkereskedelem?
emberkereskedelemmel
(meghatározás, a kizsákmányolás formái
kapcsolatos eset
és jelei)
szerepel
A feladatot az emberkereskedelemről
Flipchart 4. lap: az
szóló elméleti információk követik.
emberkereskedelem
meghatározása és 3 fő
eleme
3. feladat Újságcikkek címeinek
kategorizálása a kizsákmányolás formái
szerint (szexuális, munkaügyi vagy
bűnügyi kizsákmányolás)

Emberkereskedelemmel
kapcsolatos esetekről
szóló friss újságcikkek
címei
4 db laminált kártya
3 db fakanál
4 db kartonpapír

4. feladat Az emberkereskedelemre utaló
jelek felismerése és kategorizálása
5. feladat Az emberkereskedelemre
utaló jelek felismerése és kategorizálása
különböző szakmai csoportok számára
6. feladat (alternatív) Az
emberkereskedelemre utaló jelek
felismerése és kategorizálása „valós
példa alapján”

4 db A4-es papír
csoportonként 7 db
jellel.
4 db olló
4 db kartonpapír
Videó, laptop, projektor
és hangeszköz
Tollak, A4-es papír

Opcionális, a csoport energiaszintjétől
függően
7. feladat Hogyan tehetünk fel ellenőrző
kérdéseket, ha emberkereskedelemre
utaló jelet észleltünk

Esettanulmány
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Időpont

Képzési elem

13:45

Hogyan tehetünk
fel ellenőrző
kérdéseket, ha
emberkereskedelemre
utaló jelet észleltünk

14:00

14:20
Opcionális
14:40

15:00

Hogyan tehetünk
fel ellenőrző
kérdéseket, ha
emberkereskedelemre
utaló jelet észleltünk

Képzési anyag feldolgozása

Elmélet. Hogyan tehetünk fel ellenőrző
kérdéseket, ha emberkereskedelemre utaló
jelet észleltünk
A tréner kezdésként felrajzol egy tölcsért:
általános kérdésekkel kell indítani a
bizalom elnyerése érdekében, majd
továbbhaladni az emberkereskedelem
elemeire irányuló specifikusabb kérdések
felé: 1. Cselekmény; 2. Mód; 3. Cél. A
tréner ismertet néhány példát

Képzési eszközök
Információs adatlap:
Azt gyanítja
valakiről, hogy
emberkereskedelem
áldozatává vált?
Flipchart 3. lap: tölcsér

8. feladat Hogyan tehetünk fel ellenőrző
kérdéseket, ha emberkereskedelemre
utaló jelet észleltünk

Flipchart papír

Hogyan kapcsolhatók
össze és hogyan
értelmezhetők a jelek,
majd döntés arról,
hogy megszólítsuk-e a
lehetséges áldozatot

9. feladat Hogyan kapcsolhatók össze és
hogyan értelmezhetők a jelek, hogyan
szólítsuk meg a lehetséges áldozatot

Esettanulmány

Hogyan
kezdeményezzünk
párbeszédet egy
lehetséges áldozattal és
hogyan nyerhetjük el a
bizalmát

10. feladat Hogyan kezdeményezzünk
párbeszédet egy lehetséges áldozattal

Coffee break

15:10

Hogyan
kezdeményezzünk
párbeszédet egy
lehetséges áldozattal és
hogyan nyerhetjük el a
bizalmát

15:20

Hogyan
kezdeményezzünk
párbeszédet egy
lehetséges áldozattal és
hogyan nyerhetjük el a
bizalmát

Elmélet. Hogyan kezdeményezzünk
párbeszédet egy lehetséges áldozattal és
hogyan nyerhetjük el a bizalmát
A tréner kioszt egy gyakorlati
javaslatokat tartalmazó papírt: „Hogyan
kezdeményezzünk beszélgetést az
emberkereskedelem valószínűsíthető
áldozataival? - Három módszer”, ezt
követően röviden elmagyarázza annak
tartalmát.
11. feladat Hogyan kezdeményezzünk
párbeszédet egy lehetséges áldozattal és
hogyan nyerhetjük el a bizalmát

Papír: „Hogyan
kezdeményezzünk
beszélgetést az
emberkereskedelem
valószínűsíthető
áldozataival? - Három
módszer”
Papír: „Hogyan
kezdeményezzünk
beszélgetést az
emberkereskedelem
valószínűsíthető
áldozataival? - Három
módszer”

Ki(k)?
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Időpont

15:30

15:45

Képzési elem

Folyamattérkép:
hogyan irányítsuk
tovább az
emberkereskedelem
áldozatait

Képzési anyag feldolgozása

Elmélet. Folyamattérkép: hogyan
irányítsuk tovább az emberkereskedelem
áldozatait
A tréner kioszt egy folyamattérképet,
amelyen javaslatok és ellenőrző lépések
szerepelnek arra az esetre, hogyha
a résztvevők azt gyanítják, hogy
emberkereskedelem áldozatával van
dolguk. A tréner minden szükséges
lépést elmagyaráz, amelyek segítségével
a kérdező meggyőződhet róla, hogy
valóban emberkereskedelem esetével
áll-e szemben, és döntést tud hozni
arról, hogy hogyan nyújthat segítséget,
illetve hogyan irányíthatja tovább a
(lehetséges) áldozatokat.

Képzési eszközök

Folyamattérkép: „Azt
gyanítja valakiről, hogy
emberkereskedelem
áldozata?”

Folyamattérkép: „Azt
Folyamattérkép:
gyanítja valakiről, hogy
hogyan szerezhetünk
emberkereskedelem
12. feladat Folyamattérkép: hogyan
több információt
áldozata?”
szerezhetünk több információt esetleges
esetleges
emberkereskedelemről, és hogyan
emberkereskedelemről,
Az folyamattérkép
irányítsuk tovább az emberkereskedelem
és hogyan
öt lépését jelölő
áldozatát
irányítsuk tovább az
állomások (papírból/
emberkereskedelem
kartonpapírból)
áldozatát
Flipchart papír
Értékelés

16:15

A tanultak ismétlése/a
képzés értékelése
A képzés zárása

A képzés értékeléséhez a tréner arra
kéri a résztvevőket, hogy írjanak tele
egy nagy lapot, amelyen az ábécé betűi
szerepelnek. Az ábécé minden betűjéhez
írniuk kell egy olyan szót, amely a
képzés során tanultakra, vagy a képzés
értékelésére utal. Például: A, mint
analízis, B, mint behatóbb tudás, C,
mint cél összetettsége stb.
A képzést tanúsítvány-átadási ünnepség
zárja

A, B, C stb. betűkkel
jelölt flipchart papír
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3.3.4 Feladatok leírása
1. feladat: Hogyan ismerhetők fel az emberkereskedelem áldozatai, és hogyan tehetjük fel a megfelelő kérdéseket
A feladat
időtartama
Cél

15 perc
A résztvevők ízelítőt kapnak abból, hogy milyen kérdéseket kell feltenni az emberkereskedelem
áldozatainak azonosításához

Képzési
A résztvevők párokban dolgoznak. A tréner átad egy kártyát a páros egyik tagjának, amelyen egy rövid,
anyag
emberkereskedelemmel kapcsolatos eset szerepel. Akinél a kártya van, azé lesz az áldozat szerepe. A másik
feldolgozása résztvevő kérdezi őt, és a kérdésekkel minél több információt kell szereznie az ügyről. A kérdésekre csak
„igen” és „nem” választ lehet adni. A kérdezőnek a következőket kell megtudnia:
• Melyik országból származik?
• Milyen módon zsákmányolták ki (szexuális, munkaügyi vagy bűnügyi kizsákmányolás)?
• Hol él most (település vagy szálláshelyként szolgáló létesítmény, pl. ház, lakókocsi stb.)?
A „kérdező” két „mentőövet” használhat fel (ez olyan extra információt jelent, amelyet az áldozat elmond
neki, hogy könnyebb legyen kitalálni, mi történt vele). Ha a kérdező eltalálta, hogy mi történt, a résztvevők
szerepet cserélnek. A tréner újabb kártyákat tesz az asztalra, ezekből lehet választani. Ha az egyik esetet
valaki kitalálta, a kártyát vissza kell tenni az asztalra, hogy más résztvevők is felhasználhassák.

Képzési
eszközök

A feladat végén a résztvevők kis csoportokban vagy közösen vitatják meg, hogy melyik kérdések voltak a
leghasznosabbak, azaz mely kérdések alapozták meg a bizalmat és/vagy segítettek a válaszok megtalálásában
12 db eseteket tartalmazó, laminált kártya
Flipchart 3. lap:
Rajzoljon egy tölcsért, amely azt illusztrálja, hogy sokszor a legjobb módszer az általános kérdésektől
indulva eljutni a specifikusabb kérdésekig

2. feladat: Mi az emberkereskedelem? (meghatározás, a kizsákmányolás formái és jelei)
A feladat
időtartama
Cél

30 perc
Tudatosítani a résztvevőkben, hogy mi az emberkereskedelem, és (opcionálisan) hogy mi a különbség
az emberkereskedelem és az embercsempészet között.

Képzési
A résztvevők párokban dolgoznak. A tréner három lehetséges emberkereskedelemmel kapcsolatos
anyag
példát tartalmazó papírt oszt ki. A résztvevőknek párokban meg kell vitatniuk és el kell dönteniük, hogy
feldolgozása emberkereskedelemről van-e szó. Minden példát 1-től (nem gyanús) 10-ig (nagyon gyanús) terjedő
skálán kell értékelniük. A résztvevők ekkor még nem kaptak részletes információt az emberkereskedelem
meghatározásával kapcsolatban, a feladat tehát segít felderíteni, hogy mit gondolnak az emberkereskedelem
jelentéséről.
A páros megbeszélést követően a tréner közös beszélgetés keretében kéri a résztvevőket, hogy magyarázzák
meg döntéseiket arról, hogy az egyes példák az emberkereskedelem esetei-e vagy sem. A tréner ekkor
ismerteti az emberkereskedelem jogi meghatározását, és hogy hogyan dönthető el a gyakorlatban, hogy
emberkereskedelemről van-e szó. A döntés három lépésben történik, amelyek az emberkereskedelem
legfontosabb elemeit képviselik:
1.

Cselekmény: emberek toborzása, szállítása, elhurcolása, rejtegetése vagy átvétele

2.

Mód: fenyegetéssel, erővel vagy egyéb kényszer alkalmazásával, vagy elrablással, megtévesztéssel/
félrevezetéssel, hatalommal vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaéléssel, fizetség vagy juttatás
nyújtásával vagy elfogadásával

3.

Cél: prostitúció révén történő kizsákmányolás vagy a szexuális kizsákmányolás más formái,
kényszermunka vagy -szolgáltatások, rabszolgatartás vagy ahhoz hasonló gyakorlatok, kényszerű
szolgaság és a szervek kivétele

Összességében elmondható, hogy az emberkereskedelem során az elkövető fenyegetés, erő, hatalommal
való visszaélés, stb. révén tevékenyen lépéseket tesz egy másik ember kizsákmányolása érdekében

3. fejezet - A Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési programok
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Opcionális: Egyes csoportok esetén szükséges lehet röviden elmagyarázni a különbséget az emberkereskedelem és az
embercsempészet között. Ez további 10–15 percet vesz igénybe. E célból az Európai TrafGuID alábbi összefoglalója
használható:

Cél

Kizsákmányolás

Beleegyezés

Nincs érvényes beleegyezés

Több ország érintett

Bűntény
Képzési
eszközök

Emberkereskedelem

Nem minden esetben

Személy ellen irányul

Bevándorlók csempészése

Pénzbeli vagy egyéb anyagi
jellegű juttatás

Érvényes beleegyezés

Minden esetben

Állam ellen irányul

A4-es papírok, amelyeken három, valószínűsíthetően emberkereskedelemmel kapcsolatos eset szerepel
Flipchart 4. lap: az emberkereskedelem meghatározása és 3 fő eleme
Lásd a 3. függeléket, amely a feladat során használt kiosztandó anyagot tartalmazza

3. feladat: Újságcikkek címeinek kategorizálása a kizsákmányolás formái szerint (szexuális, munkaügyi vagy
bűnügyi kizsákmányolás)
A feladat
időtartama
Cél

15 perc
A résztvevők megtanulják felismerni a kizsákmányolás különböző formáit

Képzési
A tréner hangosan felolvassa az emberkereskedelem eseteivel kapcsolatos friss újságcikkek címeit. A
anyag
szoba sarkaiba kártyák kerülnek, amelyeken a „szexuális”, „munkaügyi”, „bűnügyi” kizsákmányolás
feldolgozása kategóriái vagy ezek kombinációja szerepel. A résztvevők megbeszélik egymással, hogy az adott cím
„szexuális”, „munkaügyi”, vagy „bűnügyi” kizsákmányolás kategóriája vagy ezek kombinációja, és
eszerint helyet foglalnak valamelyik sarokban. Amennyiben magyarázatot szeretnének kérni a trénertől,
fel kell venniük egy, a szoba közepén található fakanalat. Összesen három fakanál áll rendelkezésre, ez
tehát azt jelenti, hogy a csoportnak három lehetősége van kérdezni.

Képzési
eszközök

A sarok kiválasztását követően a tréner elmondja, hogy az adott eset az emberkereskedelem melyik
formájához tartozik, és miért.
Emberkereskedelemmel kapcsolatos esetekről szóló friss újságcikkek címei
4 db laminált kártya
3 db fakanál

4. feladat: Az emberkereskedelemre utaló jelek felismerése és kategorizálása
A feladat
időtartama
Cél

30 perc
A résztvevők megtanulják felismerni és kategorizálni az emberkereskedelem jeleit

Képzési
A résztvevők négy csoportot alkotnak. A tréner minden csoportnak kioszt egy papírt, amelyen az
anyag
emberkereskedelem hét jele szerepel, valamint egy kartonpapírt, amely három részre van osztva: 1.
feldolgozása Cselekmény; 2. Mód; 3. Cél.
A tréner ezt követően megkérdezi a résztvevőket arról, hogy a jeleket melyik kategóriába sorolnák. A
résztvevőket arra kéri, hogy ollóval vágják ki a különböző jeleket, és helyezzék őket a kartonra.
A kis csoportos munkát követően közös beszélgetésre kerül sor, amely során a tréner az összes jelet
elmagyarázza, és elmondja, hogy egyes jelek akár több kategóriába is sorolhatók. A tréner azt is
gyakoroltatja, hogy hogyan lehet kérdésekkel ellenőrizni, hogy jól értelmezik-e a jeleket.
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4 db kartonpapír
4 db A4-es papír csoportonként 7 db jellel.
4 db olló
Lásd a 3. függeléket, amely a feladat során használt kiosztandó anyagot tartalmazza

5. feladat: Az emberkereskedelemre utaló jelek felismerése és kategorizálása különböző szakmai csoportok
számára
A feladat
időtartama
Cél

20 perc
Felhívni a résztvevők figyelmét arra, hogy adott szakmai csoportok az emberkereskedelemre utaló más
és más jeleket ismerhetnek fel, és hogy fontos a különböző jelek összekapcsolása a szakmai csoportok
között.

Képzési
A résztvevők ugyanabban a négy csoportban dolgoznak ugyanazzal a hét jellel és a kartonpapírral,
anyag
azonban ezúttal a kartonlap másik felét kell használni. A hátoldalon négy különböző szakember
feldolgozása megnevezése szerepel:
•
•
•
•
•

Képzési
eszközök

A városháza ügyfélkapcsolati munkatársa, akinél az új lakosoknak regisztrálniuk kell magukat
Egy kórház sürgősségi osztályán dolgozó orvos
Egy bevándorló-templom önkéntese
A kereskedelmi kamara ügyfélkapcsolati munkatársa
A tréner ekkor megkérdezi a résztvevőktől, hogy melyik szakember melyik emberkereskedelemre utaló jeleket azonosíthatta.

A kis csoportos munka után közösen beszélik meg az eredményeket és teszik egyértelművé, hogy a
különböző szakmai csoportok különböző jeleket észlelhetnek. Azt is megbeszélik, hogy ennek milyen
következményei lehetnek.
4 db kartonpapír

Lásd a 3. függeléket, amely a feladat során használt kiosztandó anyagot tartalmazza

6. feladat (alternatív): Az emberkereskedelemre utaló jelek felismerése és kategorizálása „valós példa alapján”
A feladat
időtartama
Cél

20 perc
A résztvevők megtanulják felismerni és kategorizálni az emberkereskedelem jeleit

Képzési
A tréner bemutat a résztvevőknek egy videót egy lányról, aki elhagyja barátját és hazáját, hogy
anyag
külföldön dolgozhasson. A videó bemutatja, ahogy megbeszéli a barátjával, hogy hogyan fogják tartani
feldolgozása a kapcsolatot, látjuk, ahogy búcsút vesznek egymástól, majd a lány beül egy autóba, amelyben más
lányok is várakoznak, és átnyújtják személyes irataikat a sofőrnek. A videó végén a fiú hiába próbálja
felvenni a kapcsolatot a lánnyal, és az utolsó jelenetben mobiltelefonokat látunk hátrahagyva, egy
halomba dobálva.
A tréner megkéri a résztvevőket, hogy jól figyeljenek és írják le a választ az alábbi kérdésekre:
•
•
•
•
•
•

Milyen emberkereskedelemre utaló jeleket figyel meg a videóban?
A kizsákmányolás mely formája látható?
Miért nem szállt ki a személy ebből a helyzetből?
Kik (melyik szakmai csoport tagjai) észlelhették volna ezeket a jeleket?
Ön milyen módon találkozhatna ilyen személlyel a szakmájában?
Mit tehetne Ön, ha találkozna ezzel a személlyel?

A videó első megtekintése után a résztvevőket megkérik, hogy osszák meg megfigyeléseiket. A tréner
ezt követően felhívja a figyelmet a kimaradt szempontokra, majd újra lejátssza a videót. A folyamat
még néhányszor megismételhető a csoporttól függően.

3. fejezet - A Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési programok
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Megjegyzés: többféle videó használható Az alábbi linkeken található néhány példa:
•
•
•
•
•
•

Képzési
eszközök

https://www.youtube.com/watch?v=0N1N-X10Rpk
https://www.youtube.com/watch?v=RR3-epDmsks
https://www.youtube.com/watch?v=yhxDDqbWCq4
https://www.youtube.com/watch?v=q2Ug_kxPQ3E
https://www.youtube.com/watch?v=a9S4coTgTeM
https://www.youtube.com/watch?v=Tk-KyD1sx-o

Ezeket a videókat a „Nyisd ki a szemed!” elnevezésű kampány részeként a MIRROR projekt keretében
készítették, amely a Bűnmegelőzés és a Bűnözés elleni Küzdelem Európai Alap finanszírozásával és a
spanyol munkaügyi és szociális jóléti minisztérium társfinanszírozásával valósult meg. A videók célja,
hogy felnyissa a társadalom szemét és bemutasson egy olyan valóságot, amely közelebbről érint minket,
mint gondolnánk: ez nem más, mint a munkaerő-kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelem.
A „Nyisd ki a szemed!” kampányt az Accem nevű spanyol NGO indította más európai szervezetekkel
együtt: Ezek az On the Road és a Buon Pastore Olaszországból, az Európai Egyházak Menekültügyi
Bizottsága (CCME) Belgiumból és a Fundatia Floarea Ialomiteana Romániából.
Videó, laptop, projektor és hangeszköz

7. feladat: Hogyan tehetünk fel ellenőrző kérdéseket, ha emberkereskedelemre utaló jelet észleltünk
A feladat
időtartama
Cél

20 perc
A résztvevők megtanulják, hogy az emberkereskedelemre utaló jel észlelése után milyen ellenőrző
kérdéseket tehetnek fel.

Képzési
A résztvevők négy csoportot alkotnak. A tréner minden csoportnak kioszt egy esettanulmányt elemzés
anyag
céljából:
feldolgozása
Danita szexmunkásként dolgozik. Vendégeit a barátja házában fogadja Sittardban, Hollandia déli
részén, a belga és német határ közelében. Ön egy szakember, akit a hölgy egy gyakorlati kérdéssel
keres meg. Szeretne több pénzt hazaküldeni Bulgáriába, és az Ön tanácsát kéri azzal kapcsolatban,
hogy hogyan tudja ezt elintézni.
Mikor a barátjával kötött megegyezésről kérdezi, elmondja, hogy bevétele 50 százalékát adja át számára
a szállásért és ellátásért cserébe. A férfi intézi számára a vendégeket és ő egyeztet velük az árakról és
a Danita által nyújtott szexuális szolgáltatásokról. Danita ezt mondja Önnek: „Szeretek itt lenni és
élvezem az új életemet.”
Ön nem biztos benne, hogy emberkereskedelemmel áll-e szemben. Milyen kérdéseket tenne fel neki,
hogy el tudja dönteni, emberkereskedelemről van-e szó?
A résztvevők közül egy vagy kettő kérdez, a többi(ek) figyel(nek). A feladat célja meghatározni Danita
helyzetének súlyosságát. Szabad akaratából dolgozik-e szexmunkásként vagy emberkereskedelem
esetéről beszélhetünk?

Képzési
eszközök

A kis csoportos munkát követően a részvevők közösen megbeszélik, hogy milyen kérdéseket tettek fel,
és hogy ezek közül melyik volt hasznos és melyik nem.
Esettanulmány
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8. feladat: Hogyan tehetünk fel ellenőrző kérdéseket, ha emberkereskedelemre utaló jelet észleltünk
A feladat
időtartama
Cél

20 perc
A résztvevők megtanulják, hogy az emberkereskedelemre utaló jel észlelése után milyen ellenőrző
kérdéseket tehetnek fel.

Képzési
A résztvevők háromfős, kis csoportokat alkotnak. A tréner mindegyik csoportot megkéri, hogy
anyag
gondolkozzanak további kérdéseken, amelyeket feltehetnek, ha azt gyanítják, hogy emberkereskedelem
feldolgozása esetével állnak szemben. A résztvevők felírják a kérdéseket a flipchart lapra. A kérdések segítségével
el kell nyerni a lehetséges áldozat bizalmát, ugyanakkor több információt is kell szerezni általuk.
Az emberkereskedelem mindhárom elemével kapcsolatban meg kell fogalmazni kérdéseket: 1.
Cselekmény; 2. Mód; 3. Cél.

Képzési
eszközök

A kis csoportos munka után közös visszajelzés keretében minden csoport felsorolja a további
kérdéseket, amelyeket kitaláltak. A tréner felírja ezeket a kérdéseket a flipchartra és kikéri a többi
résztvevő véleményét arról, hogy jó ellenőrző kérdésnek találják-e. Miért igen, miért nem?
Flipchart papír

9. feladat (opcionális): Hogyan kapcsolhatók össze és hogyan értelmezhetők a jelek, hogyan szólítsuk meg a
lehetséges áldozatot
A feladat
időtartama
Cél

20 perc
Tudatosítani a résztvevőkben, hogy hol van az a pont, amikor ellenőrző lépéseket kell tenniük, ha az
ügyfélről úgy vélik, hogy emberkereskedelem áldozata.

Képzési
A tréner arra kéri a résztvevőket, hogy álljanak sorba. A tréner hangosan felolvas egy esetet. Minden
anyag
mondatban új jelet ad a történethez. A tréner azt kéri a résztvevőktől, hogy tegyenek egy lépést előre,
feldolgozása amikor úgy gondolják, hogy ideje tisztázni az ügyféllel, hogy emberkereskedelem áldozata-e.
A feladat során a résztvevők megtapasztalják, hogy az emberkereskedelem eseteiben gyakran többféle
jel együttesen van jelen. Amennyiben csak egy nyilvánvaló jel van, az nem feltétlenül kelti fel a
figyelmet, több jel együttes meglétének azonban komoly gyanúra kell okot adnia.
A tréner a következő esetet mutatja be lépésről lépésre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mása, aki Oroszországból származik, eljött Önhöz, mert bántja valami.
Főnöke szexuális témájú dolgokkal viccelődik.
Neki ez nem tetszik és nem tudja, mit tehetne ez ellen. Au-pairként dolgozik egy vidéki
gazdálkodó családnál.
A családban három gyermek van, és mottójuk, hogy „Dolgozz keményen, ne lazsálj.”
Miután a részletekről érdeklődik, Mása elmondja Önnek, hogy főnöke a széfben tartja az
útlevelét „megőrzés céljából”.
Mása 14 órát dolgozik naponta a hét hat napján. Állítása szerint nem tartja számon a munkáját.
Szállást, ellátást és némi költőpénzt kap, de fizetést nem.
Azt mondja, szeretne snapchatelni a családjával és barátaival, de erre csak hétvégenként kap
engedélyt.
A valóság azonban az, hogy gyakran hétvégén sem engedik neki, hogy kapcsolatba lépjen
családjával és barátaival.

Ellenőrző kérdésekről szóló opcionális feladat

Képzési
eszközök

A résztvevők háromfős kis csoportokat alkotnak. A tréner megkéri a csoportokat, hogy írjanak le
egy, a fentihez hasonló helyzetet, amely során egyre több jelre derül fény. A résztvevőket arra kéri,
hogy jelezzék, mely ponton érzik úgy, hogy elegendő információ áll rendelkezésükre, ahhoz hogy
beszéljenek a valószínűsíthető áldozattal a helyzetéről.
Nincs

3. fejezet - A Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési programok
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10. feladat: Hogyan kezdeményezzünk párbeszédet egy lehetséges áldozattal
A feladat
időtartama
Cél

10 perc
A résztvevők megtanulják, hogy hogyan kezdeményezhetnek párbeszédet egy lehetséges áldozattal
megalapozva a bizalmat.

Képzési
A résztvevők párokat alkotnak. A párok mindkét tagja megpróbál különböző kérdéseket használva
anyag
párbeszédet kezdeményezni az emberkereskedelem lehetséges áldozatával. Felváltva alakítják a
feldolgozása kérdező és a lehetséges áldozat szerepét. A feladat célja, hogy a lehetséges áldozattal megosszák
aggályaikat és elnyerjék a bizalmát, de egyelőre ne részletezzék gyanújukat, miszerint a másik fél
emberkereskedelem áldozata lehet. A résztvevőket arra bátorítják, hogy szándékosan próbáljanak ki
„jó” és „rossz” módszereket is.
Képzési
eszközök

A résztvevők kis csoportokban beszélik meg, hogy mi működött jól és mi nem.

Papír: „Hogyan kezdeményezzünk beszélgetést az emberkereskedelem valószínűsíthető áldozataival?
- Három módszer”

11. feladat: Hogyan kezdeményezzünk párbeszédet egy lehetséges áldozattal és hogyan nyerhetjük el a bizalmát
A feladat
időtartama
Cél

10 perc
A résztvevők megtanulják, hogy hogyan kezdeményezhetnek párbeszédet egy lehetséges áldozattal
megalapozva a bizalmat.

Képzési
A résztvevők ugyanazokban a párokban dolgoznak, mint a 10. feladat során. A párok tagjai ismét azt
anyag
gyakorolják, hogy hogyan kezdeményezhetnek párbeszédet egy lehetséges áldozattal, ezúttal azonban
feldolgozása a gyakorlati javaslatokat tartalmazó papírt is felhasználják. Mindketten két-két javaslatot próbálnak
ki a papírról..
Képzési
eszközök

Papír: „Hogyan kezdeményezzünk beszélgetést az emberkereskedelem valószínűsíthető áldozataival?
- Három módszer
Lásd a 3. függeléket, amely a feladat során használt kiosztandó anyagot tartalmazza
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12. feladat: Folyamattérkép: hogyan szerezhetünk több információt esetleges emberkereskedelemről, és hogyan
irányítsuk tovább az emberkereskedelem áldozatát
A feladat
időtartama
Cél

30 perc
A résztvevők megtanulják, hogy hogyan kezdeményezhetnek és hogyan folytathatnak párbeszédet egy
lehetséges áldozattal megalapozva a bizalmat.

Képzési
A résztvevők háromfős csoportokat alkotnak. Az alábbi esetben szereplő lehetséges áldozatnak tesznek
anyag
fel kérdéseket:
feldolgozása
Janusz heti hat napot dolgozik egy kertészeti cégnél Hollandiában. Óránként 3 eurót és 35 centet
keres. Egy lakókocsiban alszik a cég telephelyén. Azért keresi fel Önt, mert hallotta, hogy több pénz
járna neki, mint amennyit valójában kap.
Az eset elemzését követően mindegyik kis csoport kiosztja a következő szerepeket:
•
•
•

Kérdező
Lehetséges áldozat
Megfigyelő, aki ellenőrzi, hogy a kérdező követi-e a folyamattérképet

Az öt (papírból vagy kartonból készített) állomást a földre helyezzük. A kérdező és a lehetséges áldozat
is odaáll az első állomás valamelyik oldalára. A kérdező elkezdi feltenni a kérdéseket. Akkor léphet
a következő állomásra, ha úgy gondolja, minden kérdést feltett az adott lépéshez kapcsolódóan. A
lehetséges áldozat is halad előre, de csak abban az esetben, ha úgy érzi, minden fontos kérdést feltettek
neki, és megbízik a kérdezőben annyira, hogy megtegye a következő lépést.
Ha elég idő jut rá, a résztvevők szerepet is cserélhetnek, és megbeszélhetik maguk között, hogy mi vált
be és mi nem.

Képzési
eszközök

A tréner a feladat végén rövid közös beszélgetés során kér visszajelzést a résztvevők tapasztalatairól.
Ezt követően összefoglalja a tanultakat.
Folyamattérkép: „Azt gyanítja valakiről, hogy emberkereskedelem áldozata?”
Az folyamattérkép öt lépését jelölő állomások (papírból/kartonpapírból)
Flipchart papír
Lásd a 3. függeléket, amely a feladat során használt kiosztandó anyagot tartalmazza

3. fejezet - A Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési programok
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„Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés” képzési program

3.4.1 Célcsoport
A Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzés (I)GO és NGO szervezetek szociális munkásainak és más gondozási
tevékenységet végző szakembereinek szól, akik közvetlenül az emberkereskedelem Unión kívüli, harmadik országból
származó áldozataival (vagy más veszélyeztetett csoportokkal) dolgoznak.
3.4.2. Képzési célok
Az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosításról szóló képzés céljai a következők:
A képzés elvégzését követően a résztvevők tudni fogják, hogy:
•
•

Milyen haszna van a Safe Future Módszertannak
Mit gondolnak ők maguk a biztonságos jövőről és a biztonságos hazatérésről, és ez hogyan befolyásolja az
ügyfeleikkel való érintkezést
Képesek lesznek továbbá (A Safe Future Módszertan eszközeit használva):
•
•
•

Kérdések segítségével párbeszédet kezdeményezni az emberkereskedelem áldozataival a jövőjüket illetően
Feltérképezni az ügyfél közösségi hálózatát és egyéb erőforrásait
A Safe Future Módszertan eszközeit használva kidolgozni egy továbbirányítási folyamattérképet, amely tartalmazza a biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés lehetőségét

3.4.3 Képzési program - minta
Egy, az emberkereskedelem áldozatainak biztonságos jövőjéről és hazatéréséről szóló egynapos képzési program (kb.
09:30–16:30 között) a következők szerint tervezhető:
Időpont

09:30

Képzési elem

Képzési anyag feldolgozása

A résztvevők üdvözlése

- Mutassa be a képzési programot
(flipchart segítségével) Hivatkozzon a
Safe! projektre mint forrásra!

- Mutassa be a trénereket

- Tegye világossá, hogy a résztvevők mit
fognak megtanulni a képzési program
végére (flipchart segítségével)

Képzési eszközök

Ki(k)?

Előkészített flipchart
lapok

Írja be
a feladatot
vezető
tréner
nevét

1. feladat Ismerkedés

09:40

Ismerkedés

A résztvevők röviden bemutatkoznak,
elmondják nevüket, hogy melyik
szervezetet képviselik és mi a pozíciójuk.
2. feladat Véleménynyilvánítás

10:10

„Véleménynyilvánítás”

10:45

Kávészünet

A trénerek különböző állításokat
fogalmaznak meg a biztonságos
hazatérésről és a biztonságos jövőről, és
arra kérik a résztvevőket, hogy jelezzék
ezekkel kapcsolatos álláspontjukat.

Névtáblák

A4-es méretű, laminált
kártyák „Egyetértek”
„Nem értek egyet”
és „Nem tudom”
szöveggel
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Időpont

11:00

11:30

Képzési elem

A Safe Future
Módszertan
bemutatása

A Safe Future
Módszertan eszközei 1.

12:15

Ebéd

13:15

A Safe Future
Módszertan eszközei 2.

Képzési anyag feldolgozása

Elmélet. Safe Future Módszertan
A résztvevők megismerkednek a
Safe Future Módszertannal és annak
kettős szemléletével (lépésről lépésre
felderíteni az áldozat célországban
maradásának vagy származási országába
való visszatérésnek lehetőségeit) A
módszertan lépéseit egy esettanulmány
teszi egyértelművé.

3a, 3b, 3c és/vagy 3d feladat A Safe
Future Módszertan eszközei
A 3a, 3b, 3c, 3d közül választott feladat
A módszertan eszközeinek megismerése
gyakorlás révén.

Képzési eszközök

PowerPoint bemutató
Projektor, laptop

A Safe Future
Módszertani könyv
eszközei:
1. Áttekintés
2. Áttekintés
Akcióterv
Ökogram
A4-es papír
Flipchart lapok, papírok,
filctollak, minta ökogram

3a, 3b, 3c és/vagy 3d feladat A Safe
Future Módszertan eszközei (folytatás)
A 3a, 3b, 3c, 3d közül választott feladat

Ugyanaz

4. feladat Közösségi térkép

Information re.
available
organizations
A Biztonságos Hazatéréshez kapcsolódó
közösségi térkép megismerése és
A4 paper
hasznosításának módja, és a biztonságos
Flipchart papír,
hazatérés és újbóli beilleszkedés
markers,
laptops
megszervezése kapcsán elérhető
(minimal
of 4)
szervezetek megismerése

14:00

Közösségi térkép

14:40

Kávészünet

15:00

Az újbóli beilleszkedés
támogatása a
származási országban

15:30

Stopperóra
Magyarázza el, hogy
(mobiltelefon),
6. feladat Mini előadás: Magyarázza el a
hogyan használja a Safe
lehetőleg figyelmeztető
Safe Future Módszertant 1 percben
Future Módszertant
hangjelzéssel

16:00

16:15

Zárás
Mit visz magával erről
a képzésről?

Zárás/Értékelés

5. feladat A biztonságos újbóli
beilleszkedés lehetőségeinek felmérése
a származási országban. Hogyan
használható az ügyfél közösségi hálózata

Flipchart papír

Zárás

Beszélje meg a résztvevőkkel, hogy
hogyan fogják a képzésen tanultakat
megosztani kollégáikkal.

Értékelés
• Értékelés: értékelőlap és/vagy feladat
segítségével
• Mit tanult meg?
• Záró feladat: ABC: „egy szóban: mit
visz magával erről a képzésről?”
• Tanúsítvány-átadó ünnepség

Értékelőlap
Képzési tanúsítványok

Ki(k)?

3. fejezet - A Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési programok
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3.4.4 Feladatok leírása
1. feladat Képzési elem: Ismerkedés
A feladat
időtartama
Cél

30 perc
A résztvevők megismerkednek egymással. A trénerek is jobban megismerik a résztvevőket. Teremtsen
barátságos és bizalmas légkört, amelyben a résztvevők mernek beszélni magukról.

Képzési
1. lehetőség: a résztvevők elmondják a nevüket, és hogy milyen szervezetnél milyen pozícióban
anyag
dolgoznak. Ezt követi egy olyan feladat, amely során a trénerek kérdései szerint fel kell állni vagy le
feldolgozása kell ülni. A képzés résztvevőihez igazodva többféle kérdést is lehet használni. Fel lehet tenni „szakmai”
és „személyes/informális” kérdéseket is. A feladat a következő:
Álljon fel, ha:
• Migránsokkal dolgozik
• Ma reggel 7 óra előtt kelt fel
• Emberkereskedelem áldozataival dolgozik
• Van tapasztalata a Biztonságos Jövővel
• Családon belüli erőszak áldozataival dolgozik
• Otthoni ápolóként dolgozik
• Járóbeteg-ellátásban dolgozik
• Időnként aggályai merülnek fel egy adott ügyfél tartózkodási engedélyével kapcsolatban
• Túl sokat dolgozik számítógép előtt
• Stb.
2. lehetőség:

Képzési
eszközök

Beszélje meg szomszédjával, hogy volt-e már olyan ügye, amely során egy áldozattal a származási
országába történő visszatérésről beszélt. Mit jelentett ez az ügyfél számára? Ki tudná fejteni bővebben?
Felmerült-e bármilyen kérdés az ügyféllel folytatott beszélgetés során? Ezek az ügyfélben merültek
fel, Önben, vagy esetleg mindkettőjükben?
Nincs

2. feladat Képzési elem: Véleménynyilvánítás
A feladat
időtartama
Cél

30 perc
A résztvevőkben tudatosul saját hozzáállásuk az ügyfél jövőjével kapcsolatos különböző lehetőségeket
illetően. A résztvevőkben az is tudatosul, hogy saját hátterük és értékrendjük hogyan befolyásolja azt,
ahogyan az emberkereskedelem áldozataival foglalkoznak.

Képzési
A terem közepén egy képzeletbeli vonalat húzunk, amelynek egyik oldala az „Egyetértek”
anyag
válaszlehetőséget képviseli (ezt a falra helyezett, hasonló szöveget tartalmazó kártya mutatja), másik
feldolgozása oldala pedig a „Nem értek egyet” választ jelenti. Középtájon van a „Nem tudom” válaszlehetőség; ezt
szintén egy, a földre tett kártya jelzi.
A tréner hangosan felolvas egy állítást. A résztvevők elfoglalják az álláspontjuk szerinti
válaszlehetőségnek megfelelő helyet a teremben. Minél közelebb helyezkednek a falhoz, annál
határozottabb az egyetértésük vagy egyet nem értésük.
A tréner megkéri néhányukat, hogy fejtsék ki, miért választották az adott pozíciót, ezáltal ösztönzi
a résztvevők közötti párbeszédet. A tréner arra is megkéri a résztvevőket, hogy próbálják meggyőzni
társaikat saját álláspontjukról, hogy pozíciót váltsanak. Minden résztvevőnek lehetősége van pozíciót
váltani, ha egy másik résztvevő érvei meggyőzik őt.
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Képzési
eszközök
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Állítások (ezek közül lehet válogatni és/vagy az egyedi szükségletek vagy érdeklődés függvényében
variálhatók)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Training
attributes

Egy adott ügyfélnek mindig van ráhatása saját jövőjére.
A szociális munkás befolyásolja az ügyfél döntéseit azzal kapcsolatban, hogy a célországban
maradjon-e vagy hazatérjen származási országába.
Nem tartom szükségesnek, hogy beszéljek az ügyfelekkel a származási országba való hazatérés
lehetőségéről.
Az emberkereskedelem legtöbb áldozatának jobb kilátásai vannak, ha a célországban marad,
mint ha hazatér származási országába.
Amennyiben az emberkereskedelem egy áldozatának származási országában háború vagy
fegyveres konfliktus zajlik, akkor nem térhet haza.
Az emberkereskedelem azon áldozatai, akik a célországban maradnak mint okmányok nélküli
(„illegális”) bevándorlók, felelőtlen módon kockáztatnak.
A gyermekeknek jelen kell lenniük a család jövőjéről, akár a család hazatéréséről szóló
megbeszéléseken.
Nincs értelme a hazatérés lehetőségéről beszélni azokkal az ügyfelekkel, akik határozottan
ellenzik ezt az opciót.
Rontok az ügyfelemmel fennálló kapcsolaton, ha a származási országba való hazatérés
lehetőségéről beszélek vele.
Ha az ügyfélnek jó esélyekkel indított ügye van folyamatban egy emberkereskedővel szemben,
nem kell vele a hazatérés lehetőségéről beszélnem (Hollandiában az áldozat állandó tartózkodási
engedélyt kap, ha az emberkereskedőt elítélik)

Laminált kártyák, melyeken az „Egyetértek”, „Nem értek egyet”, „Nem tudom” szöveg szerepel,
ragasztószalag, amellyel ki lehet tenni ezeket a falra, vagy rögzíteni lehet őket a földön.
Opcionális: piros fonal a választóvonal jelölésére
Opcionális: Írja fel az állításokat a flipchartra (különösen jól jön, ha az állításokat le kell fordítani)

3a, 3b, 3c és 3d feladat: Képzési elem: A Safe Future Módszertan eszközeinek használata
3a. feladat: 1. Áttekintés: Hasonlítsa össze a származási országra és a célországra jellemző helyzetet, vizsgálja
meg a biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés lehetőségeit és akadályait
A feladat
időtartama
Cél

40 perc
A résztvevők megtanulnak célirányos kérdésekkel és az adott eszköz segítségével beszélgetést folytatni
ügyfeleikkel az ügyfelek jövőjéről. (Azáltal, hogy átgondolják a kérdéseket, amelyeket feltehetnek az
ügyfélnek, a résztvevők felfedezik a lehetséges nehézségeket is, amelyek a beszélgetés során felmerülhetnek,
valamint azt is, hogy hogyan oldhatják meg őket.)

3. fejezet - A Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési programok
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Képzési
Ezzel az eszközzel áttekinthetjük, hogy milyen tényezők befolyásolják az ügyfelek azon döntését, hogy
anyag
hazatérjenek származási országába vagy maradjanak a célországban. Az eszköz különböző területekre
feldolgozása tagolódik, pl. jövedelem, szállás, biztonság, erőszakkal szembeni védelem, gyermekek helyzete, család
és kapcsolatok, társadalmi státusz a hazatérés után, egészségügyi problémák stb.
A résztvevőknek kiosztják a Safe Future Módszertanban található 1. Áttekintést. A résztvevők 3-4 fős
csoportokban fognak dolgozni.
A tréner megkéri a résztvevőket, hogy fogalmazzanak meg olyan kérdéseket, amelyeket ezt az eszközt
használva feltennének az ügyfélnek. Mik a megfelelő kérdések egy beszélgetés elindításához és hogyan
lehet elnyerni az ügyfél bizalmát? Minden csoportnak egy vagy két kijelölt területre kell koncentrálnia,
pl. egy csoport a gyermekekre és a hazatérés utáni társadalmi státuszra koncentrál, egy másik a
biztonságra és a jövedelemre stb. A résztvevőket arra kérik, hogy írják le ezeket a kérdéseket flipchart
lapokra (összesen 20 perc)
Amellett, hogy a résztvevők megfogalmazzák a kérdéseket, amelyeket feltehetnek az ügyfeleiknek, azt
is át kell gondolniuk, hogy milyen lehetséges akadályok merülhetnek fel a gyakorlatban, ha ezeket a
kérdéseket valóban felteszik ügyfeleiknek, illetve, hogy mit tehetnek ezek leküzdésére.

Képzési
eszközök

A kis csoportos munka után a kérdéseket a tréner vezetésével a csoport közösen beszéli meg. A feladat
utolsó részeként a résztvevőknek meg kell jelölniük, hogy mely kérdéseket találták a leghasznosabbnak.
Ez történhet „pontozás” alapján, vagyis a tréner arra kéri a résztvevőket, hogy jelöljék meg kedvenc
kérdéseiket.
A Safe Future Módszertanban található 1. Áttekintés másolatai, A4-es papír, flipchart lapok, filctollak
Lásd a 4. függeléket, amely a feladat során használt kiosztandó anyagot tartalmazza

3b. feladat: 2. Áttekintés Tényezők, amelyek még változhatnak
A feladat
időtartama
Cél

30 perc
A résztvevők megtanulják, hogy a megfelelő kérdésekkel és a jelen eszköz segítségével hogyan és mikor
beszéljenek ügyfeleikkel a jövőjükre vonatkozó döntést befolyásoló azon tényezőkről, amelyek még
valószínűleg változni fognak.

Képzési
Az 1. Áttekintés kitöltését követően a szociális munkás megbeszéli az ügyféllel, hogy az ügyfél
anyag
jövőjére vonatkozó döntést befolyásoló tényezők közül melyek fognak valószínűleg még változni.
feldolgozása Ha például egy ügyfél jelzi, hogy nem tud hazatérni, mert származási országában nem rendelkezik
közösségi hálózattal, akkor az ügyféllel való munkát követően kiderülhet, hogy mégis van lehetősége
arra, hogy a közösségi hálózatát újjáépítse. Előfordulhat az is, hogy az ügyfél biztonságával,
jövedelmével, szálláslehetőségeivel stb. kapcsolatos változások következnek be.
A résztvevőnek kiosztják a Safe Future Módszertanban található 2. Áttekintést. A résztvevők 3-4
fős csoportokban fognak dolgozni.
A tréner megkéri a résztvevőket, hogy beszéljék meg, mikor és hogyan használható ez az eszköz.
Milyen kérdéseket tudnak megfogalmazni, amelyeket az eszközt használva feltennének az
ügyfélnek? A résztvevőket arra kérik, hogy írják le ötleteiket és a lehetséges kérdéseket a flipchart
lapokra (összesen 10 perc).

Képzési
eszközök

A kis csoportos munka után az ötleteket és a kérdéseket a tréner vezetésével a csoport közösen
beszéli meg.

A Safe Future Módszertanban található 2. Áttekintésről készült másolatok, A4-es papír, flipchart
lapok, filctollak
Lásd a 4. függeléket, amely a feladat során használt kiosztandó anyagot tartalmazza
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3c. feladat: Személyes Hazatérési Akcióterv
A feladat
időtartama
Cél

40 perc
A résztvevők megtanulják, hogy hogyan készítsenek ügyfeleik számára Személyes Hazatérési
Akciótervet.

Képzési
A résztvevőknek kiosztják a Safe Future Módszertanban található Személyes Hazatérési Akciótervet.
anyag
A résztvevők 3-4 fős csoportokban fognak dolgozni.
feldolgozása
A tréner megkéri a résztvevőket, hogy gondoljanak valamely konkrét ügyfelükre és válasszanak
a Személyes Hazatérési Akcióterv területei közül néhányat, amelyeket az ügyfél számára a lehető
leghamarabb rendezni kell biztonságos hazatérése érdekében. Ezt a feladatot a résztvevők egyénileg
végzik (10 perc). A területek hasonlóak az 1. és 2. Áttekintés területeihez, és olyan szempontokat
tartalmaznak, mint pl. jövedelem, biztonság, gyermekek gondozása, (mentális) egészségápolás,
közösségi hálózat, hazatérés utáni társadalmi státusz stb.
A résztvevők kis csoportokban beszélik meg, hogy miért ezeket a területeket választották a Személyes
Hazatérési Akciótervből az adott ügyfél vonatkozásában. Minden résztvevő szót kap. A résztvevők
egymástól kérdezve beszélik meg választásaikat, és meghatározzák az első lépéseket, amelyeket a
Személyes Hazatérési Akcióterv elkészítéséhez kapcsolódóan megtennének, valamint azokat az
akadályokat, amelyekkel számolniuk kell, amikor az ügyféllel a tervet összeállítják.

Képzési
eszközök

Ennek a gyakorlatnak a végén nincs közös visszajelzés. A trénerek körbejárva segítik a kis csoportok
munkáját, ha szükséges.
A Safe Future Módszertanban található Személyes Hazatérési Akciótervről készült másolatok, A4-es
papír, flipchart lapok, filctollak és tollak
Tekintse át a teljes Személyes Hazatérési Akciótervet a Safe Future Módszertanban.

3d. feladat: Genogram és ökogram
A feladat
időtartama
Cél

50 perc
A résztvevők megtanulják, hogy hogyan használhatják a genogramot és az ökogramot. Ez segíteni fog
nekik (és ügyfeleiknek), hogy többet tudjanak meg az ügyfelet szociális támogatói hálózatról, amelyre
támaszkodhat.

Képzési
A résztvevők megkapják a 8. mellékletet: Genogram és ökogram a Safe Future Módszertanból. Két
anyag
fős csoportokban fognak dolgozni.
feldolgozása
A tréner arra kéri a résztvevőket, hogy készítsenek ökogramot egymásnak. Az egyik résztvevő kérdez,
a másik saját helyzetének megfelelően válaszol. Az ökogram elkészültét követően a párok megbeszélik,
hogy milyen hozzáadott értéket képvisel az ügyféllel készített ökogram. Mi volt nehéz a kérdező
számára és mi volt nehéz a válaszadó számára? Voltak-e olyan kérdések, amelyek könnyebbek vagy
nehezebbek voltak a többinél? Az ilyen kérdéseknek milyen személyes hatása volt? Befolyásolja-e a
kérdésfeltevés módja a másik fél válaszát? Min lehetne változtatni? (összesen 30 perc)

Képzési
eszközök

A páros munkát követően a csoport közösen beszéli meg, hogy az eszköz hogyan képviselhet
hozzáadott értéket az ügyfelek számára és hogyan segítheti a jövőre való felkészülésüket (20 perc).

A Safe Future Módszertanban található ökogramról készült másolatok, A4-es papír, egy mintául
szolgáló kitöltött ökogram
Lásd a 4. függeléket, amely a feladat során használt kiosztandó anyagot tartalmazza

3. fejezet - A Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési programok
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4. feladat: A biztonságos hazatéréshez és az újbóli beilleszkedéshez kapcsolódó közösségi térkép
A feladat
időtartama
Cél

40 perc
Megismertetni a résztvevőkkel, hogy hogyan használható a közösségi térkép a biztonságos hazatéréshez
és újbóli beilleszkedéshez, illetve azt, hogy hogyan szerezhetik meg a megfelelő információkat és hogyan
tájékoztathatják ügyfeleiket megfelelően a lehetőségekről.

Képzési
A résztvevők háromfős csoportokat alkotnak. Minden csoport tájékoztatást/anyagokat kap a
anyag
biztonságos hazatérésben és az újbóli beilleszkedésben érintett szervezetekről (hírlevelek, weboldalak,
feldolgozása brosúrák stb.)
A tréner megkéri a résztvevőket, hogy tanulmányozzák az információkat és készítsenek elő egy rövid
prezentációt az egész csoportnak (15 perc), amelyben a következő szempontokat emelik ki:
•
•

Képzési
eszközök

Kik az adott szervezet célcsoportjai?
Mely országokban nyújt segítséget ez a szervezet a biztonságos hazatéréssel és újbóli
beilleszkedéssel kapcsolatban?
• Az adott szervezet a biztonságos hazatérés előkészítésében vagy a biztonságos újbóli
beilleszkedésben segít?
• Miben áll az általa nyújtott segítség?
A kis csoportos munkát közös szekció követi (25 perc), amely során minden szervezet bemutatót tart
„saját” szervezetéről.
Információk a biztonságos hazatérésben és újbóli beilleszkedésben érintett szervezetekről műanyag
mappákban
Flipchart lapok, filctollak, laptopok (legalább 4, szükség esetén mobiltelefonokkal egészíthető ki)

5. feladat: A biztonságos újbóli beilleszkedés lehetőségeinek felmérése a származási országban. Hogyan
használható az ügyfél közösségi hálózata
A feladat
időtartama
Cél

30 perc
A résztvevők érezzenek késztetést arra, hogy ügyfeleikkel együtt felmérjék a származási országban
nyújtott támogatási lehetőségeket. Emellett a többi résztvevővel történő eszmecsere által új készségekre
tesznek szert azokkal a módszerekkel kapcsolatban, amelyekkel felépíthetik az ügyfél kapcsolati hálózatát
a származási országban.

Képzési
A résztvevők háromfős csoportokban dolgoznak. A tréner arra kéri őket, hogy képzeljék el, hogy
anyag
ügyfelük a származási országába való hazatérésre készül. A tréner ezt követően megkéri a résztvevőket,
feldolgozása hogy találjanak három olyan módszert, amellyel összeköttetést tudnának teremteni ügyfeleik és egy
hasznos közösségi hálózat között (pl. egyház, szociális támogató szervezet, család, egészségügyi
támogatószolgálatok stb.) Légy kreatív!
A résztvevőket ezután arra kérik, hogy kis csoportban válaszoljanak a következő kérdésekre:
•

Hogyan lehet meghatározni a társadalmi támogatás forrásait az ügyfél származási országában?
Milyen lehetséges kiindulási pontok állnak rendelkezésre? ...
• Hogyan veheti fel a kapcsolatot az ügyfél (az Ön segítségével) ezzel a közösségi hálózattal? ...
A kérdésekre adott válaszokat felírják a flipchart lapokra.
Ha végzett a csoport, összehasonlítják a különböző lehetőségeket és ötleteket. Kérdezzenek egymástól:
úgy gondolja, hogy ez a gyakorlatban tényleg megtörténhet az ügyfelével? Hajlandó lenne rá és tudna
eszerint dolgozni ügyfelével?

Képzési
eszközök

A feladat közös visszajelzéssel zárul, amely során néhány résztvevőt megkérnek, hogy osszák meg
csoportjuk kedvenc ötleteit.
Flipchart papír
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6. feladat: Mini előadás. Magyarázza el a Safe Future Módszertant 1 percben
A feladat
időtartama
Cél

30 perc
A résztvevők megtanulják, hogy hogyan mutassák be ügyfeleiknek és más érintetteknek a Safe Future
Módszertant és annak jelentőségét. Emellett a résztvevők meg tudják majd fogalmazni, hogy mit
tanultak a képzés során.

Képzési
A résztvevők párokban dolgoznak és mini-szerepjáték keretében mutatják be egymásnak a Safe Future
anyag
Módszertant. A feladat több körben valósul meg (egyes köröket meg lehet ismételni, hogy javítani lehessen
feldolgozása az előadásokon) a rendelkezésre álló idő és a csoport igénye szerint.
A tréner elmagyarázza, hogy „mini előadást” kell tartani. Minden résztvevőnek egy perc áll rendelkezésére,
hogy bemutassa a Safe Future Módszertant a másik félnek (az első kör két perces is lehet a gyakorlás
kedvéért) A résztvevők körönként szerepet cserélnek, egyikük lesz a hallgató, a másik pedig az előadó.
Emellett a hallgató fél minden körben mást alakít:
1. szerepjáték: „A” egy olyan kolléga, aki nem vett részt a képzésen, „B” a másik résztvevő. „A” hagyja, hogy
„B” befejezze a „mini előadást” és csak egy kérdést tehet fel, ha úgy érzi, tisztázni kell valamit.
1. kör:
•
2. kör:
•

Magyarázza el egy percben: Mi a Safe Future Módszertan?
Magyarázza el egy percben: Miért gondolja, hogy fontos az ügyfelekkel a jövőjükről beszélgetni?

2. szerepjáték: „A” most egy viszonylag friss ügyfél, aki még nagyon bizonytalan a jövőt illetően. Még nem
világos, hogy maradhat-e a célországban.
3. kör:
• Magyarázza el egy percben: Mi a Safe Future Módszertan?
4. kör:
• Magyarázza el egy percben: Miért gondolja, hogy fontos az ügyfelekkel a jövőjükről beszélgetni?
3. szerepjáték: „A” most egy (menekültügyekkel foglalkozó) ügyvéd, aki azért küzd, hogy ügyfele állandó
tartózkodási engedélyt kapjon.
5. kör:
•
6. kör:
•

Magyarázza el egy percben: Mi a Safe Future Módszertan?
Magyarázza el egy percben: Miért gondolja, hogy fontos az ügyfelekkel a jövőjükről beszélgetni?

Olyan szerepjátékot is el lehet játszani, amely során „A” egy korlátozott szellemi képességekkel rendelkező
ügyfelet alakít, de más lehetőségek is vannak.

Képzési
eszközök

3.5

Két kör között, vagy a feladat végén a résztvevők közösen adnak visszajelzést a következő kérdésekkel
kapcsolatban: Mi bizonyult hasznosnak? Mi bizonyult nehéznek? Milyen különbségek mutatkoztak
meg a szerepjáték során a különböző célcsoportok között? Amennyiben a résztvevők nem elégedettek
az előadásukkal egy adott körben, vagy a visszajelzés alapján javíthatnának rajta, fel lehet ajánlani, hogy
ismételjék meg a kört.
Mobiltelefon ébresztő funkcióval és lehetőleg stopperórával

Záró megjegyzések

Azon szervezetek, amelyek szeretnének maguk is képzést kidolgozni/megvalósítani a korai azonosítással vagy a
biztonságos jövővel és biztonságos hazatéréssel kapcsolatban az EU TrafGuID és a Safe Future Módszertan alapján,
szabadon felhasználhatják a Safe! projekt keretében kidolgozott képzési modulokat, azzal a feltétellel, hogy megjelölik a
képzési modulok forrását, valamint jelzik, hogy a Safe! projekt az AMIF és a holland minisztériumok finanszírozásával
valósult meg.
A Safe! projektben részt vevő trénerek jövőbeli képzési igényekkel kapcsolatban is megkereshetők. Lépjen kapcsolatba a
FairWorkkel (www.fairwork.nu) vagy a HVO-Queridóval (www.hvoquerido.nl/acm/). Mindkét szervezetet e-mailben
is elérheti: info@fairwork.nu vagy acm@hvoquerido.nl.
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Közelkép: A holland Országos Platform

Ez a fejezet a harmadik országokból Hollandiába érkező, emberkereskedelem áldozataivá váló
személyek helyzetét, valamint a korai azonosításukkal, biztonságos hazatérésükkel és fenntartható újbóli
beilleszkedésükkel kapcsolatos főbb kihívásokat és ajánlásokat mutatja be.
A fejezet felépítése
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Az Országos Platform felépítése

Az holland Országos Platform felépítése némiképp eltér a többi partnerországétól. Mivel az Országos Platformok
közül ez valósult meg elsőként, a Safe! partnerszerverzete, a FairWork még javában a képzési programok előkészítésén
dolgozott, valamint még a trénercsoport kialakítása is folyamatban volt. Ennek köszönhetően az a döntés született, hogy
a képzést külön kell választani a Szakértői Találkozótól. Következésképp a 2017. december 4-én rendezett Szakértői
Találkozót megelőzően két „kísérleti képzésre” került sor 2017 októberének végén Hollandiában. Az is különbség volt
a többi Országos Platformhoz képest, hogy (néhány kivételtől eltekintve) a Korai Azonosítás képzés résztvevői más
szervezetektől érkeztek, mint a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzés résztvevői. Az Országos Platform
nyomán két Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzést szerveztek az amszterdami okmányokkal nem rendelkező
migránsoknak létrehozott úgynevezett „Bed-Bath-Bread” (szállást, tisztálkodást és ételt kínáló) menedékhely dolgozói
számára.
A holland Országos Platformon összesen 115 személy vett részt. A Korai Azonosítás képzésen 17-en vettek részt
olyan NGO szervezetek képviseletében, amelyek közeli kapcsolatban állnak a bevándorlókkal és menekültekkel, mint
amilyen például az ASKV, a Barka, a Zonder Pardon op Straat, az IDHEM és a Wereldhuis/Diaconie. Más résztvevők
nők számára létesített menedékhelyektől, menekültügyi szervezetektől és a családon belüli erőszak áldozatainak
létrehozott segélyvonalaktól/szakértői központoktól érkeztek. A Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzésen
21 személy vett részt nők számára létesített menedékhelyektől, menekültügyi szervezetektől, valamint a NIDOS és az
Equator Alapítványtól, akikhez az emberkereskedelem áldozatainak „ellátási koordinátoraként” dolgozó szakosodott
szociális munkások társultak. A képzési programot a FairWork dolgozta ki és valósította meg. Mindkét képzés
résztvevői fontos visszajelzésekkel szolgáltak a kísérleti tréningekkel kapcsolatban, így ezek figyelembevételével alakult
a többi Országos Platform, valamint a Nemzetközi Platform képzési programja. Végül, de nem utolsó sorban 17
szociális munkás vett részt a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzésen az amszterdami „Bed-Bath-Bread”
(szállást, tisztálkodást és ételt kínáló) menedékhelyen.
A HVO-Querido és a CoMensha 2017. december 4-én tartotta meg a Szakértői Találkozót, ahol 60 szakembert
köszönthettek számos különböző szervezettől: IOM; Bevándorlási és Honosítási Hivatal; a hazatelepítésért és
távozásért felelős hivatal, Királyi Katonai Rendőrség, Állami Rendőrség, Biztonsági és Igazságügyi Minisztérium;
Az emberkereskedelem, valamint a gyermekek elleni nemi erőszak ügyével foglalkozó nemzeti előadó hivatal, (női)
menedékhelyek, NIDOS; Holland Vöröskereszt; Spirit; Not for Sale; Sister Works; SHOP The Hague; Zonder Pardon
op Straat; Rotterdam, Amsterdam and Weert önkormányzatai; menekültügyi szervezetek és menekültközpontok.
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4.2

A hollandiai helyzet rövid
bemutatása

Az
emberkereskedelem
megelőzéséről,
felszámolásáról és büntetéséről szóló ENSZjegyzőkönyv tartalmát a holland jog beépítette
a Büntető Törvénykönyv 273 (f ) paragrafusába.
A jogszabály az emberkereskedelem holland
és külföldi áldozataira egyaránt vonatkozik. A
harmadik országból származó áldozatok számára
három hónap gondolkodási időt biztosítanak, amely
során dönteniük kell, hogy indítanak-e eljárást az
elkövetők ellen. Azok az áldozatok, akik az eljárás
indítása mellett döntenek, ideiglenes tartózkodási
engedélyre jogosultak, amely egy évig érvényes,
de a büntetőeljárás végéig meghosszabbítható.
Az áldozatok az ideiglenes tartózkodási engedély
időtartama alatt munkavállalásra jogosultak.
Amennyiben az eset bíróságra kerül, az áldozatok
öt évre szóló ideiglenes tartózkodási engedélyt
kapnak humanitárius alapon.
Hollandia az 1990-es évek elejétől kezdve
célországa harmadik országokból származó
áldozatokat
érintő
emberkereskedelemnek.
Újabban viszont egyre inkább egyértelművé válik,
hogy az ország a holland nemzetiségű kiskorúak és
fiatal felnőttek esetében származási ország is, akiket
fiatal férfi emberkereskedők, úgynevezett „loverboy-ok” zsákmányolnak ki szexuálisan, kényszert
alkalmazva. Ezek az ügyek a múltban sokszor
rejtve maradtak, manapság azonban – ahogy a
lenti adatokból is kiderül, – ez a csoport teszi ki az
áldozatok legnagyobb részét.
Az emberkereskedelem, valamint a gyermekek elleni
nemi erőszak ügyével foglalkozó nemzeti előadó
becslése szerint Hollandiában évente 5 000–7 000
áldozata van az emberkereskedelemnek. Ennek a
becsült számnak mindössze 19 százaléka kerül a
CoMensha, vagyis az Emberkereskedelem Elleni
Nemzeti Koordinációs Központ nyilvántartásába,
amely mindössze 5 433 áldozatot regisztrált
2013 és 2017 között. A szexuális kizsákmányolás
holland áldozatai képviselik az emberkereskedelem
áldozatainak legnagyobb csoportját az országban: a
becslések évi 3 000 esetről szólnak, amelyek közül 1
300 kiskorú. Összehasonlításképp nagyjából évente
2.700 harmadik országból származó személy válik
emberkereskedelem áldozatává Hollandiában, ebből
1.300 szexuális kizsákmányolásnak, 1.400 pedig az
emberkereskedelem más formáinak, jellemzően
munkaerő-kizsákmányolásnak esik áldozatul17.
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Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen
Kinderen. Slachtoffermonitor 2013-2017 (Hága, 2018), 125-126

Brigita (Szlovákia)
Brigita egy szlovák faluban nőtt fel. Édesapja roma származású,
és a közösségben nagy megbecsülésnek örvend. Fiatalkorában
Brigita az általános iskolát elvégezve péknek tanult, a képzést
azonban pénz híján nem tudta befejezni. Brigitának van egy
kétéves fia egy korábbi kapcsolatból, aki testi fogyatékossága miatt
műtétre szorul, hogy elkerülhesse a végleges mozgáskorlátozottságot.
Brigita egy gyárban dolgozott, mielőtt Hollandiába jött.
Keresetéből igyekezett gondoskodni szüleiről és gyermekéről,
fizetése azonban nem bizonyult elegendőnek a megélhetéshez,
különösen tekintettel a fia kórházi költségeire. Ezért barátjával,
annak unokaöccsével és nagybátyjával útnak indult, hogy
Hollandiában keressen munkát. Szüleit erről nem tájékoztatta.
Hollandiában Brigitának egy klubban ajánlottak munkát. Az
ajánlatot elfogadta, ám állítása szerint nem tudta, milyen munkát vártak tőle. A klubban valaki itallal kínálta, amelytől elvesztette az eszméletét. A történtek a tulajdonost is megijesztették,
aki ezért a rendőrséghez fordult. A rendőrség gondolkodási időt
biztosított Brigita számára, mert gyanították, hogy emberkereskedelem áldozata lehet.
Brigita a HVO-Querido emberkereskedelem áldozatai számára
létesített különleges menedékhelyére került. Barátját, barátja
unokatestvérét és nagybátyját előzetes letartóztatásba helyezte a
rendőrség emberkereskedelem gyanújával.
A menedékhelyre való bekerülésekor Brigita jelezte, hogy szeretne
visszatérni szüleihez Szlovákiába, amint lehetséges. Az IOM
bevonásával párbeszéd kezdődött Brigitával, melynek eredményeként elindult a hazatérési folyamat. Brigita azt mondta,
szeretné befejezni a pékképzést, és hogy leghőbb vágya, hogy fiát
megműtsék. Az IOM Slovakia felvette a kapcsolatot szüleivel,
akik nagyon aggódtak érte, és jelezték, hogy örülnének, ha lányuk
hazatérne hozzájuk.
Brigita nem akart feljelentést tenni, és nem gondolta, hogy barátja emberkereskedelemben vett volna részt. Néhány héttel később a
rendőrség értesítette a menedékhelyet, hogy Brigita barátját elengedték, de továbbra is gyanúsítottként kezelik az ügyben.
Később, mikor Brigita ügyvédje és a menedékhely személyzete
elnyerte Brigita bizalmát, egyértelművé vált, hogy erőszakkal
rabolták el Szlovákiából, és nem önként jött pénzt keresni, ahogy
azt korábban állította. Apja azt is megtudta, hogy Brigita
továbbra is az emberkereskedők befolyása alatt állt, és hogy
barátja és bűntársai a repülőtéren fogják várni Szlovákiában az
érkezését. A rendőrség, az IOM és a menedékhely közötti egyeztetés eredményeként az a döntés született, hogy Brigita ne kapja
meg mobiltelefonját a Schiphol repülőtérről való távozásakor,
hogy ne vehesse fel újra a kapcsolatot az emberkereskedőkkel.
Szlovákiába való visszaérkezésekor az IOM Slovakia fogadta, és
a repteret egy másik bejáraton hagyták el.

4. fejezet - Közelkép: A holland Országos Platform

53

2017-ben 958 áldozat esetében tettek jelentést a CoMensha-nak, közülük 339 holland nemzetiségű, 619 pedig harmadik
ország állampolgára volt összesen 70 különböző országból. A „top 10-es” lista az áldozatok származási országát tekintve
az alábbiak szerint alakult: Lengyelország (80), Románia (70), Nigéria (46), Uganda (34), Magyarország (32), Guinea
(30), Bulgária (27), Fülöp-szigetek (20), Kína (20) és Sierra Leone (13)18.
Az nemzeti előadó elemzése szerint a 2013–2017 közötti időszakban azonosított áldozatok alacsony aránya a rendőri
kapacitás hiányának és a más területekre helyezett prioritásoknak tudható be (különösen 2015-ben, amikor a menekültek
és migránsok beáramlása miatt az embercsempészet került középpontba, nem pedig az emberkereskedelem.) Egy
másik fontos tényező a személyes adatokhoz fűződő jogok kérdése, hiszen az áldozatoknak tájékoztatáson alapuló
hozzájárulásukat kell adniuk a nyilvántartásba vételhez, ezt pedig a gyakorlatban nem könnyű megszerezni. Az utolsó
fontos tényező, hogy a szexuális kizsákmányolás egyre inkább a szexipar kevésbé látható területeire koncentrálódik
Hollandiában, amilyenek például az escort-szolgáltatások, illetve a magánházakban történő szexuális kizsákmányolás
formái19.
„A jéghegy csúcsa”
Az emberkereskedelem, valamint a gyermekek elleni nemi erőszak ügyével foglalkozó holland nemzeti előadó
hivatala által nyilvánosságra hozott 2017-es jelentés20 tartalmaz egy szakértői becslést az emberkereskedelem rejtve
maradó áldozatainak csoportjáról. A jelentés szerint az emberkereskedelem áldozatainak becsült száma ötszöröse
az azonosított áldozatok számának, így évente körülbelül 6 250 áldozattal lehet számolni Hollandiában. A jelentés
az Emberkereskedelemmel Foglalkozó Holland Koordinációs Központ (CoMensha)/La Strada Hollandia
nyilvántartásában szereplő azonosított áldozatokra vonatkozó adatokat tartalmazza. Az azonosított áldozatokról szóló
számadatokat hasonlították össze a becsült számadatokkal, hogy megállapíthassák az azonosítatlan – és következésképp
rejtve maradó – áldozatok becsült számát. Aggodalomra ad okot a belföldi emberkereskedelem áldozatainak helyzete,
hiszen a szexuális kizsákmányolás esetében, különösen a kiskorú áldozatoknál nagyobb az azonosítatlan személyek
aránya: kilencből mindössze egy ilyen kiskorú áldozatot azonosítanak.
Az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezmény | GRETA-jelentés 2018.
2005. május 3-án az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága elfogadta az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló
egyezményt21. Az Egyezmény 2008. február 1-jén lépett hatályba. Az Egyezmény nemcsak a meglévő nemzetközi
eszközökre épít, hanem túl is mutat az azokban megállapított minimumszabályokon, ezáltal megerősítve az áldozatok
számára biztosított védelmet. Az Egyezmény teljes hatálya az emberkereskedelem minden formájára kiterjed (legyen
szó országon belüli vagy országok közötti esetekről, szervezett bűnözéshez köthető vagy attól független ügyekről),
és az emberkereskedelem minden áldozatát magában foglalja (nők, férfiak és gyermekek). Az Egyezmény hatálya
kiterjed legalább a szexuális kizsákmányolásra, a kényszermunkára vagy kényszerszolgáltatásokra, a rabszolgatartásra
vagy ahhoz hasonló gyakorlatokra, a szolgaságra és a szervek kivételére.
Az Egyezmény legfőbb hozzáadott értéke az emberi jogokon alapuló szemlélete és az áldozat védelmére helyezett
hangsúly. Preambuluma úgy határozza meg a az emberkereskedelem fogalmát mint emberi jogokat sértő
cselekményt, valamint az emberi méltóság és sérthetetlenség elleni bűntettet. Az Egyezmény számos jogot biztosít
az emberkereskedelem áldozatainak, jelesül az áldozatként való azonosítás jogát, a védelemhez és segítséghez való
jogot, jogosultságot legalább 30 napig tartó felépülési és gondolkodási időszakra, a megújítható tartózkodási engedély
biztosításának jogát, és az elszenvedett károk megtérítését.
Az Egyezmény másik fontos hozzáadott értéke az a felügyeleti rendszer, amely az Egyezményben foglalt kötelezettségek
végrehajtását ellenőrzi. Ennek két alappillére az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportja (GRETA),
valamint a Felek Bizottsága. A GRETA látogatásokat tesz, valamint országjelentéseket készít és hoz nyilvánosságra a
Felek azon jogi és más intézkedéseit értékelve, amelyeket azért hoztak, hogy érvényt szerezzenek az Egyezményben
foglalt rendelkezéseknek.

18
19
20
21

Ugyanott, 143 - 146
Ugyanott, 21, 125 - 126
Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (BNRM). Slachtoffermonitor mensenhandel 2012 – 2016 (Den Haag, 2017. október)
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/about-the-convention
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2018 novemberében az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményét aláíró Felek Bizottsága
elfogadta a GRETA ajánlásait Hollandiára vonatkozóan22. Ezekben az ajánlásokban elismerték a haladást azzal
kapcsolatban, ahogy Hollandia az emberkereskedelemmel foglalkozik, ugyanakkor a harmadik országok állampolgáraira
vonatkozóan a következő megjegyzéseket tették: Ezekben az ajánlásokban elismerték a haladást azzal kapcsolatban,
ahogy Hollandia az emberkereskedelemmel foglalkozik, ugyanakkor a harmadik országok állampolgáraira vonatkozóan
a következő megjegyzéseket tették:
„A hollandiai, az uniós és a harmadik országból származó áldozatoknak egyaránt hozzáférnek a támogatás és a
segítség minden formájához, függetlenül attól, hogy együttműködnek-e a nyomozás és a bűnvádi eljárás során. A
jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező áldozatoknak a felépülési és gondolkodási időszakra szóló tartózkodási
engedély adható, amennyiben az emberkereskedelmet jelentik a rendőrségnek, és az elkövető ellen bűnügyi nyomozást
indul. Ily módon a legtöbb harmadik országból származó áldozat számára a segítségnyújtás a felépülési és gondolkodási
időszak után a bűnügyi nyomozás folytatásához kapcsolódik. Civil társadalmi képviselők jelezték a GRETA felé,
hogy a hatóságok nem minden esetben fogadják el az NGO-k véleményét, miszerint az áldozatok túlságosan a
trauma hatása alatt vannak ahhoz, hogy a büntetőeljárásban részt vegyenek. Ha az emberkereskedelem harmadik
országból származó olyan áldozata, aki ideiglenes tartózkodási engedélyt kapott abból a célból, hogy a nyomozás vagy
a büntetőeljárás során együttműködjön, az együttműködést megtagadja, akkor a tartózkodási engedélyt visszavonják,
ennek következtében pedig már nem lesz számára elérhető a segítségnyújtás és a támogatás. A holland hatóságok
szerint a támogatást valójában a gyakorlatban nem vonják meg azonnal. A büntetőeljárás befejezését követően a
harmadik országok állampolgárai humanitárius alapon kérvényt nyújthatnak be állandó tartózkodási engedélyre”23
Szintén érdekes az alábbi állítás, amely megerősíti a nemzetközi felmérés eredményeit:
„A holland hatóságok szerint az emberkereskedelem feltételezett áldozatainak számában az évek során tapasztalható
csökkenés egyfelől a rendőrség komoly átszervezésének tudható be, amely 2012-ben kezdődött, és a személyi állomány
nagymértékű cserélődésével járt, másfelől a bűnüldöző szervek számára új prioritásokat kijelölő politikai döntésnek,
amely a beérkező migránsok és menedékkérők emelkedő számának és a terrorfenyegetések fokozódásának eredménye.”24
A GRETA ajánlást tett arra nézve, hogy a holland hatóságok tegyenek további intézkedéseket a jelentésben azonosított
azonnali beavatkozást kívánó, alábbi problémák kezelésére:
„Az Egyezmény 12. cikkének 6. bekezdésével összhangban biztosítsák, hogy az emberkereskedelem külföldi áldozatai
számára történő segítségnyújtás ne kapcsolódjon a nyomozáshoz vagy a bűnvádi eljáráshoz, tegyenek további
lépéseket [...], hogy a 10., 12. és 13. cikkben foglalt követelményeknek eleget téve következetesen biztosítsák az
emberkereskedelem minden külföldi áldozata – így az Unió és az Európai Gazdasági Térség állampolgárai számára
is – a felépülési és a gondolkodási időt az üggyel foglalkozó illetékes hatóságtól függetlenül.”25
A 2018-as TIP-jelentés
Az Emberkereskedelemről szóló jelentés, azaz a TIP-jelentés egy éves jelentés, amelyet az Egyesült Államok
Külügyminisztériumának emberkereskedelem nyomon követésére és megfékezésére felállított hivatala bocsát ki.
A TIP-jelentés alapja az emberkereskedelem áldozatainak védelméről szóló 2000. évi törvény (Trafficking Victims
Protection Act – TVPA); világszerte ennek az amerikai törvénynek a segítségével rangsorolják a kormányokat aszerint,
hogy milyen erőfeszítések észlelhetők részükről az emberkereskedelem tudatos kezelése és megfékezése érdekében.
Az Egyesült Államok a problémával kapcsolatban az egész világon vezető szerepet akar betölteni26, ez a törekvésük
azonban nem mentes az ellentmondásoktól. Egyes kritikusok szerint „az országok által (ideértve az Egyesült Államokat
is) közösen kidolgozott és önként elfogadott nemzetközi szabályokat” kellene alkalmazni „nem pedig olyan kritériumokra kell
helyezni a hangsúlyt, amelyeket egyedül amerikai politikusok határoztak meg.”27
22
23
24
25
26
27

Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportja (GRETA). Jelentés az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló
egyezményének hollandiai alkalmazásáról (Második körös értékelés. Elfogadva 2018. július 13-án. Kiadva: 2018. október 19-én)
Ugyanott 26
Ugyanott 8
Ugyanott 25, 34
https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
Gallagher, Anne T. “Improving the Effectiveness of the International Law of Human Trafficking: A Vision for the Future of the US Trafficking in Persons
Reports”. Human Rights Review. 12 (3): 381–400. doi:10.1007/s12142-010-0183-6. Letöltve: 2014. július 30.
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Mindezek ellenére a TIP-jelentéseknek fontos szerepe van, és az országok, valamint a civil társadalom a világ minden
táján komolyan veszi őket. A TIP-jelentések három különböző szintre sorolják be a kormányokat28:
•

•
•

•

1. szint: Olyan országok kormányai, amelyek maradéktalanul megfelelnek a TVPA emberkereskedelem felszámolására irányuló minimumkövetelményeinek. Megjegyzés: ez nem azt jelenti, hogy ezekben az országokban nincs példa emberkereskedelemre, hanem azt, hogy a kormány „folyamatosan komoly erőfeszítéseket
tesz” annak legyőzésére és megelőzésére.
2. szint: Olyan országok kormányai, amelyek nem teljesítik maradéktalanul a TVPA minimumkövetelményeit, de jelentős erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében.
2. megfigyelési szint: Olyan országok kormányai, amelyek nem teljesítik maradéktalanul a TVPA minimumkövetelményeit, de jelentős erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében és amely országokban:
a. az emberkereskedelem súlyos formái esetében az áldozatok száma igen jelentős, vagy jelentős mértékben
emelkedik;
b. nem áll rendelkezésre bizonyíték arra, hogy az előző évhez képest növelték volna erőfeszítéseiket az emberkereskedelem súlyos formáinak megfékezése érdekében, ideértve több nyomozás és bűnvádi eljárás
lefolytatását, az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűntények nyomán születő több elmarasztaló ítéletet,
az áldozatok fokozott segítését és a kormánytisztviselőknek az emberkereskedelem súlyos formáiban való
bűnrészességére utaló bizonyítékok csökkenését; vagy
c. c. a minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében tett jelentős erőfeszítések azt jelentik,
hogy az ország vállalta, hogy a következő évben további lépéseket fog tenni.
3. szint: Olyan országok, amelyek nem teljesítik maradéktalanul az emberkereskedelem felszámolására vonatkozó minimumkövetelményeket és nem tesznek jelentős erőfeszítéseket ennek érdekében. Megjegyzés:
azok az országok, amelyek két egymást követő éven át a 2. szint megfigyelési szintre kerültek, automatikusan a 3. szintre kerülnek, amennyiben a harmadik évben sem tapasztalható jelentős fejlődés. Az Egyesült
Államok külügyminisztere jogosult felülbírálni ezt az automatikus lefokozást, amennyiben hiteles bizonyíték van arra, hogy a felülbírálás jogos, mivel a kormánynak van olyan írásbeli terve, amely megvalósításával
jelentős erőfeszítéseket tenne a TVPA emberkereskedelem felszámolását célzó minimumkövetelményeinek
való megfelelőség érdekében, valamint megfelelő forrást szentel a terv megvalósítására. A külügyminiszter ezt
a felmentést csak legfeljebb két egymást követő évben adhatja ki. A harmadik évet követően az adott ország
vagy fellép a 2. szintre, vagy le a 3. szintre.

2018-ban – csakúgy mint az előző években – Hollandiát az 1. szintre sorolták a következő megjegyzésekkel29:
„Hollandia kormánya [...] ismét komoly és folytonos erőfeszítéseket tett a jelentéstételi időszakban, ezért Hollandia
az 1. szinten maradt. A kormány komoly és folytonos erőfeszítésekről tett bizonyságot számos emberkereskedő
felderítésével, vád alá helyezésével és elítélésével, növelve az elmarasztaló ítéletek számát és jelentős számú áldozatot
azonosítva. Az nemzeti előadó fokozottan foglalkozott az emberkereskedelem megfigyelésével és elemzésével, a
bűnüldözési szervek pedig fokozták a gyermekszex-turizmus ellen tett erőfeszítéseiket. Bár a kormány megfelel a
minimumkövetelményeknek, a hatóságok már a negyedik egymás utáni éve egyre kevesebb áldozatot azonosítottak,
nem biztosították egységesen a három hónapos gondolkodási időt a külföldi áldozatok számára, és a kormány nem
bocsátotta rendelkezésre a jelentéstételi időszakra vonatkozó teljes statisztikát.
A következő ajánlásokat fogalmazták meg Hollandia számára:
„Növeljék az áldozatok azonosítására irányuló erőfeszítéseiket és minden valószínűsíthető áldozat számára
biztosítsák a támogató szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy hajlandók-e együttműködni a nyomozás során;
javítsanak az ítéleteket és az áldozatok azonosítását érintő adatgyűjtésen; növeljék az emberkereskedők felderítésére,
vád alá helyezésére, elítélésére és arányos megbüntetésére irányuló erőfeszítéseiket, véglegesítsék a nemzeti akciótervet,
folytassák a segítségnyújtást a munkaügyi szektorokban a lehetséges áldozatok felé és azonosítsák a kényszermunkát;
töltsék be az összes regionális áldozattámogatási koordinátori pozíciót, hozzanak létre több szövetséget az üzleti

28
29

Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons Jelentés az emberkereskedelemről (2018. június), 280-282
Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons Jelentés az emberkereskedelemről (2018. június), 280-282
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szektorral, hogy csökkenthessék az emberkereskedelem kockázatát az ellátási láncban, és javítsanak a Bonaire, St.
Eustatius, és Saba különleges községeken dolgozó tisztviselők mentorálásán, hogy emelkedjen az azonosított áldozatok
és az emberkereskedők elleni vádemelések száma.
A 2018-as TIP-jelentés tartalmazta Hollandia „emberkereskedelemi profilját” is:
„Amint azt az elmúlt öt évben is jelentettük, Hollandia egyaránt származási ország, célország és tranzitország
is a férfiakat, nőket és gyermekeket érintő szexuális kizsákmányolás, illetve kényszermunka céljából folytatott
emberkereskedelem tekintetében. Az azonosított áldozatok között legnagyobb arányban azok a holland lányok
találhatók, akiket fiatal férfi emberkereskedők (ún. „lover boy-ok”) csábítanak el, majd a kiszolgáltatott lányokat
szexuálisan kizsákmányoló helyzetekbe kényszerítik, gyakran egy színlelt párkapcsolat álcája mögé rejtőzve. A női és
gyermekkorú menekültek és menedékkérők ki vannak téve a szexuális célú kereskedelem veszélyének. A kelet-európai,
afrikai, dél- és kelet-ázsiai férfiak és nők olyan területeken válnak az illegális munkaerő-kereskedelem áldozataivá,
mint például a belvízi hajózás, a mezőgazdaság, a kertészet, a vendéglátás, a házi kényszerszolgaság és a kényszerített
bűnözői tevékenység. A bűnözői csoportok roma gyermekeket kényszerítenek zsebtolvaj- és bolti tolvajbandákba, a
menekültek és a menedékkérők pedig – ideértve a kíséret nélküli gyermekeket is – ki vannak szolgáltatva az illegális
munkaerő-kereskedelemnek. Hollandia a gyermekszex-turisták esetében származási ország is.”

4.3

A Szakértői Találkozó főbb eredményei: nehézségek és megoldások

A holland Szakértői Találkozó plenáris ülésekből és kis csoportos gyakorlati beszélgetésekből állt, amelyeken az
emberkereskedelem áldozataival és/vagy bevándorlókkal és menekültekkel dolgozó szakértők vettek részt. A Safe!
projekt bemutatása és a korai azonosítással és biztonságos hazatéréssel kapcsolatos trendekről és kihívásokról szóló
nemzetközi kutatás első eredményeinek ismertetése után a résztvevők kis csoportokat alkotva beszélték meg az
emberkereskedelem (lehetséges) áldozataival való napi munkájuk során tapasztalt kihívásokat.
Korai azonosítás és védelem
A következő főbb nehézségeket azonosították az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak korai
azonosításával és védelmével kapcsolatban:
•

A különböző szakértői csoportoknak, úgymint a rendőrségnek, bevándorlási tisztviselőknek,
menekülttáborok dolgozóinak, ifjúsági szolgálatoknak, munkaügyi felügyelőségeknek, nincs kapacitásuk
korai szakaszban azonosítani az emberkereskedelem áldozatait, de a probléma fennáll a menedékhelyek
és a migrációs szervezetek esetében is. Ez vonatkozik mind a holland áldozatok, mind pedig a harmadik
országból származó áldozatok korai azonosítására is.

•

Számos szakember nem ismeri fel az emberkereskedelemre utaló jeleket – hacsak nem kaptak speciális
képzést a problémával kapcsolatban, – vagy ha mégis, akkor nem tudják, hogy hol kaphatnak további
információt a (lehetséges) áldozat továbbirányítására vonatkozóan.

•

Az emberkereskedelmet érintő, érvényben lévő egyezményekkel és áldozatkezelési rendszerekkel
kapcsolatban is a tudás hiánya a jellemző. Ráadásul nem megfelelő az együttműködés sem az
emberkereskedelemmel foglalkozó érintettek és a kapcsolódó problémákkal, például a migrációval
foglalkozó szakértők között.

•

Számos migráns közösségben nincs tudatosság az emberkereskedelmet illetően, vagy a probléma túlzottan
kényes kérdés ahhoz, hogy foglalkozzanak vele. Továbbá ha a lehetséges áldozat azonosítása meg is valósul,
akkor sem áll rendelkezésre „folyamattérkép” a továbbirányításhoz.

•

Az adatvédelmi jogszabályok gyakran meggátolják, hogy a szakemberek jelenthessék az
emberkereskedelemmel kapcsolatos gyanújukat a hatóságok és a CoMensha felé, különösen az új európai
adatvédelmi jogszabály óta. Bizonyos szakembereknek, például a rendőröknek törvényi kötelezettségük
jelentést tenni a CoMensha felé, amint emberkereskedelemre utaló jeleket észlelnek.
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•

Az emberkereskedelem áldozatai nem merik megosztani tapasztalataikat, különösen amikor formális
keretek között érintkeznek rendőrökkel és bevándorlási tisztviselőkkel.

•

Az emberkereskedelem számos áldozata nem azonosítja magát áldozatként – néha félelemből, néha a tudás
hiánya miatt, vagy mert úgy gondolják, hogy a feljelentés nem javítana helyzetükön. Előfordul az is, hogy
nem érzik magukat kizsákmányolva, mert a rossz körülmények ellenére többet keresnek Hollandiában,
mint amennyit származási országukban kereshetnének. Emiatt nem kérnek segítséget, még akkor sem, ha
egyébként kapcsolatba lépnek a támogatószolgálatokkal, és nem tesznek feljelentést sem.

Biztonságos hazatérés és újbóli beilleszkedés
A résztvevők a következő nehézségeket említették az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak
biztonságos jövőjéhez, biztonságos hazatéréséhez és fenntartható újbóli beilleszkedéséhez kapcsolódóan:
•

A holland politikai helyzetet fokozódó szigor jellemzi: kevesebb a tolerancia a menekültek és migránsok
irányában, ebből kifolyólag pedig az emberkereskedelem áldozatai felé is.

•

Miután az áldozatokat hivatalosan azonosítják, további sorsuk gyakran „parkolópályára” kerül. Azok az
áldozatok, akik eljárást indítanak, egyéves tartózkodási engedélyt kapnak a büntetőeljárás alatt, jövőjük
azonban teljesen bizonytalan, és nagyon valószínűtlen, hogy végül állandó hollandiai tartózkodási engedélyt
kapnak. Emiatt számos áldozat passzívvá válik, és a támogatószolgálatok csak nagy nehézségek árán tudják
elérni őket.

•

Sok emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyet ejtenek mielőtt bírósági tárgyalásra kerülne sor. Ennek
következtében az áldozat tartózkodási engedélyét visszavonják, és rövid határidőn belül el kell hagynia az
országot, így nagyon kevés idő marad az áldozat biztonságos hazatérésének és újbóli beilleszkedésének
előkészítésére.

•

Sok áldozat nagyon fél az emberkereskedők megtorlásától és/vagy a származási országban a családja ellen
irányuló erőszaktól. Egyáltalán nem bíznak abban, hogy az otthoni hatóságok meg akarják és meg is tudják
védeni testi épségüket. Sokszor az elvándorlást kiváltó eredeti okok sem változnak, például az alacsony kereset és/vagy a származási országbeli oktatás. Az áldozatok gyakran már azelőtt veszélyeztetett csoportokba
tartoztak származási országukban, mielőtt emberkereskedelem áldozatává válnának. Az, hogy emberkereskedelemben voltak érintettek, tovább fokozza a veszélyeztetettséget. Emiatt nem szeretnének a hazatérés
lehetőségével foglalkozni.

•

Az ügyfelek sokszor nem beszélnek nyíltan közösségi hálózatukról, illetve más lehetőségeikről a származási országbeli újbóli beilleszkedésükkel kapcsolatban, mivel attól tartanak, hogy ez negatívan befolyásolná
ügyüket.

•

Sok esetben az áldozatoknak, sőt az őket támogató szervezeteknek sincs rálátása a hazatéréssel és újbóli
beilleszkedéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló lehetőségekre. Emellett sok szakértőnek nem szokása az
emberkereskedelem áldozataival a hazatérésről beszélni. Emiatt a hazatérés lehetősége gyakran egyáltalán
nem kerül szóba.

•

Az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak nagyon kevés esélyük van, hogy állandó hollandiai tartózkodási engedélyt szerezzenek, mégis ragaszkodnak ehhez az esélyhez, és nem szeretnék fontolóra venni a hazatérés lehetőségét egészen az utolsó pillanatig, ami kis híján lehetetlenné teszi a
biztonságos hazatérés megszervezését. Az ügyvédek sokszor erősítik ezt a gyakorlatot, és előfordul, hogy az
áldozatok ügyvédet váltanak, ha közlik velük, hogy a hazatérésen kívül nincs más lehetőségük.

•

Sok áldozatnak semmilyen kilátása nincs az újrakezdésre a származási országban, ezért megtagadnak minden olyan beszélgetést, amely ezt a témát érinti. Az áldozatok gyakran nem bíznak a támogatószolgálatokban sem, amelyek őket próbálják segíteni.
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•

Számos áldozat esetében nagyon is valós biztonsági kockázatot hordoz a hazatérés, mivel az
emberkereskedők (hálózata) gyakran továbbra is működik a származási országban és/vagy az áldozatot
megtorlással fenyegetik. Ráadásul a hazatérés előtt nem mindig végeznek kockázatelemzést, így a valós
kockázatok kérdése megválaszolatlan marad.

•

Az áldozatok származási országaiban kevés a megbízható támogatószervezet, ez pedig nagyon megnehezíti
az áldozatok biztonságos hazatérését és életük újjáépítését.

A Szakértői Találkozón a kis csoportos munkát követően a résztvevőket megkérték, hogy összegezzék a workshopot
egyetlen szóval vagy mondattal. Íme, néhány megjegyzés:
- „Tudatosság”

- „Sokat tanultam!”

- „Nyitottan kezdeni a beszélgetést”

- „Jó kapcsolatépítési lehetőség!”

- „Nagyszerű workshop volt.” „Élveztem a közös
munkát!”

- „Készülj fel alaposan, ha ügyfeleddel a jövőjéről
beszélgetsz, és ne kezdj „nehéz” kérdésekkel!”

- „Biztonságban érezni magad, otthon érezni magad,
barátságos fogadtatásban részesülni. Ez a Safe
Future.”

- „Megtanultam, hogy milyen fontos a megfelelő
kérdéseket feltenni!”

- „Jó volt megosztani az ötleteinket és energiáinkat”

4.4

- „Sokat tanultam, különösen arról, hogy hogyan lehet a
dolgokat más szemszögből látni.”

Mit tehet Hollandia?

Az áldozatok korai azonosításának elősegítésére az alábbi javaslatokat tették:
Korai azonosítás és védelem
•

Folyamatos lobbi- és érdekképviseleti tevékenységre van szükség az emberkereskedelem kérdésének
politikai napirenden tartásához, mind az áldozatok korai azonosítását, mind biztonságos hazatérésüket és
újbóli beilleszkedésüket érintően. A támogatószervezetek esettanulmányokkal támogathatják a lobbi- és
érdekképviseleti tevékenységet.

•

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat pontosítani és fejleszteni kell, így több szakértői csoport lesz
hajlandó és képes az emberkereskedelem (lehetséges) áldozatait azonosítani és nyilvántartásba vetetni a
hatóságoknál és a CoMenshánál.

•

A rendőrségnek, a bevándorlási tisztviselőknek és egyéb érdekelteknek nagyobb kapacitást kell biztosítani,
hogy lehetőségük legyen az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítására. Részben politikai szándék
kérdése is, hogy a probléma megfelelő prioritást kap-e.

•

A szakértői csoportoknak aktívan kell keresni az együttműködés lehetőségeit, hogy az emberkereskedelem
elleni harc több érdekelt fél bevonásával valósulhasson meg. Ennek egyik alapeleme, hogy az
emberkereskedelem áldozatai számára „ellátási koordinátorok” legyenek kijelölve. Az ellátási koordinátorok
kimagasló szaktudású szociális munkások, akik menedékhelyeken vagy más szervezeteknél dolgoznak, és
ők jelentik az összeköttetést az áldozat védelmében és az elkövetők elleni vádemelésben résztvevő összes fél
között. Az ellátási koordinátorok hálózatának egész Hollandiára ki kell terjednie; ez jelenleg még sajnos nem
valósult meg.

•

Össze kell hangolni a menedékjogi folyamatokat és az emberkereskedelemmel kapcsolatos eljárásokat, és
szorosabbra kell vonni a két terület szereplői közötti együttműködést.

•

Nyilvános kampányokra van szükség arról, hogy hogyan ismerhető fel az emberkereskedelem. Továbbá több
szakembert kell kiképezni az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítására. Emellett szükség van
megelőzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagokra, például a Hollandiába érkező bevándorlókra vonatkozó
törvényes jogokról, a munkaügyi jogszabályokról és az emberkereskedelem kockázatairól. Az anyagokat a
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migrációs szervezetek és a bevándorló-templomok között kell szétosztani. Szükség van a saját közösségeikből
kikerülő oktatók bevonására is, hiszen ők könnyebben elérik a (lehetséges) áldozatokat, mint a holland
intézmények. Végül, de nem utolsó sorban megelőzés céljából nyilvános tájékoztatókampányokkal a
célországok lakosságát is meg kell szólítani.
•

A migrációs szervezeteket és az emberkereskedelem egykori áldozatait be kell vonni a (valószínűsíthető) új
áldozatok tudatosságának növelését célzó kampányokba.

•

Minden beavatkozás az áldozat védelme érdekében történjen, ne az elkövetők elleni vádemelés céljából.

Biztonságos hazatérés és újbóli beilleszkedés
Az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak biztonságos hazatérésével és újbóli beilleszkedésével
kapcsolatban a következő ajánlásokat tették:

4.5

•

Létfontosságú az áldozatok számára valós lehetőségeken alapuló, őszinte tájékoztatást nyújtani, hogy
tájékozott döntést hozhassanak a jövőjükkel kapcsolatban. Emellett az ügyfelek jövőjéről szóló beszélgetés
során fontos szerepe van a biztonságos légkör megteremtésének és a bizalmi kapcsolat kiépítésének.

•

Az áldozattal a lehető leghamarabb meg kell beszélni a jövőt érintő lehetőségeket, hogy elég idő jusson a
biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés előkészítésére. Nagyon fontosak a szakemberek számára
szervezett képzések, ahol megtanulhatják, hogyan kezdeményezzenek ilyen beszélgetéseket. A Safe Future
Módszertan ennek egy igen hasznos eszköze.

•

A hazatérés lehetőségének megvitatása időigényes folyamat. Az áldozatok számára biztosítani kell
ezt az időt, és azt, hogy az újbóli beilleszkedés fenntartható módon történjen. A származási ország
támogatószervezeteivel és az IOM-mal a lehető leghamarabb fel kell venni a kapcsolatot.

•

Indulás előtt kockázatelemzést kell végezni, és meg kell tenni a megfelelő lépéseket, például további
nyomozás vagy az indulás felfüggesztése is szóba jöhet, ha a biztonsági helyzet úgy kívánja.

•

Akárcsak a korai azonosítás esetében, a több érdekelt együttműködésén alapuló szemlélet a biztonságos
hazatérés és az újbóli beilleszkedés tekintetében is elsődleges fontosságú. Együttműködésnek kell létrejönnie
például a támogatószervezetek (menedékhelyek, stb.), bevándorlási tisztviselők, a rendőrség, szakjogászok és
hazatérést támogató szervezetek között.

•

Fontos, hogy legyen egy naprakész közösségi térkép a származási ország támogatószervezeteiről; a
biztonsági kockázatokról, az újrakezdés lehetőségeiről stb. pedig részletes ismeretekre és kulturális
érzékenységre van szükség.

•

Több szakjogász kell, akik egyfelől az áldozat érdekeit képviselik, másfelől viszont valószerű eshetőségekben
gondolkoznak, és nem nyújtanak a végtelenségig egy reménytelen esetet, hiszen ez csak megnehezíti, hogy
az áldozat más lehetőségeket is figyelembe vegyen.

Szakértelemtől a gyakorlatig: a Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési programok főbb momentumai

Összesen 38 résztvevő vett részt a korai azonosításról és a biztonságos jövőről és hazatérésről szóló képzésen különböző
migrációs és menedékügyi szervezetek, női menedékhelyek és más érdekelt szervezetek képviseletében. Néhányuknak
már volt tapasztalata az emberkereskedelem áldozataival, mások számára újdonság volt ez a témakör. A résztvevők az
alábbi visszajelzéseket adták:
„A képzés során még részletes információt kaptam.” Új információkkal és készségekkel teli hátizsákkal tértem haza. Most
sokkal világosabb számomra, hogy hogyan ismerhetem fel az emberkereskedelemre utaló jeleket ügyfeleim körében.”
Szociális munkás egy női menedékhelyen
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A képzést megelőzően nem rendelkeztem ismeretekkel a problémával kapcsolatban, most viszont rájöttem, hogy voltak
jelek, amelyeket nem ismertem fel korábban. Most sokkal jobban figyelek, és a képzés segített benne, hogy ügyfeleim
helyzetét kritikusabban tudjam értékelni.”
Szociális munkás egy okmányok nélküli migránsoknak szolgáltatásokat biztosító szervezetnél
„Nagyon hasznos volt, hogy találkozhattam azonos pozíciót betöltő kollégákkal a többi szervezettől, és hogy ki tudtuk
cserélni tapasztalatainkat arról, hogy hogyan dolgozzunk ezzel a nehéz célcsoporttal.”
Pszichológus egy, az emberkereskedelem áldozatainak speciális pszichológiai támogatást nyújtó szervezetnél
„Megtanultam, hogy hogyan tekinthetek sokkal módszeresebben a hazatérés folyamatára. Szintén nagy élmény volt a
tapasztalatcsere a kollégákkal. Most már világos számomra, hogy mit kell tenni, ha egy ügyfél hazatér szülőföldjére.
Remélem, hogy csapatom is elvégezheti ezt a képzést.”
Egy migránsokkal is foglalkozó hajléktalan menedékhely vezetője
„Jobban értem, hogy miért fontos az ügyféllel már korai szakaszban beszélni a jövőjéről, és már eszközeim is vannak,
hogy ezt meg tudjam valósítani. Ez a terület újdonság számomra, még nincs sok tapasztalatom, a képzés viszont
nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy megismerhettem kollégákat, és meghallgathattam, hogy ők hogyan
csinálnak bizonyos dolgokat. Összességében segített nekem, hogy hamarabb beszélgetést kezdeményezzek ügyfeleimmel
a hazatérés lehetőségéről. Végső soron az ügyfél dönti el, hogy mit tesz, de az én feladatom, hogy megfelelően
tájékoztassam.”
Szociális munkás egy női menedékhelyen
„A képzés előtt nagyon keveset tudtam az emberkereskedelemről. A jövőről beszélgetni nagyon kényes és nehéz
dolog a menedékhelyünkön, ahol az emberkereskedelem és a családon belüli erőszak okmányokkal nem rendelkező
áldozatainak nyújtunk szolgáltatásokat. Amikor az ügyfelekkel beszélgetünk, a hangsúlyt leginkább az „itt és most”
kapja, azonban szeretnénk használni a Safe Future Módszertant a közeljövőben, hiszen fontos, hogy ügyfeleinkkel
az összes lehetőséget átbeszéljük.”
Szociális munkás egy okmányokkal nem rendelkező migránsoknak létrehozott női menedékhelyen

A résztvevők arról is értékes információkkal szolgáltak a trénereknek, hogy hogyan lehetne javítani és tökéletesíteni
a képzési programot. Az Országos Platformok és a Nemzetközi Platform képzési programjait a „kísérleti” tréningek
alapján fejlesztették és alakították át. A Safe! partnerszervezete, a FairWork is ezeket a kísérleti tréningeket használta
fel a trénercsoport 2018 novemberében megvalósított képzésének alapjaként. A trénercsoport a HVO-Querido
és a Humanitas nagy tapasztalattal rendelkező szociális munkásaiból állt, hozzájuk társult az IOM Hollandia egy
bevándorlási tisztviselője és a CoMensha egyik trénere. A FairWork a trénercsoport segítségével a nemzetközi és az
országos platformokon valósította meg a képzési programot a bolgár, macedón és magyar helyi partnerek szakértelmével
kiegészítve.

4.6

Záró megjegyzések

A holland Szakértői Találkozó a területen dolgozó szakemberek gyakorlati tapasztalatai alapján az előrehaladás útján
megtenni szükséges lépések közül többet egyértelműen meghatározott. A képzési program megalapozta a bolgár,
macedón és magyar Országos Platformokat. A multidiszciplináris, több érdekelt együttműködésén alapuló szemlélet
volt az egyik legfontosabb ajánlás a migrációs szervezetek és az azonos szociális csoportokból származó oktatók korai
bevonása mellett.
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Ez a fejezet a harmadik országokból Bulgáriába érkező, emberkereskedelem áldozataivá vált személyek
helyzetét, a korai azonosításukkal, biztonságos hazatérésükkel és fenntartható újbóli beilleszkedésükkel
kapcsolatos főbb kihívásokat és ajánlásokat mutatja be.
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5.1

Az Országos Platform felépítése

Bulgária 2018 első felére eső EU elnöksége idején, 2018. március 16-án megrendezésre került egy egynapos nemzetközi
konferencia Safe Future for Women – Safe Future for all (Biztonságos jövőt a nőknek - Biztonságos jövőt mindenkinek)
címmel az Unió digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosa, Mariya Gabriel pártfogása alatt. Myria Vassiliadou,
az emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós koordinátora egy külön erre az alkalomra felvett videóüzenetben
köszöntötte a résztvevőket. Az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítása, biztonságos hazatérése és újbóli
beilleszkedése mellett a konferencia központi témája volt még a családon belüli erőszak és különösen az Európa Tanács
a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezménye (Isztambuli egyezmény). A
konferencia 70 résztvevője számos különböző szervezettől érkezett, a bolgár minisztériumoktól kezdve az NGO-kon
át a Bulgáriában jelen lévő nemzetközi szervezetekig. 19 szakértő vett részt a délután folyamán rendezett workshopon,
amelyet kifejezetten az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosításának és fenntartható újbóli beilleszkedésének
szenteltek. A bolgár szakértői találkozó szervezése az Animus Association, valamint az Emberkereskedelem Elleni
Küzdelem Nemzeti Bizottsága, illetve az IOM Bulgaria szoros együttműködésének köszönhetően valósult meg.
Praktikus okokból az Országos Platform képzési részét a macedón partnerekkel együtt szervezték meg. További
információkért ld. a következő fejezetet.

5.2

A bolgár helyzet rövid bemutatása

Az emberkereskedelem belföldi áldozataira irányadó legfontosabb bolgár jogszabály az emberkereskedelemről szóló
törvény, emellett a bolgár büntető törvénykönyv (16. és 159. szakasza), valamint a gyermekvédelemről szóló törvény
is fontos szerepet töltenek be. Az emberkereskedelemről szóló törvény elméletben az emberkereskedelem harmadik
országokból származó (lehetséges) áldozataira is vonatkozik, a menedékjogról és a menekültekről szóló törvénnyel együtt.
Az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága szerint a bolgár ügyészség adatai alapján a 2016-os 447
esethez képest 2017-ben hivatalosan 508 olyan személyt azonosítottak, akik az emberkereskedelem áldozataivá váltak
belföldön. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ezek összesítő adatok (vagyis olyan adatokat is beleszámoltak, amelyek
az elmúlt években indított, jelenleg is folyó ügyekből származnak). Emellett a Nemzeti Bizottság évente körülbelül 100
jelzést kap 130-140 valószínűsíthető (nem hivatalosan azonosított) áldozatról. Eddig hivatalosan még nem azonosítottak
emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatokat, habár egy ügy még folyamatban van (lásd alább Ada
esettanulmányát). Ugyanakkor a Bulgárián keresztül áramló, 2013 óta megnövekedett vegyes bevándorlási hullámra
tekintettel ennek a csoportnak a körében megnövekedett az emberkereskedelem kockázata.
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A 2016-os GRETA-jelentés (a legutolsó, jelentés Bulgáriáról)
2016 januárjában az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportja (a GRETA)
jelentést adott ki az emberkereskedelem helyzetéről Bulgáriában30. Ebben a harmadik országokból származó, az
emberkereskedelem áldozataivá vált személyekkel kapcsolatban az alábbiakat állapították meg:
„2013 óta a szíriai konfliktus miatt bekövetkezett humanitárius válság eredményeként jelentősen megugrott az EU
külső határának számító Bulgáriában menedékkérelemért folyamodók száma (ez a szám 2013-ban 7144, 2014-ben
11091 volt). Sokan közülük kíséret nélküli gyermekek. Ugyanakkor a menedékkérők között nem azonosítottak olyan
személyt, aki emberkereskedelem áldozatának minősülne.”31
A fentiekre tekintettel a GRETA sürgette a bolgár hatóságokat, „hogy tegyenek további lépéseket az emberkereskedelem
áldozatainak korai azonosításának fejlesztése érdekében, különösen”:
„Fordítsanak kiemelt figyelmet a külföldi munkavállalók, menedékkérők és illegális bevándorlók részére fogva tartás
céljából fenntartott központban lévő személyek körében az emberkereskedelem áldozatainak felismerésére. Ehhez
képzést kell tartani a Bolgár Menekültügyi és Bevándorlási Ügynökség munkatársai számára az emberkereskedelem
áldozatainak azonosításáról és az őket megillető jogokról.”32
Mint ahogy azt korábban említettük, és ahogy a következő esettanulmány is hangsúlyozza, valamennyi hivatalosan
azonosított áldozat bolgár állampolgár. 80%-uk szexuális kizsákmányolás miatti emberkereskedelem, 15%-uk pedig
kényszermunka áldozatává vált, a fennmaradókat pedig koldulásra és érdekházasságra vagy kényszerházasságra
kényszerítették.
Valamennyi speciális szolgáltatás egyaránt nyitva áll a bel- és külföldi áldozatok előtt, ideértve összesen három, az
áldozatok átmeneti elszállásolására szolgáló menedékhelyet, egy, a gyermekek számára működtetett válságközpontot,
valamint egy hosszú távú újbóli beilleszkedést szolgáló menedékhelyet. Az emberkereskedelem bel- és külföldi áldozatai
számára egyaránt biztosított speciális szolgáltatásokat a Nemzeti Bizottság finanszírozza és felügyeli. A Nemzeti
Bizottság mellett az Animus Association alapítvány működtet egy szófiai központú speciális tranzitközpontot az
emberkereskedelem áldozatai számára. Az Animus központ legtöbb ügyfele külföldről hazatérő személy, akik családon
belüli erőszak áldozatai voltak, azonban az elmúlt években néhány harmadik országból származó, az emberkereskedelem
áldozatává vált személynek is menedékhelyül szolgált a központ, habár a bolgár hatóságok nem azonosították őket
hivatalosan és egyéb okokból irányították őket a központhoz.
Az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak biztonságos hazatérése és újbóli beilleszkedése
vonatkozásában Bulgária állami intézményei együttműködnek a nemzetközi szervezetekkel, pl. az IOM-mal és
a helyi civil szervezetekkel a bevándorlók biztonságos hazatérésének biztosítása érdekében. Tekintve, hogy eddig
még nem volt példa az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatának hivatalos azonosítására,
a biztonságos hazatérésre és az újbóli beilleszkedésre vonatkozó együttműködés gyakran más okokból történik,
többnyire általánosságban a bevándorlók hazatelepítésére fókuszál.
A 2018-as TIP-jelentés
A GRETA-jelentés mellett TIP-jelentés is készült Bulgáriáról, mely 2018-ban jelent meg.33 Bulgáriát 2018ban a 2. szintre helyezték. Ide azok az országok tartoznak, amelyek nem teljesítik maradéktalanul a TVPA
minimumkövetelményeit, bár jelentős erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében. Az előző három évhez képest ez
előrelépésnek tekinthető, mivel akkor Bulgáriát a 2. megfigyelési szintre helyezték.

30
31
32
33

Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportja (GRETA). Jelentés az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló
egyezményének bulgáriai alkalmazásáról Második körös értékelés (2016. január 28.)
Ugyanott 7
Ugyanott 27
Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons Jelentés az emberkereskedelemről (2018. június), 112-114
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A következő megállapításokat tették:
„Az előző jelentételi időszakhoz képest a kormány jelentős erőfeszítéseket tett, ezért Bulgáriát 2. szintre helyezték át.
A kormány fokozottabb erőfeszítéseket tett: jelentősebb finanszírozást nyújtott az áldozatsegítő szolgálatok számára,
valamint az emberkereskedelem áldozatai számára két új létesítményt hozott létre Szófiában, ideértve egy gyermekek
számára működtetett krízisközpontot is. A hatóságok több áldozatot azonosítottak: 2016-ban több mint a duplájára
emelkedett a munkaügyi célú emberkereskedelemben azonosított áldozatok száma, valamint több elkövetőt ítéltek el. A
kormány emellett egy országos emberkereskedelem elleni stratégiát fogadott el a 2017-2021-es időszakra vonatkozóan.
Ugyanakkor a kormány számos kulcsfontosságú területen nem felelt meg az elvárások minimum szintjének. A bírók
és az ügyészek számára továbbra sem biztosítottak képzéseket az emberkereskedelem áldozatait érintő munkával
és ügyekkel kapcsolatban, ez pedig negatívan hatott a tanúvédelemre, az áldozatok kártérítésére, valamint az
elkövetők elítélésére. A legtöbb elítélt elkövető ügyében a bíróságok kizárólag felfüggesztett ítéleteket hoztak. Az
emberkereskedelemre utaló jelek hiányos ismerete visszavetette az áldozatok hatékony azonosítását, különösen
a külföldi állampolgárok és a prostitúcióban érintett nők körében. A bűnüldözésben és az igazságszolgáltatásban
tapasztalható korrupció továbbra is akadályozta az előrehaladást, mindemellett pedig a bűnrészes kormányzati
tisztviselők ellen irányuló nyomozás ritkán vezetett büntetéshez.”
A következő ajánlásokat tették:
„Az elítélt elkövetőket kötelezzék szabadságvesztés letöltésére; nagyobb erőfeszítés szükséges a szexuális és munkaügyi
emberkereskedelmi ügyekben folytatott nyomozások és bűnvádi eljárások során; nyomatékosan vizsgálják ki,
emeljenek vádat és hozzanak ítéletet az emberkereskedelemben bűnrészes kormányzati tisztviselők ellen, és az elítélt
tisztviselőket kötelezzék szabadságvesztés letöltésére; proaktívan azonosítsák az emberkereskedelem valószínűsíthető
áldozatait, különösen a prostitúcióban érintett nők körében; fokozottabb erőfeszítéseket szükségesek a bűnüldözési
szervek munkatársai, az ügyészek és a bírók képzése érdekében, hogy megérthessék a szexuális és munkaügyi célú
emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények súlyosságát és az áldozatokra gyakorolt hatását; növeljék
az emberkereskedelem elleni tevékenységek pénzügyi támogatását, ideértve a nemzeti stratégiában és a nemzeti
programban foglalt célok megvalósítását, valamint a tisztviselők képzését az áldozatok azonosítására érdekében;
nyújtsanak megfelelően tájékozott jogi tanácsadást és védelmet az eljárás során a bűnüldözést segítő áldozatok számára;
nyújtsanak speciális szolgáltatásokat a gyermekek számára, ideértve a kísérő nélküli kiskorúakat; korszerűsítsék az
áldozatok kártérítésének folyamatát, valamint növeljék a kártérítésre jogosult áldozatok számát.”
A Bulgáriában előforduló emberkereskedelmi ügyek gyakoriságára tekintettel az alábbi profilt határozták meg:
Amint azt az elmúlt öt évben folyamatosan jelentettük, Bulgária forrás-, és kisebb mértékben tranzit- és
célország a férfiakat, nőket és gyermekeket érintő szexuális célú kereskedelem, illetve kényszermunka céljából
folytatott emberkereskedelem tekintetében. Bulgária továbbra is az egyik elsődleges forrása az Unión belüli
emberkereskedelemnek. A kormány és a civil szervezetek jelentése szerint jelentős növekedés tapasztalható
a kényszerszolgaság áldozatául esett bolgár és a roma személyek számában, különösen Lengyelországban,
Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. A török nemzetiségű bolgár állampolgárok, valamint az olykor még
csak 13 éves roma nők és lányok teszik ki a Bulgáriában azonosított szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak
nagy részét, különösen a fővárosban, az üdülőövezetekben és a határ menti városokban. A bolgár nők és gyermekek
Európa-szerte szexuális kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem áldozatául esnek. Egyre több az
olyan áldozat, akit mind a szexuális, mind pedig munkaerő-kizsákmányolás, például a házi kényszerszolgaság,
érint. Az emberkereskedők Európa-szerte kényszermunka végzésére kényszerítik a bolgár férfiakat és fiúkat,
elsődlegesen a mezőgazdaságban, az építőiparban és a szolgáltatási szektorban. A fogyatékossággal élő bolgár
gyermekeket és felnőtteket utcai koldulásra, valamint kis értékű lopásokra kényszerítik bel- és külföldön egyaránt.
A kényszermunka szempontjából, különös tekintettel a koldulásra és a zsebtolvajlásra, a roma gyerekek is
veszélyeztetettek. Bulgária az emberkereskedelem külföldi áldozatai közül egyesek számára célországként is szolgál,
ideértve az Afrikából és a Délkelet-Ázsiából érkező áldozatokat. A bűnüldözésben és az igazságszolgáltatásban
tapasztalható korrupció emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményeknek ad teret, és előfordult olyan is, hogy
köztisztviselők ellen indult nyomozás az emberkereskedelemben való feltételezett részvételük miatt.”
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Ada (Afrika)
Adát 2004-ben családja házasságra kényszerítette. A házasságot hagyományos keretek között, a helyi szokásoknak
megfelelően kötötték, de házassági anyakönyvi kivonatot nem állítottak ki. A házasságuk ideje alatt férje
érzelmileg és f izikailag is szinte napi szinten bántalmazta. Mindaddig amíg Ada egy ellene irányuló igen
erőszakos esetet követően megpróbált megszökni férjétől, és a szüleitől kért segítséget. Hagyománytisztelő
beállítottságuk miatt ők azonban nem segítettek neki, és visszakényszerítették férjéhez. Barátai segítségével sikerült
munkát találnia egy diplomatacsaládnál. Hozzájuk költözött és két gyermekükre vigyázott.
Kezdetben Ada nagyon meg volt elégedve új munkaadójával, azonban miután a család Bulgáriába költözött, és
Adát is magukkal vitték, problémák jelentkeztek. Bulgáriában rabszolgaként tartották a háztartásban. Iratait
elvették tőle, mozgásterét korlátozták, betegség esetén az orvosi kezelést is megtagadták tőle és elszigetelten
tartották. Emellett mikor munkáltatója nem volt megelégedve vele, több alkalommal az ételt is megvonta tőle.
A szolgáltatásaiért kapott f izetés nem volt arányban feladataival és a komoly munkateherrel. Mi több, a család
érzelmileg is bántalmazta és azzal fenyegette, hogy visszaküldik a férjéhez, ha nem teljesíti a követeléseiket. Mivel
Ada egyáltalán nem beszélt bolgárul és azt sem tudta, hol van pontosan, rendkívül kiszolgáltatott helyzetben volt,
és teljes mértékben munkáltatóitól függött. Végül sikerült elszöknie és segítségért folyamodnia.
Az ő esete az első, amely során „hivatalosan” is azonosítottak olyan harmadik országból származó személyt, aki
valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata lett. Esetét több szervezet és intézmény kezeli. A Foundation for
Access to Rights (FAR) alapítvány ügyvédei munkaerő-kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem
áldozataként azonosították Adát. Mielőtt megállapították, hogy emberkereskedelem áldozatává vált, Ada
humanitárius státuszért/nemzetközi védelemért folyamodott. Egy szóf iai befogadóállomáson szállásolták
el. Emberkereskedelem áldozatává válásának kezdeti azonosítását követően a bolgár Emberkereskedelem
Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága, az IOM és az Animus Association is belépett az ügybe, és Adát egy
emberkereskedelem áldozataira specializálódott krízisközpontban helyezték el. A csapat célja az volt, hogy átfogó
képet kapjanak lelki és érzelmi állapotáról. Emellett azt is célul tűzték ki, hogy szakértői jelentés készüljön a
bűncselekményekhez kapcsolódó mutatók kutatásáról és megállapításáról, valamint hogy megerősítsék a kezdeti
nem hivatalos azonosítást. Ezzel egy időben az NCCTHB értesítette a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságot,
és megnyitották az ügyet. Miután lefolytatták a nyomozást, átadták az ügyet a szóf iai ügyészségnek, amely
végül a bizonyítékok hiányára hivatkozva elutasította a tárgyalást megelőző eljárás megindítását. Emellett a
bántalmazást elkövető család diplomáciai státusza is problémát jelentett az esetleges büntetőeljárás során.
Az emberkereskedelem fogalmának több hónapon át tartó intenzív kutatását, valamint az ügyön való munkát
követően az Animus Association jelentést készített, melyben kifejtette, hogy Ada esetében minden szükséges
mutató rendelkezésre áll ahhoz, hogy kijelenthessék, valóban munkaerő-kizsákmányolás céljából elkövetett
emberkereskedelem áldozatává vált. Az új körülményeket bemutató jelentés megjelenését követően a Fellebbviteli
Ügyészségi Hivatalhoz továbbították az ügyet, és újra megnyitották, valamint elrendelték, hogy vizsgálják ki,
hogyan végezte munkáját az esettel kapcsolatban a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság, és miért utasította el a
szóf iai ügyészség a tárgyalás előtti eljárás megindítását.
Jelenleg az áldozat nemzetközi védelemért folyamodott és kezdeményezte a szükséges eljárást. Hat hónap
után elhagyta a krízisközpontot, és be tudott illeszkedni a bolgár társadalomba - több állása is van és bolgárul
tanul. Minimális az esély arra, hogy nemzetközi támogatást kapjon, ha hivatalosan nem azonosítják az
emberkereskedelem áldozataként és nem vesz részt büntetőeljárásban. Másrészt, jogi szempontból ez hozzájárul
majd ahhoz, hogy a Menekültügyi Hivatal különösen veszélyeztetett személyként azonosítsa őt, aki ebből eredően
speciális jogokkal rendelkezik (ideértve több uniós jogszabály alkalmazását, mint pl. a Tanács 2004/81/EK
irányelvét).
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A Szakértői Találkozó főbb eredményei: nehézségek és megoldások

A bolgár Szakértői Találkozó résztvevői a következő fő nehézségeket említették a bevándorlók és menekültek körében
emberkereskedelem áldozatává vált személyek korai azonosításával, valamint a biztonságos és fenntartható hazatéréssel
kapcsolatosan:
•

Az azonosítás időigényes folyamat, amely a feltételezett áldozattal való bizalmi kapcsolat kiépítésén
alapszik. A bevándorlók mobilitása komoly kihívást jelent, mivel csak nagyon rövid ideig maradnak
Bulgáriában és továbbutaznak (gyakran szöknek) Nyugat-Európába.

•

Nagyon kevés az emberkereskedelemmel azonosítható esetek száma, az azonosítás pedig gyakran csak a
véletlen műve. Az emberkereskedelem gyakran a bevándorló közösségben üti fel a fejét, ezért a bevándorlók
gyakran nem tekintenek magukra áldozatként vagy nem tudják hogyan és hol kérjenek segítséget.

•

Emellett a nyelvi akadályokból, illetve a kulturális és vallási különbségekből adódóan a segélyszolgálatok
számára is nehezebb felismerni az emberkereskedelem jeleit a bevándorlók és menekültek körében.
Nincsenek világos azonosítási kritériumok, és nem áll rendelkezésre áldozati profil, emellett általánosságban
az adatgyűjtés is hatalmas kihívást jelent.

•

Számos résztvevő azt is megjegyezte, hogy nincs meg a politikai akarat ahhoz, hogy felismerjék az
emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatait és védelmet biztosítsanak számukra.

•

Mi több nagyon gyakran az áldozatok sem szeretnék, hogy azonosítsák őket, mivel szégyellik helyzetüket,
félnek vagy szeretnének továbbutazni Nyugat-Európába. Attól tartanak, ha bizonyítékot szolgáltatnak
Bulgáriában, ott is kell majd maradniuk.
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•

Egy bolgár országgyűlési képviselő megjegyezte, hogy az emberkereskedelem során az egyik legnagyobb
probléma, hogy a bűnvádi eljárás alá vont elkövetők az esetek 95%-ában csak felfüggesztett büntetést
kaptak. A büntetőeljárások alacsony számát tekintve ez különösen aggasztó. Hozzátette, a helyi
emberkereskedelem elleni bizottságok többnyire nem megfelelően strukturáltak, emiatt gyakran nem
hatékonyak. Komoly hiányosságok vannak a törvényhozásban, ami az áldozatok védelme helyett a
bűncselekmények megtorlását helyezi előtérbe. Néhány résztvevő rámutatott, hogy az állam és az
azonosítást ténylegesen a gyakorlatban végzők véleménye a korai azonosításra vonatkozó kihívások
tekintetében gyökeresen eltérő.

•

A biztonságos beilleszkedés elé kihívást állítanak a csoport jellemzői: ezek az emberek többnyire nem
folytattak tanulmányokat, nincs szakmai képesítésük, vagy más forrásuk/kapacitásuk, ami segíthetne nekik
az önálló életvitelben. Emellett a menedékkérők 40%-a különösen veszélyeztetett helyzetben van. Ide
tartoznak a nők és a kísérő nélküli gyermekek.

•

Az állam kevés adminisztrációs és pénzügyi kapacitással rendelkezik a kizsákmányolás megelőzésének
legjobb módjaként számon tartott, hosszú távú beilleszkedés elősegítésére, még azokkal a személyekkel
kapcsolatban is, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

5.4

Mit tehet Bulgária?

A bolgár Szakértői Találkozó résztvevői hat különböző területen adtak ajánlásokat és tettek megjegyzéseket:
•

Az érvényben lévő jogszabályok különösen megszorító jellegűek és a kényszermunkát kizárólag a fizikai
erőszakkal párosulva ismerik el. Ebből kifolyólag szükséges a kényszermunka céljából folytatott emberkereskedelem definícióját kiszélesíteni, hogy a kizsákmányolás egyéb formáit is lefedje.

•

A borzasztó és kizsákmányoló körülmények között végzett munka sokszor az egyetlen bevételi forrást jelenti a bevándorlók számára, ideértve az illegális bevándorlókat és a korábbi Szovjetunió állampolgárait, mivel
törvényesen nem léphetnek be a bolgár munkaerőpiacra. Ezért több résztvevő is azt javasolta, hogy minden
bevándorló számára gyors bejutást kell biztosítani a munkaerőpiacra ahelyett, hogy a szürkegazdaságban
tartva a kizsákmányolás veszélyének tennék ki őket.

•

Nagyon fontos a szakszervezetek és az üzleti szektor részvétele az azonosítási folyamatban, mivel gyakran
ők szembesülnek elsőként a kényszermunkával.

•

Kiemelt fontosságú, hogy kulturális közvetítők, elsősorban nők, is be legyenek vonva a folyamatba. A bevándorló közösségekből származó nőket oktatni és képezni kell, hogy azonosítani tudják az emberkereskedelemmel összefüggő lehetséges eseteket, azokat a megfelelő segítség irányába tudják irányítani, és alap
pszichológiai támogatást tudjanak nyújtani az áldozatok számára.

•

Az Animus és az A21 szervezet bolgár nyelvű segélyvonalakat üzemeltet, de emellett szükség lenne olyan
telefonos segélyhívókra is, ahol az operátorok idegen nyelven is beszélnek. Emiatt további kutatás szükséges
a főbb származási országokkal kapcsolatban, illetve arról, hogy milyen nyelveken beszélnek.

•

Érzékenyíteni kell a közigazgatásban és a biztonsági szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknél dolgozó szakembereket, hogy időben azonosítsák a harmadik országokból származó, az emberkereskedelem (lehetséges)
áldozatává vált személyeket. Ez különösen befogadóállomások és a tranzitközpontok munkájában gyakorlatban is részt vevő szakemberekre, valamint a Menekültügyi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Főigazgatóság
a lehetséges áldozatokkal azonosító beszélgetést folytató munkatársaira vonatkozik.

•

Az IOM három multidiszciplináris, mobil csapatán keresztül bevált gyakorlatot kínál a kiszolgáltatott
bevándorlók és menekültek azonosításához, akik között az emberkereskedelem lehetséges áldozatává vált
személyek is lehetnek. Ezekben a mobil csapatokban kulturális közvetítőkkel is dolgoznak, valamint jogi,
szociális és pszichológiai segítséget is nyújtanak. Az IOM emellett egy regionális projektet is működtet a
kísérő nélküli kiskorúak védelmére a török határon.
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Végül, de nem utolsó sorban a társadalomnak is részt kell vennie a folyamatban, a szülőket, az oktatási
rendszert és a családokat is tájékoztatni kell a veszélyről, így megvédhetik gyermekeiket az áldozattá
válástól. Ez főként a belföldi áldozatokra vonatkozik, azonban alkalmazható a bevándorló és a menekült
közösségekre is. Emellett fontos, hogy a vita kerüljön ki a konferenciák és egyéb fórumok platformjairól,
és kerüljön fel az országgyűlés és a társadalom napirendjére is. Az NGO szektor kiemelt szerepet játszik a
kívánt eredmények elérésében.

Záró megjegyzések

Az Unió határaként is funkcionáló Bulgária nemcsak a bevándorlók, menekültek és menedékkérők életében
jelentkező erőszak és kizsákmányolás ördögi körének megállításáért, hanem a kizsákmányolás és az Európába
irányuló emberkereskedelem terjedésének megelőzéséért is felelős. Habár az eddigiekben még nem volt példa az
emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatának hivatalos azonosítására Bulgáriában, ígéretes, hogy a
bolgár hatóságok és civil szervezetek körében egyre tudatosabban kezelik azt, hogy a bevándorlók különösen ki vannak
téve a kizsákmányolás és a bántalmazás veszélyének, valamint hogy többet kell tenni a kizsákmányoló folyamatok
azonosítása érdekében a munkaerőpiac különböző szektoraiban. A 2018 márciusában tartott Szakértői Találkozó
színvonalas, szakmailag meghatározó esemény középpontjában Bulgária 2018 első felében zajló uniós elnöksége alatti
emberi jogok álltak. Emellett, mint ahogy azt Ada esettanulmánya is megmutatta, a Bulgáriában működő szervezetek
között egyre gördülékenyebb a több érdekelt közötti együttműködés.
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6. fejezet

Közelkép: Országos Platform Macedónia
Volt Jugoszláv Köztársaságban

Ez a fejezet a harmadik országokból Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságba (a továbbiakban: Macedónia)
érkező, emberkereskedelem áldozataivá vált személyek helyzetét, a korai azonosításukkal, biztonságos
hazatérésükkel és fenntartható újbóli beilleszkedésükkel kapcsolatos főbb kihívásokat mutatja be. A fejezet
ajánlásokkal zárul, valamint tartalmazza a szakemberek részére tartott képzésen felmerült észrevételeket is.
A fejezet felépítése
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Az Országos Platform felépítése

A macedón Országos Platform 2018. március 27-én egy egynapos szakértői találkozóval vette kezdetét, melyet az
emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak korai azonosításáról, biztonságos hazatéréséről
és újbóli beilleszkedéséről szóló, szakembereknek szervezett kétnapos tréning követett. A macedón Országos
Platformon összesen 49 résztvevő vett részt.
A Szakértői Találkozón a macedón Belügyminisztérium 19 munkatársa mellett képviseltette magát a Fiatal
Ügyvédek Macedón Egyesülete (Macedonian Association of Young Lawyers); a Vöröskereszt; az EBESZ; az
IOM; a Macedóniában lévő EU delegáció; az UNICEF; az UNHCR; az ICMPD; a migráció- és menekültügyi
regionális kezdeményezés (MARRI), valamint több, az emberkereskedelem elleni küzdelem területén aktív, bolgár
civil szervezet. A találkozónak az Open Gate|La Strada Macedonia adott otthont. A rendezvényen holland,
magyar és bolgár nemzetközi Safe! partnerek is részt vettek, hogy megoszthassák tapasztalataikat.
Gyakorlati okokból a macedón Országos Platform képzési részét a bulgáriai partnerekkel együtt rendezték meg.
A kétnapos képzési programon egy igencsak sokszínű, vegyesen bolgár és macedón szakemberekből álló 30 fős
csoport vett részt: jelen voltak a macedón és a bolgár Vöröskereszt és az IOM képviselői; a Fiatal Ügyvédek
Macedón Egyesülete; a macedón határrendészet; mindkét állam belügyminisztériuma által delegált határrendészeti
és rendőrségi tisztviselők; a macedón Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium; a macedón Szociális Munka
Központ; a bolgár Menekültügyi Hivatal; a Macedóniában működő Dán Menekültügyi Tanács; a bolgár Női
Menekültügyi Tanács, valamint a Legis macedón NGO. Hozzájuk csatlakoztak az Animus Association szociális
munkásai, valamint az Open Gate, csakúgy mint a projekt nemzetközi partnerei, az IOM Magyarország és az
IOM Bulgaria, valamint a magyar rendőrség. A képzést a FairWork, a HVO-Querido, a Humanitas Rotterdam
és az IOM Hollandia köreiből érkező holland oktatók tartották.
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A macedón helyzet rövid bemutatása

Az emberkereskedelem belföldi áldozataira irányadó legfontosabb macedón
jogszabály a Büntető Törvénykönyv (418. cikk), amely az alábbi kategóriákat
különbözteti meg:
•
•
•

Emberkereskedelem (418-a. cikk)
„Bevándorlók csempészése” (418-b. cikk)
„Csoport szervezése, valamint emberkereskedelemmel összefüggő
cselekményekre, bevándorlók csempészésére, valamint gyermekek
sérelmére elkövetett emberkereskedelemre irányuló felbujtás”
(418-c. cikk), valamint
• „Gyermekek ellen elkövetett emberkereskedelem” (418-d. cikk)
Az emberkereskedelem külföldi áldozatainak tartózkodási engedélyére és
a státuszára a külföldi állampolgárokról szóló törvényt rendelkezései az
irányadók.
Macedóniában hivatalosan csak néhány emberkereskedelem áldozatául
esett személyt azonosítottak, macedón és harmadik országból származó
állampolgárokat vegyesen. 2017-ben csupán kettő belföldi esetet
dokumentáltak, míg 2016-ban ötöt, 2015-ben hármat, valamint 11 olyan
lehetséges esetet, amelyeket hivatalosan nem ismertek el.
A harmadik országból származó állampolgárok esetében a bevándorlók és a
menekültek körében 2017-ben 97 valószínűsíthető áldozatot azonosítottak.
2016-ban 86 valószínűsíthető áldozat mellett egy (Szerbiából származó)
áldozatot hivatalosan is azonosítottak. 2015-ben pedig 105 külföldi áldozatot
azonosítottak a bevándorlók és a menekültek körében. A (valószínűsíthető)
áldozatok többsége Afganisztánból, Szíriából, Iránból, Irakból, Szomáliából,
Pakisztánból, Nigériából, Kenyából és Kongóból érkezik.
Az esetek többsége, ideértve a belföldi és a külföldi áldozatokat érintő
eseteket, szexuális kizsákmányoláshoz kapcsolódnak. Dokumentáltak
néhány munkaerő-kizsákmányoláshoz, kényszerházassághoz, valamint
bűncselekményre kényszerítéshez kapcsolódó esetet is.
Elméletben az emberkereskedelem valamennyi valószínűsíthető és/vagy
azonosított áldozata számára elérhetőek a szociális segélyprogramok és
szolgáltatások. Az emberkereskedelem belföldi áldozatai mellett a harmadik
országból származó, Macedóniában rendezett státuszban tartózkodó
személyek (akik ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek) szintén
igénybe vehetik a szolgáltatásokat. Mivel az áldozatok többségét nem
azonosítják, a gyakorlatban a szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozott.
A program többféle szolgáltatást foglal magába, melyeket kifejezetten az
emberkereskedelem áldozatául esett személyek segítésére és támogatására
hoztak létre:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Emily (Kamerun)
Emily terhessége hetedik hónapjában
jár. Ez a hetedik alkalom, hogy
várandós. Kamerunban hat, 6-21 év
közötti gyermeke él, akiket elhunyt
férje családja nevel. Emily kálváriája
férje halálával kezdődött. Az országa
hagyományai miatt férje testvérével
kellett volna házasságot kötnie, de
mivel ő nem akarta követni ezt a
hagyományt, úgy döntött, elhagyja az
országot. Egy éve hagyta el Kamerunt.
Az Európába vezető útja során több
különböző problémával is szembe kellett
néznie, többek között nemi erőszak
kísérletével is. Amikor Görögországba
érkezett, megtudta, hogy az afrikaiak
egy bizonyos „Afrikai Parknak” nevezett
helyen vannak, és hogy ott segíthetnek
rajta. Amikor azonban kapcsolatba
lépett velük, az ingyenes szállásért
szexuális szolgáltatásokat kértek cserébe.
Emilyt kényszerítették, és terhes lett.
Nem kívánta a továbbiakban taglalni,
hogy bántalmazták-e vagy eladták-e
más embereknek is, azonban egyszer
csak Macedóniában kötött ki. Rendkívül
aggódik barátja miatt, akivel együtt
utaztak, és aki szintén teherbe esett, és
ugyanilyen körülmények között dolgozik.
Emily még mindig nem tudja, hogy
mit fog csinálni a jövőben, egyszer azt
mondja, szeretne Macedóniában szülni,
majd visszatérni Kamerunba, másszor
elgondolkodik a Macedóniában való
letelepedés lehetőségén is.
Tájékoztattuk, hogy van lehetősége
itt, Macedóniában világra hozni a
gyermeket. Átirányítottuk továbbá a
Fiatal Ügyvédek Egyesületéhez, hogy
ő és kisbabája is megkapják a megfelelő
hivatalos iratokat és visszatérhessenek
Kamerunba. A menedékkérők
központjában munkát is ajánlottak
neki, amire azt mondta, átgondolja és
tájékoztat minket a döntésről.

Védett házak biztosítása
Humanitárius segély biztosítása
Orvosi ellátás
Speciális pszicho-szociális tanácsadás
Jogi tanácsadás és képviselet a bíróságon
Oktatás és kiegészítő szakmai képesítés
Munkakeresési készségfejlesztés
Egyeztetés és együttműködés az illetékes szervezetekkel és intézményekkel.
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A biztonságos hazatérésre és az újbóli beilleszkedésre a szabvány műveleti eljárásokat (SOP), valamint a transznacionális
áldozatirányítási mechanizmust (TRM) kell alkalmazni. Az SOP és a TRM államközi megállapodásokra hivatkoznak,
és meghatározzák, hogyan juthatnak el az áldozatok biztonságosan Macedóniából a származási országba. Az újbóli
beilleszkedés folyamatának folytatására vonatkozó ajánlásokat vagy irányelveket 15 nappal a származási országba
való hazatérés előtt készítik el, és megküldik a TRM vagy a származási országban található azon partnerszervezet
kapcsolattartójának, amellyel a kapcsolatot korábban már felvették. A gyakorlatban, mivel a harmadik országból
származó, azonosított áldozatok száma ilyen alacsony, az SOP és a TRM alkalmazásában kevés tapasztalatot szereztek.
Az Open Gate több évre visszamenő stratégiai partneri kapcsolatot ápol a macedón kormánnyal. Jelen van Szkopjében
és Tabanovcében a menedékhelyeken és a menedékkérő központokban, ahol az emberkereskedelem áldozatává
vált személyek azonosításában nyújt segítséget. Szorosan együttműködik a Munkaügyi, Belügy- és Egészségügyi
Minisztériummal, nemzetközi szervezetekkel és civil szervezetekkel.
A 2017-es GRETA-jelentés (a legutolsó, Macedóniáról megjelent jelentés)
A Macedóniáról szóló 2017-es jelentésében34 a GRETA üdvözli az elsőkörös értékelés óta elért eredményeket, például:
„Az emberkereskedelem ellen küzdő jogi és intézményi keretrendszer további fejlesztése, ideértve az Emberkereskedelem
Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottságának bővítését úgy, hogy a Munkaügyi Hivatal és a Munkaügyi Felügyelőség
képviselőinek is helyet biztosítanak; az emberkereskedelem ellen küzdő helyi bizottságok számának növelése; az
illetékes szakemberek számára szervezett, az emberkereskedelemről szóló képzések érdekében tett intézkedések;
valamint a vegyes bevándorlási hullámokon belül az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására szolgáló mutatók
kidolgozása; és a kísérő nélküli és elválasztott gyermekek esetén alkalmazandó szabvány műveleti eljárások; emellett
a menedékkérők között, a lehetséges áldozatok azonosításának elősegítésére szolgáló képzés biztosítása az illetékes
szakemberek részére.”
A GRETA többek között az alábbi ajánlásokat tette Macedónia számára35:
„Biztosítani kell, hogy az emberkereskedelem összes áldozatát azonosítsák, valamint hogy az Egyezményben
foglalt segítségnyújtásra és védelmi intézkedésekre vonatkozó rendelkezések alapján fennálló jogaikat ténylegesen
gyakorolhassák, ennek keretében kifejezetten biztosítani kell, hogy az áldozatok azonosítási folyamatában több
ügynökség együttesen vegyen részt a speciális NGO-k szerepének és feladatának hivatalossá tételével; emellett a
proaktívabb megközelítéshez megfelelő emberi erőforrást és pénzügyi forrásokat kell biztosítani a végrehajtási
tisztviselőknek, szociális munkásoknak, NGO-knak és egyéb illetékes szereplőknek, hogy még motiváltabbak legyenek
az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában, és így még több embert tudjanak elérni.”
„Növelni a munkaügyi kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem áldozatainak azonosítására irányuló
erőfeszítéseket a munkaügyi felügyelők szerepének megerősítésével és képzésével, valamint ellátni a Munkaügyi
Felügyelőséget az emberkereskedelem hatékony megelőzéséhez és az ellene folytatott küzdelemhez szükséges eszközökkel
és forrásokkal; fokozott figyelmet fordítani a bevándorlók és menedékkérők között található, valószínűsíthető áldozatok
felismerésére, valamint a folyamat megkönnyítése érdekében hozzáférést biztosítani tolmácsszolgáltatáshoz.”
„Lépéseket tenni az emberkereskedelem áldozatainak sokrétűbb támogatásáért, különösen: megfelelő pénzügyi és
emberi erőforrásokat biztosítani az emberkereskedelem feltételezett és hivatalosan azonosított áldozatai számára,
ideértve a segítségnyújtásra jogosult speciális NGO-kat; megfelelő segítségnyújtási intézkedéseket hozni, ideértve a
szálláslehetőséget az emberkereskedelem feltételezett és hivatalosan azonosított férfi áldozatai számára.”
„Szakképzésekkel és munkahelykeresési támogatással elősegíteni, hogy az emberkereskedelem áldozatai újbóli
beilleszkedhessenek a társadalomba; valamint megfelelő forrásokat biztosítani az áldozatokat a beilleszkedésben
támogató segélyszervezetek számára; biztosítani, hogy a feltételezhetően emberkereskedelem áldozatává vált
külföldi személyeket állami menedékhelyre szállítsák, amint megalapozott gyanú merül fel, hogy emberkereskedelem
áldozatává váltak; további lépéseket tenni az emberkereskedelem gyermekkorú áldozatainak azonosítása és támogatása

34

35

Az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményével létrehozott Felek Bizottsága. A Felek Bizottságának 2018(8) ajánlása az
Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményének átültetéséhez Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára” (Elfogadva a Felek
Bizottságának 22. ülésén, 2018. február 9-én) 1-2
Ugyanott 2

6. fejezet - Közelkép: Országos Platform Macedónia

71

érdekében, különösen: biztosítani, hogy az illetékesek proaktív hozzáállást tanúsítanak és a lehető legtöbb embert érjék
el az emberkereskedelem gyermekkorú áldozatainak azonosítása érdekében, miközben kiemelt figyelmet fordítanak az
utcán élő, roma és a kísérő nélküli gyermekekre.”
A 2018-as TIP-jelentés
Macedóniát36 a 2016-os és 2017-es évhez hasonlóan a 2. szintre helyezték (2015-ben még az 1. szinten szerepelt). Ide
azok az országok tartoznak, amelyek nem teljesítik maradéktalanul a TVPA minimumkövetelményeit, bár jelentős
erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében. A következő megállapításokat tették:
„A kormány fokozott erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az áldozatazonosításban elsőként részt vevő szakemberek
számára képzést biztosítson, valamint a helyi hatóságokkal folyatott munka során helyi emberkereskedelem elleni
akcióterveket dolgoztak ki. A kormány egy emberkereskedelem elleni munkacsoportot, valamint négy régióban ismét
mobil azonosító csapatokat hozott létre, valamint szociális munkásokat küldött a határátlépőkhöz, a bevándorló- és a
menekülttáborokba, hogy ott tevékenyen részt vegyenek az áldozatok azonosításában. Ugyanakkor a kormány számos
kulcsfontosságú területen nem felelt meg az elvárások minimum szintjének. A kormány hat áldozatot azonosított
és egy elkövetőt ítélt el, a bírók továbbra is enyhe büntetéseket szabtak ki, amelyek még a kormány saját minimum
büntetésénél is enyhébbek voltak, a bűnüldözési szervek pedig kevés emberrel rendelkeztek, így nem tudtak megfelelő
nyomozást végezni. A kormány csökkentette az áldozatvédelemre szánt összegek mértékét, és nem biztosított pénzügyi
támogatást az emberkereskedelem ellen küzdő NGO-k számára, annak ellenére, hogy az NGO-k azonosították és
szolgálták ki az év során azonosított, valószínűsíthető áldozatok jelentős többségét. Továbbra is jelentős aggályokat
vet fel a korrupció és a hivatalnokok érintettsége az emberkereskedelemmel összefüggő bűncselekményekben; bár a
kormány 2017-ben bűnrészesség vádjával eljárást indított egy köztisztviselő ellen, nem vont eljárás alá bűnrészesség
vádjával más tisztviselőket több nyomozásban, amelyeket az elmúlt években indított.”
A következő ajánlásokat tették:
„Alaposan vizsgálják ki, emeljenek vádat és ítéljék el az emberkereskedőket, ideértve a bűnrészes tisztviselőket,
valamint rójanak ki rájuk súlyos ítéleteket; még nagyobb erőfeszítéseket kell tenni az emberkereskedelem áldozatainak
proaktív azonosítására, valamint képzéseket kell tartani a prostitúcióban érintett személyeket, bevándorlókat,
menekülteket és más különösen veszélyeztetett közösségeket érintő emberkereskedelmet vizsgáló tisztviselők részére;
megfelelő forrásokat kell biztosítani az áldozatvédelemre; szálláslehetőséget kell biztosítani az emberkereskedelem
külföldi, valószínűsíthető áldozatai számára biztonságos és rehabilitációs környezetben, valamint engedni kell, hogy
az áldozatok szabad akaratukból elhagyhassák a menedékhelyeket; megfelelő forrást és munkaerőt kell biztosítani a
rendőrség emberkereskedelem elleni küzdelemre felállított egysége számára az emberkereskedelemmel összefüggő ügyek
megfelelő kivizsgálásához; haladó szintű képzést kell szervezni a bíróknak, az ügyészeknek és az emberkereskedelemmel
összefüggő nyomozási és vádemelési ügyek végrehajtási tisztviselőinek; fejleszteni kell az áldozatok számára elérhető
kártérítési rendszereket, és tájékoztatni kell az áldozatokat jóvátételhez fűződő jogukról; valamint emberkereskedelem
elleni, nyilvános, kormányzati erőfeszítéseket kell tenni.”
A jelentés Macedóniáról az alábbi emberkereskedelemi profilt készítette el:
„Amint azt az elmúlt öt évben folyamatosan jelentettük, Macedónia forrás-, tranzit, valamint célország a férfiakat,
nőket és gyermekeket érintő szexuális kizsákmányolás, illetve kényszermunka céljából folytatott emberkereskedelem
tekintetében. Macedóniában a nők és a lányok az ország éttermeiben, klubjaiban és éjszakai szórakozóhelyein válnak
a szexuális célú kereskedelem és a kényszermunka áldozataivá. A Macedóniában a szexuális célú emberkereskedelem
áldozatai tipikusan Kelet-Európából, különösen Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból, Romániából,
Szerbiából és Ukrajnából érkeznek. A macedón állampolgárok és a Macedónián áthaladó külföldi áldozatok
az építőiparban és a mezőgazdasági szektorban válnak szexuális célú emberkereskedelem és kényszermunka
áldozataivá Dél-, Közép- és Nyugat-Európában. A gyermekeket, elsődlegesen a romákat, koldulásra kényszerítik,
valamint kényszerházasságok útján szexuális célú kereskedelem áldozataivá válnak. A Macedónián átutazó
vagy átcsempészett bevándorlók és menekültek, különösen a nők és a kísérő nélküli kiskorúak emberkereskedelem
szempontjából veszélyeztetettnek minősülnek. Az emberkereskedők gyakran megvesztegetik a rendőrséget és a
munkaügyi felügyelőket. Az emberkereskedelemben való bűnrészességgel kapcsolatban a rendőrség ellen már indult
nyomozás és született is ítélet.”
36

Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons Jelentés az emberkereskedelemről (2018. június), 280-282
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6.3

A Szakértői Találkozó főbb eredményei: nehézségek és megoldások

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a 2015-ös menekültügyi válság komoly kihívást jelentett Macedónia számára,
amikor több mint egy millió ember lépte át az Unió határait, gyakran Macedónián, mint első belépési ponton átutazva.
Az Open Gate által kiadott információk szerint a 2015-2017-es időszakban partnereikkel együtt körülbelül 130 000
kiszolgáltatott bevándorlónak segítettek, közülük 250 személy mutatott emberkereskedelemre utaló jeleket. Emellett
a menekültválság egy politikai válsággal is egybeesett Macedóniában, így a kialakult helyzetet az egyik előadó így
jellemezte: „egy gazdaságilag elszegényedett országon még egy emberi cunami is átsöpört”.
A résztvevők az alábbi fő kihívásokat említették az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozataival
kapcsolatban:
•

Mindenekelőtt a korai azonosítás bizonyult rendkívül nehéznek, mivel a bevándorlási hullám csúcsán nehezen lehetett volna időt szánni arra, hogy a Nyugat-Európa felé tartó, Macedónián átutazó személyekkel
beszélgetést kezdeményezzenek. Ez megmutatkozik a hivatalosan azonosított áldozatok meglehetősen
alacsony számában is.

•

Bár a bevándorlók és a menekültek hatalmas áramlása 2015 óta lelassult, még mindig vannak olyanok, akik
a határt átlépve a szerb-macedón határon húzódó hegyekben bujkálnak azzal a szándékkal, hogy idővel továbbutazzanak Nyugat-Európába. Rendkívül nehéz a közelükbe férkőzni és elnyerni a bizalmukat.

•

A nyelvi és kulturális különbségek szintén komoly akadályt jelentenek, így még nehezebb felismerni az
emberkereskedelemre utaló jeleket. Emellett az emberkereskedelem áldozatainak azonosításából hiányzik
a nemi perspektíva is. Bonyolítja továbbá a helyzetet, hogy az áldozatokat gyakran a Macedóniába vezető
úton zsákmányolták ki. Mivel az emberkereskedelem másik országban történt meg, még nehezebb bebizonyítani és segítséget nyújtani.

•

Külön aggályosként kezelendőek az egyedül vagy olyan felnőttek társaságában utazó gyermekek, akik nem a
családtagjaik. Különösen a 2015-ös kaotikus időszakban gyakran lehetetlen volt ellenőrizni, hogy az együtt
utazó gyermekek és felnőttek valóban ugyanahhoz a családhoz tartoztak-e. Kiemelték ki, hogy a kiskorúak
esetében az egyedül vagy idegenek társaságában utazó gyermekek korai azonosításával lehet leghatékonyabban megelőzni az emberkereskedelmet.

•

Egyre növekedett azoknak a száma, akik a segítségnyújtás álcája mögött profitálni akartak a bevándorlásból. A probléma részét képezi a rendőrséget behálózó korrupció is. Emellett az emberkereskedők új modus
operandit vetettek be azzal, hogy az áldozatoknak azt javasolták, kérelmezzenek menedékjogot, azt ígérve
nekik, hogy ezzel nagyobb eséllyel maradhatnak az Unióban. Másrészt az emberkereskedők megfélemlítik
áldozataikat, azt állítva, hogy azonnali kiutasítással kell szembe nézniük, ha beismerik, hogy emberkereskedelem áldozatává váltak. Ebből következően egyre kevesebb bevándorló és menekült jelentkezik, hogy
emberkereskedelem áldozatává vált volna.

•

Elméletben harmadik országból származó állampolgárok számára is elérhető az ideiglenes védelmet biztosító Nemzeti Áldozatkezelési Rendszer (NRM), azonban a gyakorlatban az NRM-et nem igazán alkalmazzák a bevándorlók és menekültek esetében, de még az illetékesek sem biztosak benne, hogy egyáltalán
alkalmazhatják-e a rendszert.

•

Az ICMPD jelezte, hogy bár Macedónia kidolgozta az NRM megvalósításához szükséges szabvány
műveleti eljárásokat (SOP), többek között az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására és átirányítására, a gyakorlatban az SOP-kat nem követik. A Szakértői Találkozón részt vevők szerint ebben óriási
szerepet játszik a szakemberek elégtelen képzése, valamint a gyenge politikai akarat.

•

Az illetékesek szolgáltatási tevékenységei nincsenek megfelelően összehangolva. Emellett sok kezdeményezés projektalapon működik és rögtön véget ér, amint a finanszírozás megszűnik. Ennek eredményeképpen a
folyamat során tetemes szakértelem kallódik el.
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Mit tehet Macedónia?

A macedón Szakértői Találkozó résztvevői számos már alkalmazott pozitív gyakorlatot is említettek, valamint
felsoroltak olyan új kezdeményezéseket, amelyek talán fejleszteni fogják az emberkereskedelem harmadik országból
származó áldozatainak korai azonosítására és biztonságos hazatérésére irányuló törekvéseket:
•

Az Open Gate hangsúlyozta, a jövőben a megelőzésre, a lobbitevékenységre és a bevándorlók emberi jogainak
felkarolására, valamint az áldozatok, ideértve mind a belföldi, mind a harmadik országból származó állampolgárokat,
közvetlen megsegítésére kell összpontosítani.

•

Fontos meghatározni a Macedónián átutazó bevándorlók és a menekültek között található, lehetséges áldozatok
jellemzőit, különös tekintettel a nemre: mely tényezők különböznek és melyek egyeznek meg a macedón áldozatokhoz viszonyítva? A szakembereknek képzéseket kell szervezni, hogy fel tudják ismerni a kiszolgáltatott személyek
ezen új csoportját.

•

Fontos hangsúlyozni, hogy az emberkereskedelem áldozatai között sok a kiskorú, ezért számukra speciális támogatást kell biztosítani, például a családjogban előírt állami gondozás lehetősége.

•

Többek között Szerbiával együttműködésben a macedón kormány megvalósította az ún. „369-es tervet”, ami egy
szakosodott adatgyűjtésre, hírszerzésre és mobil csapatokra szakosodott munkacsoportot takar. Bemutatták továbbá
a módosított büntető törvénykönyvet, valamint az emberkereskedelem áldozatainak járó kártérítési alapot. Az Open
Gate hozzátette, hogy az időben történő azonosítás védelmet biztosít. Az áldozatok büntethetetlensége és a kártérítési alap komoly jogi változásokat jelentenek.

•

Létezik egy Uniós finanszírozású projekt (2017-2019) az Igazságügyi, Szociális és Belügyminisztériummal karöltve.
A projekt részeként több partner együttműködésével felállított mobil csapatok tevékenykednek négy, tranzitközponttal rendelkező macedón városban. Rendőrök mellett szociális munkások, IOM és NGO-k is részt vesznek ezeknek a mobil csapatoknak a munkájában. Aktívan igyekeznek a hegyi falvakban rejtőző bevándorlók és menekültek
közelébe férkőzni, és tájékoztatni őket jogaikról és arról, milyen lehetőségeik vannak a védelemre. Elsődleges feladatuk a veszélyeztetett bevándorlók, például az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása, igyekeznek továbbá az
érintetteket a megfelelő helyre irányítani és megfelelő segítséget nyújtani. Közvetlen segítségnyújtás céljából létezik
egy sürgősségi alap is. Eddig három, az emberkereskedelem valószínűsíthető áldozatává vált személyt segítettek az új
program keretein belül, a projekt időtartama alatt további 15 személy támogatására van még lehetőség. A résztvevők
egyetértettek abban, hogy az új mobil csapatok komoly előrelépést jelentenek, fontos azonban, hogy ennek finanszírozása intézményesítve legyen.

•

A Nemzeti Áldozatkezelési Rendszeren és a Transznacionális Áldozatirányítási Mechanizmuson belüli
együttműködést, különösen a szomszédos országokkal és a nemzetközi szervezetekkel fejleszteni kell. Fontos, hogy a
mechanizmusok ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is alkalmazhatók legyenek a harmadik országból származó áldozatok esetében. A kockázatelemzésnek alapvető eljárásnak kellene lenni, valamint szükség van egy közösségi
térképre is, hogy a származási országban megbízható partnerszervezeteket könnyen meg lehessen találni. Emellett az
NRM értékelésekor még részletesebben figyelembe kell venni a harmadik országok állampolgárait.

•

Az Open Gate hozzátette, hogy a több érdekelt közötti együttműködés bevett gyakorlatát kell alkalmazni, így
az együttműködésben részt vesz a rendőrség, az IOM, az állami szociális munkások, a munkaügyi felügyelők, az
egészségügyi dolgozók, az NGO és más illetékesek. A megfelelő munkafelügyeleti eljárások bevezetése igen fontos
tényező az azonosítás sikerességében, különösen a munkaerő-kizsákmányolás esetén.

•

Folyamatos és intézményesített eljárásként működő kapacitásnövelésre és képzésre van szükség, amelyek nem függenek a (nemzetközi) finanszírozástól. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos ismereteket és készségeket alapvetően
be kellene építeni a szociális munkások, valamint a rendőrök képzésébe.

•

Végül, de nem utolsó sorban nagyobb figyelmet kell fordítani az emberkereskedelem áldozatainak biztonságos és
fenntartható hazatérésére. E tekintetben kulcsfontosságú a szoros együttműködés az IOM-mel.

•

A Szakértői Találkozó záró megállapításaként elmondható, hogy a kihívások ellenére reményteli jelként könyvelhető
el, hogy az összes jelen lévő minisztérium elismeri az ügy fontosságát, valamint hogy apró lépések már történtek az
ügyben, melyeket apró sikerek koronáztak.
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Szakértelemtől a gyakorlatig: a Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő,
Biztonságos Hazatérés képzési programok Macedóniára és Bulgáriára vonatkozó
főbb momentumai

A macedón Országos Platform kétnapos képzésének középpontjában az emberkereskedelem harmadik országokból
származó áldozatainak korai azonosítása, biztonságos hazatérése, valamint újbóli beilleszkedése volt. A legtöbb résztvevő,
például a határokon, menedékhelyeken, befogadóállomásokon dolgozók számára ezek viszonylag új információk
voltak. A Szakértői Találkozó résztvevői szóltak arról, hogy az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában
az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy nagyon kevés idejük van kapcsolatot teremteni a (valószínűsíthető)
áldozatokkal. A résztvevők nehezen tudnak bizalmi viszonyt kialakítani a lehetséges áldozatokkal, továbbá nehéznek
találják az árulkodó jelek felismerését az emberkereskedelem (valószínűsíthető) áldozatainak ezen új csoportjaiban.
A képzés elsősorban arra helyezte a hangsúlyt, hogy a résztvevők a kapott gyakorlati készségekkel felismerhessék az
emberkereskedelem eseteit és tudják, hogyan lehet beszélgetést kezdeményezni, fel tudják mérni a helyzetet és tudják,
hogy az áldozatokat hova lehet további segítségért továbbküldeni. A Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzés
második napja segített abban, hogyan lehet az ügyfelekkel a lehető leghamarabb a jövőjükről beszélgetni, és hogyan
lehet őket biztonságosan és fenntarthatóan továbbirányítani. Általánosságban elmondható, hogy a különböző szakmai
csoportok és különböző nemzetiségű szakértők közötti interakció nagyon jól működött, amelyet a résztvevők külön
pozitívumként éltek meg.
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A résztvevők többek között az alábbiak szerint értékelték a képzést:
„Új ismereteket szereztem az emberkereskedelemről, és a képzés során az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával
összefüggő új technikákat is elsajátíthattam. Tetszett, hogy a képzést a résztvevők közötti párbeszédként szervezték,
ez nagyon érdekes volt számunkra.”
Résztvevő a bolgár Menekültügyi Hivatalból
„A képzés segítségével számos újdonságot tanultam a témában. Emellett sok hasznos gyakorlati eszközzel vértezett fel.
Mi több más szervezeteknél dolgozó kollégákkal is megismerkedhettünk. Csak így tovább!”
Résztvevő a macedón határrendészettől
„Habár ismerem a témát, még így is nagyon hasznosnak és frissítőnek tartottam a képzést, mivel sok dolgot különböző
perspektívából/szakmai szempontból vizsgálhattam meg. Különösen tetszett a képzés gyakorlati beállítottsága.
Sokkal jobb volt, mint az elméleti képzések, amikhez eddig hozzászoktam. A gyakorlati megközelítésnek köszönhetően
felfrissíthettem az eszköztáramat. Csak így tovább!
Résztvevő egy macedón menedékhelyről
„Sokat tanultam ezen a képzésen, mivel a szakmában dolgozom és eszmecserét folytathattam a más szervezeteknél
dolgozó kollégákkal. Legközelebb szeretnék még több gyakorlati feladatot a valószínűsíthető áldozatok azonosításával
kapcsolatban.”
Résztvevő egy macedón NGO-tól

„Nagyon elégedett vagyok a képzéssel, mivel alapos tudást szerezhettem az emberkereskedelem harmadik országból
származó áldozataival kapcsolatban. Megtanultam, hogyan győzhetem le a kihívásokat és sok információt szereztem,
melyeket megoszthatok kollégáimmal és hasznosíthatok mindennapi munkám során.”
Résztvevő a bolgár Női Menekültek Tanácsától
„Számomra világossá vált, hogy sokkal részletesebb kockázatelemzésre van szükség az áldozatok származási országba
való visszatérését megelőzően. Az ökogram eszköz nagyon hasznos segítség a kockázatelemzés elkészítéséhez. Nagyon
jó volt megismerni a többi ország bevált gyakorlatait is.”
Résztvevő egy bolgár menedékhelyről
„Most már teljesebb képem van az NGO-k és az intézmények között emberkereskedelemmel érintett személyek
vonatkozásában fennálló együttműködéséről. Most már egyértelmű, hogy szükség van az NGO-k támogatására, és
hogy szorosabban együtt kell működnünk. Remek volt, hogy sok különböző szervezet vett részt a képzésen.”
Résztvevő az egyik macedón minisztériumból
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Emellett a résztvevők átirányítási folyamattérképeket terveztek, amelyek Bulgária és Macedónia tekintetében
természetesen részleteikben eltértek, azonban azt is megállapították, hogy számos hasonlóság is észlelhető.
Például egy fiatal iraki menekült esetében a bolgár résztvevők az alábbi átirányítási folyamattérképet dolgozták ki:

6.6

Záró megjegyzések

Macedónia már évek óta az Európai Unióba belépni kívánó bevándorlók és menekültek egyik kiemelt célpontja.
Nagyon sok a tanulság, és az új, több érdekelt félből álló mobil csapatok létrehozása ígéretes előrehaladást jelez. A
legfőbb kihívás továbbra is az, hogy a projektfinanszírozás mellett hogyan lehet az emberkereskedelem áldozatai
számára fenntartható segítséget biztosítani, illetve hogyan lehet a meglévő tudást intézményi keretek közé helyezni.
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Ez a fejezet a harmadik országokból Magyarországra érkező, emberkereskedelem áldozataivá váló
személyek helyzetét, valamint a korai azonosításukkal, biztonságos hazatérésükkel és fenntartható újbóli
beilleszkedésükkel kapcsolatos főbb kihívásokat és ajánlásokat mutatja be. Emellett bemutatja a határrendészet,
a munkaügyi felügyelők és a tranzitzónákban dolgozó szakemberek számára szervezett képzések eredményeit.
A fejezet felépítése
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7.1

Az Országos Platform felépítése

A magyar Országos Platform 2018. május 28-tól 30-ig tartott. Az esemény május 28-án egy Szakértői Találkozóval
kezdődött meg, melyet 29-én és 30-án egy kétnapos képzés követett. Összesen 53 résztvevő volt jelen a magyar Országos
Platformon. A szakértői találkozóra 23 résztvevő érkezett a Belügyminisztériumtól; a Pénzügyminisztériumtól;
az Igazságügyi Minisztériumtól; az Emberi Erőforrások Minisztériumától; (a rendőrség részeként működő)
Határrendészeti kirendeltségről; a Nemzeti Nyomozóiroda Bűnügyi Főosztályától, az Emberkereskedelem Elleni
Osztályától és az Illegális Migráció Elleni Osztályától, az Ügyészségtől, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól, az
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattól, a Holland Nagykövetségtől, az UNHCR Magyarországtól,
az Európai Bizottság magyarországi képviseletétől, valamint több magyar NGO-tól: a Menedék Migránsokat
Segítő Egyesülettől, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat Alapítványtól, valamint a Lehetőség Családoknak 2005
Alapítványtól.
A Szakértői Találkozót a Magyar Rendőrség az IOM Magyarországgal együtt vezette. A találkozóra holland és
bolgár nemzetközi Safe! partnerek is érkeztek, hogy megoszthassák tapasztalataikat. A magyar Szakértői Találkozó
programját a 2. függelék tartalmazza.
A képzési program kifejezetten a korai azonosításra fókuszált, mivel a résztvevők ezt tartották a legnagyobb
kihívásnak. Fél napot szenteltek a Safe Future Módszertan képzésnek. 30 résztvevő vett részt a tréningen, a magyar
Pénzügyminisztérium Munkaügyi Ellenőrzési Osztályának munkaügyi ellenőreitől kezdve a Bács-Kiskun és Csongrád
megyei határrendészeti tisztviselőkön át a tranzitzónákban dolgozó bevándorlási tisztviselőkig és szociális munkásokig.
A macedón rendezvényhez hasonlóan az képzéseket egy holland trénercsoport tartotta az Animus Association és az
IOM Bulgaria munkatársainak szakértelmére támaszkodva.

7.2

A magyarországi helyzet rövid bemutatása

Magyarország több nemzetközi és európai uniós, emberkereskedelemmel összefüggő egyezményt és szabályozást is
aláírt37, emellett számos magyar jogszabály is rendelkezik az emberkereskedelem magyar áldozatairól:

37

A nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme megelőzéséről, visszaszorításáról
és büntetéséről szóló Jegyzőkönyve (2000), az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye (2005), az Európai Parlament és a
Tanács 2011/36/EU irányelve az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi
kerethatározat felváltásáról.
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•

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény. Az új büntetőeljárásról szóló (2017. évi XC.) törvény
2018. július 1-jén lépett hatályba. A jogszabály a sértettek vonatkozásában kockázatelemzésére biztosít
lehetőséget. A sértettet különleges bánásmódban lehet részesíteni személyes jellemzői (például életkor,
egészségügyi állapot) és az ellene elkövetett cselekmény jellege alapján. Amennyiben a sértettet különleges
bánásmódban részesítik, magánéletét és személyes adatait fokozott védelemben részesítik, valamint az
eljárási cselekmény során eltérő szabályok vonatkoznak a sértett kihallgatására és a szembesítésre.

•

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény.
A törvény kitér az emberkereskedelem áldozataivá vált magyar és külföldi személyek menedékhez,
egészségügyi ellátáshoz, jogi, szociális, pénzügyi és lelki segítséghez fűződő jogára, valamint új áldozatsegítő
szolgáltatásokat vezetett be, mint például a tárgyalás során biztosított lelki és érzelmi támogatás, valamint
előírja, hogy a büntetőeljárások során az áldozatok részére alaposabb tájékoztatást kell biztosítani,
valamint megteremti a zárt tárgyalás lehetőségét is. Biztosítja továbbá a kárenyhítéshez fűződő jogot is.
Külföldi áldozatok esetén egy hónap gondolkodási idő áll rendelkezésre, melynek időtartama alatt ezek a
személyek ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolásra jogosultak. Amennyiben az áldozat együttműködik a
hatóságokkal, az együttműködés időtartamára tartózkodási engedélyre jogosult.

•

A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény. Az új büntető törvénykönyv 2013. július 1-jén
lépett hatályba. A Btk. 192. § meghatározza az emberkereskedelem jogi definícióját, amely megőrzi a
korábban hatályos szabályozást, ugyanakkor ki is egészíti azt egy új elemmel, a kizsákmányolás céljából
történő cselekményekkel. A jogszabály továbbra is figyelembe veszi az emberkereskedelem jelenségének
egyedi jellemzőit, azonban az üzleti jelleg mellett a bűncselekmény kizsákmányoló jellege most kiemelt
hangsúlyt kapott. A kizsákmányolás központi fogalmi eleme a kiszolgáltatott helyzetbe hozott vagy
helyzetben tartott sértett e helyzetének kihasználásával előny szerzésére való törekvés. A magyar büntető
törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény különbséget tesz az emberi szabadság elleni bűncselekmények
(XVIII. fejezet) és az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények (XXI. fejezet) között.
Az emberkereskedelemről szóló szabályozást az emberi szabadság elleni bűncselekmények fejezet (XVIII.
fejezet) tartalmazza.

•

Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet. A
kormányrendelet 2013. január 1-jén lépett hatályba, általános érvényű és minden érintett hatóság számára
kötelezően alkalmazandó. Lefekteti az érintett hatóságok/szervezetek az emberkereskedelem áldozatainak
továbbküldésével kapcsolatos együttműködésének rendszerét, és szabályozza az azonosítási folyamatot.
Meghatározza, hogy mely intézmények és hatóságok vesznek részt az azonosításban, valamint hogy mely
szervek vesznek részt a folyamatban önkéntes alapon. A kormányrendelet 1. melléklete egy azonosító
adatlap, amely felsorolja az emberkereskedelem áldozatainak azonosításához támpontot adó jeleket,
valamint a valószínűsíthető áldozat azonosítási folyamata alatt felteendő kérdéseket.

•

A prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok
végrehajtásáról szóló 13/2014. (V.16.) ORFK utasítás. Ez az utasítás alapvetően a prostitúcióval összefüggő
jogsértések elleni egységes rendőri fellépés érdekében született, valamint meghatározza a rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv áldozatvédelmi feladatait.

Ahogy a fentiekben is említésre került, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
szóló 2005. évi CXXXV. törvény a harmadik országokból származó áldozatokra is vonatkozik. Ugyanez igaz az
emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendeletre is. Emellett a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény az uniós szabályozást is
átültette a magyar jogi szabályozásba, mely bizonyos körülmények fennállása esetén humanitárius okokból lehetőséget
biztosít ideiglenes tartózkodási engedély kibocsátására az emberkereskedelem harmadik országokból származó
áldozatai részére.
A gyakorlatban Magyarországnak elsősorban hazai áldozatokkal van tapasztalata, harmadik országokból származó
személyekkel viszont nincs. A magyar áldozatok vonatkozásában évente körülbelül hét szexuális kizsákmányolással, és
nyolc kényszermunkával kapcsolatos esetet vizsgálnak meg. Emellett évente körülbelül 200 prostitúcióval összefüggő
esetben indul nyomozás. A Btk. az alábbiak szerint különbözteti meg a kényszermunka, a szexuális kizsákmányolás, a
prostitúció és a szexuális bűncselekmények fogalmait:
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XX. FEJEZET: A GYERMEKEK ÉRDEKÉT
SÉRTŐ ÉS A CSALÁD ELLENI
BŰNCSELEKMÉNYEK
•

209. § Gyermekmunka

XVIII. fejezet:
AZ EMBERI
SZABADSÁG ELLENI
BŰNCSELEKMÉNYEK
•
•
•
•

XXXIV. FEJEZET: A KÖZIGAZGATÁS
RENDJE ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK
•

356. § Harmadik országbeli állampolgár
jogellenes foglalkoztatása

Büntető
törvénykönyv
(2012. évi
C. törvény)

192. § Emberkereskedelem
193. § Kényszermunka
194. § Személyi szabadság megsértése
195. § Kényszerítés

•
•
•
•
•
•
•

XIX. FEJEZET: A NEMI
ÉLET SZABADSÁGA
ÉS A NEMI
ERKÖLCS ELLENI
BŰNCSELEKMÉNYEK

• 196. § Szexuális kényszerítés
197. § Szexuális erőszak
198. § Szexuális visszaélés
200. § Kerítés
201. § Prostitúció elősegítése
202. § Kitartottság
203. § Gyermekprostitúció kihasználása
204. § Gyermekpornográfia

Nyala (Etiópia)
Mikor Magyarországra érkeztem, a menekültek részére létrehozott, debreceni befogadóállomáson helyeztek el, ahol
orvosi vizsgálatoknak vetettek alá. Kaptam ételt és volt tető a fejem fölött. Beszéltem egy pszichológussal, egy szociális
munkással, egy orvossal, majd kezdtem rendezni a hivatalos irataimat. Amikor Debrecenben voltam, nem vallottam
be, hogy az Etiópiából való menekülésem során többször szexuálisan bántalmaztak. Attól féltem, hogyha bevallom, nem
fogom megkapni az irataimat.
Miután megkaptam a letelepedéshez szükséges iratokat, az etióp barátaim Budapestre hívtak, hogy szállást és munkát
adhassanak nekem. Budapesten két idősebb ember lakásában béreltem szobát. Nem sokkal azután, hogy beköltöztem,
szexuálisan bántalmaztak. Később pedig munkára kényszerítettek. Végül sikerült megszöknöm, az utcán pedig egy
angolul beszélő lány segített nekem. Elkísért a Menedék Migránsokat Segítő Egyesülethez, ahol segítettek kilépnem ebből
a bántalmazó szituációból. Az ottani emberek nagyon kedvesek voltak hozzám. A nyelvi nehézségek miatt nehéz volt
közvetlenül beszélnem velük, de a testbeszédükből is megértettem, hogy segíteni akarnak nekem. A debreceni táborhoz
hasonló intézményekben hasznos lett volna, ha anyanyelvemen kaphatok tájékoztatást. Akkor talán már ott beszéltem
volna a menekülésem idején átélt szexuális bántalmazásokról. De ekkorra már túlságosan tabuvá vált a kérdés.
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Illegális kínai bordélyház Budapesten
A Nemzeti Nyomozó Iroda Emberkereskedelem Elleni Osztálya jelentett egy esetet, melynek főszereplői tanulmányi
vízummal Budapestre érkező kínai nők voltak, akik illegálisan működő bordélyházakban dolgoztak nagyon rossz
körülmények között. A nők 95%-ban kínai vendégeket és 5%-ban magyar állampolgárokat szolgáltak ki. Különböző
rendőrségi egységek szoros együttműködés mellett folytattak beszélgetéseket az érintett nőkkel, azonban rendkívül nehéz
volt elnyerni a bizalmukat. A nők egyike sem kért menedékhelyen elhelyezést vagy egyéb védelmet, és egyikük sem emelt
vádat. A legtöbben elhagyták Magyarországot és osztrák bordélyházakban folytatták tevékenységüket. Ekkor a magyar
rendőrség felvette a kapcsolatot az osztrák kollégákkal és értesítette őket az ügyről.

A tajvani csoport esete
35 tajvani személyt, nőket és férfiakat találtak egy budapesti lakásban. A szomszéd segélykiáltást hallott és hívta
a rendőrséget. A kezdeti hírek rabszolgaként tartott szexmunkásokról szóltak. A körülmények alapján az IOM
Magyarország egyeztetést kezdeményezett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal (BM BÁH), a rendőrséggel
és a Nemzeti Nyomozó Irodával, azonban az illetékes hatóságoknak nem volt tudomásuk az esetről. Végül a BÁH
közleménye szerint mind a 35 tajvani személyt kihallgatták, azonban a hivatal nem talált emberkereskedelemre utaló
jeleket. Feltehetően ez az illegális szerencsejáték egy esete volt, és a közzétett információk szerint a tajvani állampolgárok
mindannyian rendelkeztek tartózkodási engedéllyel és érvényes, a visszaútra szóló jegyekkel. Figyelembe véve, hogy a
tartózkodási engedélyeik lejárathoz közeledtek, a Hivatal kiutasítási határozatokat hozott a tajvaniakkal szemben, és az
országból való kiutasításuk prioritássá vált. Az egyik tajvani állampolgár ellen vádat emeltek illegális szerencsejátékban
való részvételért, valamint az ügyészség a személyes szabadság megsértését említette a 35 elfogott személy esetében.
A kialakult helyzet alaposabb vizsgálata talán más következtetésekhez vezetett volna, vagyis hogy ezek a személyek
feltehetően emberkereskedelem áldozatai voltak, mivel minden bizonnyal kizsákmányolás történt (az emberi szabadság
korlátozása már önmagában az emberkereskedelem egyértelmű jele).
Eddig hivatalosan még nem azonosítottak Magyarországon emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatát,
sem a határon, sem máshol Magyarország területén. Harmadik ország állampolgárai számára nagyon nehéz szárazföldön
belépni Magyarország területére. A magyar-szerb határon kerítés áll, és csak két belépési pont létezik Magyarország
felé. A Szerbia felől Magyarországra belépni kívánó külföldi állampolgároknak a határnál kell várakozniuk és naponta
csak szigorúan korlátozott számú személy léphet be Magyarországra a szerb határon keresztül. Az első, a menedékjogra
fókuszáló beszélgetést követően a menedékkérőket úgynevezett tranzitzónákban szállásolják el, ahol a további eljárási
lépésekre várakoznak. A tranzitzónákban az emberkereskedelem lehetséges áldozatainak azonosítása is része a
protokollnak, azonban a gyakorlatban eddig ez nem vezetett egyetlen hivatalos azonosításhoz sem.
A 2018-as GRETA-jelentés
2018-ban az emberkereskedelem ellen irányuló erőfeszítésekről Magyarország vonatkozásában két kulcsfontosságú
jelentés született. Mindenekelőtt 2018 áprilisában az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői
Csoportja (GRETA)38 aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyrészt a menedékkérők körében nem történik meg az
emberkereskedelem áldozatainak azonosítása az úgynevezett tranzitzónákban, különös tekintettel a gyermekekre,
másrészt aggályosnak találták a menedékkérők visszafordítását Szerbiába. A GRETA arra kéri a magyar hatóságokat,
hogy hozzanak olyan intézkedéseket, melyek a menedékkérők között az emberkereskedelem áldozatainak
azonosításához szükségesek, ideértve39:
•

38
39

egyértelmű eljárásrend megállapítása arra vonatkozóan, hogyan kell felismerni az emberkereskedelem
áldozatait, és megadni számukra a szakszerű segítséget

Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportja (GRETA). Jelentés Magyarországról az Eljárási Szabályzat 7. sz. szabálya alapján
az Európa Tanács Emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezménye végrehajtásának értékelése (2018. április 27.)
Ugyanott, 14 - 16
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•

szisztematikus képzés bevezetése a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal tisztségviselői, a rendőrség tagjai,
orvosok, ápolók, szociális munkások és más, a tranzitzónákban dolgozó szakemberek számára arról, hogyan
lehet felismerni az emberkereskedelem áldozatait, és milyen eljárásokat kell követni, beleértve olyan operatív
emberkereskedelemre utaló jelek megadását is, melyek révén a munkatársak proaktívan azonosíthatják az
emberkereskedelem áldozatait;

•

lehetővé kell tenni a szakosodott, az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában és megsegítésében
jártasságot szerzett NGO-k számára, hogy rendszeresen beléphessenek a tranzitzónákba és az
emberkereskedelem áldozatainak elhelyezésére szolgáló valamennyi lakókörletbe;

•

proaktív intézkedések megtétele az emberkereskedelem áldozatainak tudatosságának növelése azzal,
hogy szisztematikusan tájékoztatnak minden menedékkérőt, szóban és írásban, az általuk ismert nyelven
arról, milyen jogokat élveznek a menekültügyi eljárásban, illetve az emberkereskedelem áldozatai számára
elérhető törvényes jogokról és szolgáltatásokról. Ezeknek az intézkedéseknek a része kell, hogy legyen olyan
információs anyagok szétosztása, amelyek kifejezetten az emberkereskedelem férfiakat, nőket és gyerekeket
fenyegető kockázataival foglalkoznak;

•

megfelelő létesítmények rendelkezésre bocsátása a tranzitzónákban, ahol a menedékkérők négyszemközt
találkozhatnak olyan személyekkel, akikben megbíznak, így ügyvédekkel, szakosodott NGO-k
munkatársaival, nemzetközi szervezetek tisztviselőivel és szociális munkásokkal.

Emellett a GRETA a következő ajánlásokat tette a magyar hatóságok részére40:
•

az emberkereskedelem áldozatait, akik menedékért vagy kiegészítő védelemért folyamodnak, nem szabad
a szabadságuktól megfosztani, részükre szakszerű védelmet kell biztosítani a tranzitzónákon kívül, az
Egyezmény 12. cikke alapján;

•

valahányszor indokoltan feltételezhető, hogy egy tranzitzónában elhelyezett menedékkérő
emberkereskedelem áldozata, ennek a személynek időt kell hagyni regenerálódásra és helyzete
átgondolására, mely idő alatt nem szabad ellene kiutasítási végzést végrehajtani, és haladéktalanul szakszerű
segítséget kell biztosítani számára a tranzitzónán kívül;

•

az emberkereskedelem áldozatai kapjanak támogatást és védelmet a tranzitzónákon kívül, az Egyezmény 12.
cikke alapján.

Ezen túlmenően a GRETA-jelentés felhívja a magyar hatóságokat, hogy:
•

[...] minden egyes visszafordítás előtt kockázatértékelést kell végeztetni a származási országok illetékes
testületeivel, nemzetközi szervezetekkel és NGO-kal együttműködésben [...].

•

kiutasítás előtt végezzenek kockázatértékelést, amelyben teljes körűen felmérik az áruba bocsátás vagy
ismételt áruba bocsátás kockázatát a visszatérés után, a visszaküldés tilalma kötelezettségének megfelelően.

A Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztálya a GRETA-jelentésre válaszul 2018. áprilisában többek
között a következőket reagálta41:
•

„[...] A tranzitzónákból a menedékkérők bármikor, kérelmük visszavonása nélkül szabadon távozhatnak
Szerbia felé. Emiatt nem értünk egyet azzal a következtetéssel [...], hogy a tranzitövezetekben korlátozzák a
belépni vágyók szabadságjogait.”

A kormány hangsúlyozta továbbá, hogy létezik egy, a tranzitzónákban dolgozó szakemberek számára elérhető „szakmai
kiadvány” az emberkereskedelem jelenségéről, amely magába foglalja az emberkereskedelemre utaló jelek listáját, továbbá
különböző nyelveken a menedékkérők számára is rendelkezésre áll egy másik kiadvány az emberkereskedelemről.
40
41

Ugyanott, 14 - 16
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Emellett a kormány kijelentette, hogy a munkavállalók folyamatos képzésben részesülnek az emberkereskedelem
problematikájával kapcsolatban, valamint számos szakosodott NGO (kiemelték a Magyar Baptista Szeretetszolgálat
Alapítványt) és az IOM Magyarország is jogosult belépni a tranzitzónákba.
Ehhez kapcsolódóan az IOM Magyarország tisztázta, hogy a tranzitzónákban nyújtott szolgáltatásai az önkéntes
visszatérési programról való tájékoztatásra, a szakemberek képzésére, valamint korábban az adatgyűjtésre
összpontosítottak. 2018-ban a tompai tranzitzónában dolgozó szociális munkások számára képzést tartottak az
emberkereskedelem elleni küzdelemről. A Charity Council részeként a Magyar Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
korábban gyermekeknek szóló programokat szervezett, adományokat gyűjtött, valamint a tranzitzónákban dolgozók
számára képzést tartott az azonosításról, azonban jelenleg nincsenek aktívan jelen a tranzitzónákban.
A 2018-as TIP-jelentés
A GRETA-jelentés mellett az Egyesült Államok Külügyminisztériuma is kiadta 2018-as jelentését az
emberkereskedelemről42, melyben Magyarországot immár második éve a 2. megfigyelési szintre helyezte. Ahogy
a 2. szintre helyezett országok, a 2. megfigyelési szintre helyezett országok sem teljesítik maradéktalanul a TVPA
minimumkövetelményeit, bár jelentős erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében.
Ahogyan azt a 3. fejezetben is említettük, azok az országok, amelyek két egymást követő évben a 2. megfigyelési szintre
kerülnek, a harmadik évben, ha nem tapasztalható jelentős fejlődés, automatikusan a 3. szintre kerülnek. Az Egyesült
Államok külügyminisztere jogosult felülbírálni ezt az automatikus lefokozást, amennyiben hiteles bizonyíték van arra,
hogy a felülbírálás jogos, mivel a kormánynak van olyan írásbeli terve, amely megvalósításával jelentős erőfeszítéseket
tenne a TVPA emberkereskedelem felszámolását célzó minimumkövetelményeinek való megfelelőség érdekében,
valamint megfelelő forrást szentel a terv megvalósítására. A külügyminiszter ezt a felmentést csak legfeljebb két
egymást követő évben adhatja ki. A harmadik évet követően az adott ország vagy fellép a 2. szintre, vagy le a 3. szintre.
Ha Magyarország a 3. szintre kerülne, annak komoly következményei lehetnek az Egyesült Államokkal fennálló
pénzügyi kapcsolatokra nézve, mindamellett hatást gyakorolna a nemzetközi kapcsolatokra is, például a Nemzetközi
Valutaalap vonatkozásában.43
A TIP-jelentés az alábbi megjegyzéseket fűzte a tényhez, hogy Magyarország a 2. megfigyelési szintre került:
„A beszámolási időszakban a kormány jelentős erőfeszítései két áldozatvédelmi szolgáltatást nyújtó civil szervezet
finanszírozására és az emberkereskedelem áldozatairól statisztikai információkat gyűjtő uniós finanszírozású
digitális platform kísérleti bevezetésére terjedtek ki. Ugyanakkor az előző beszámolási időszakhoz képest a kormány
nem tanúsított fokozott erőfeszítést. Kevesebb volt a vizsgálat, mint az előző beszámolási időszakban, és tovább
csökkent az azonosított áldozatok száma. A veszélyeztetett lakosságot a köztisztviselők az emberkereskedelemre utaló
jelek alapján nem szűrték, a bűnüldözési szervek pedig egyetlen áldozatot sem azonosítottak. Az emberkereskedelem
miatt elítélt három személy közül csak egy fő töltött le szabadságvesztést. Az áldozatsegítő szolgáltatások, különösen
a gyermekek és a külföldiek esetében továbbra is gyérek, koordinálatlanok és elégtelenek voltak. A bűnüldöző szervek
vétség elkövetése miatt szexuális célú kereskedelem áldozataivá vált gyermekeket állítottak elő, és vontak eljárás alá,
közülük ötöt a szexuális kizsákmányolás alapján szabadságvesztésre ítéltek. Ezért Magyarország besorolása immár
a második évben is a 2. megfigyelési szinten maradt.”
A TIP-jelentés a következő ajánlásokat tette Magyarország számára:
„Magyarország az emberkereskedelemre utaló mutatók segítségével szűrje a prostitúcióban érintett összes személyt,
biztosítsa, hogy se felnőttet, se gyermeket ne ítéljenek el olyan bűncselekményért, amelyet az emberkereskedelem
áldozataként követ el; jelentősen javítsa a felnőtt és gyermek áldozatok számára elérhető speciális szolgáltatások
minőségét és gyakoriságát, és az áldozatokról gondoskodó civil szervezetek szolgáltatásaihoz biztosítson elegendő
finanszírozást; különösen a veszélyeztetett lakosság, tehát a bevándorlók és menedékkérők, állami gondozottak,
gyermekotthonban élő gyermekek, a prostitúcióban érintett személyek körében proaktívan azonosítsa a lehetséges
áldozatokat, ennek érdekében javítsa például a rendészeti állománynak és a szociális munkásoknak a kényszerítés
42
43

Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma. Jelentés az emberkereskedelemről (2018. június), 217-219
Ugyanott, 41
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jeleinek felismeréséhez nyújtott képzést; fokozza a bűnüldözés és igazságszolgáltatás részéről az emberkereskedők
ellen a nyomozás lefolytatása, az elkövetők eljárás alá vonása és szabadságvesztéssel történő büntetése érdekében tett
erőfeszítéseket; fogadjon el és vezessen be olyan rendelkezéseket, amelyek tiltják az emberkereskedelem áldozatainak
indokolatlan elzárását, bírságolását és egyéb módon történő büntetését kizárólag az emberkereskedelemre közvetlenül
visszavezethető jogellenes magatartások miatt; módosítsa a büntető törvénykönyv emberkereskedelmet tiltó
rendelkezéseit, és a módosításban kifejezetten rögzítse, hogy az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekben
az áldozat hozzájárulásának nincs jelentősége, és a bűnüldöző szerveket képezze ki e rendelkezés érvényesítésére;
foganatosítson intézkedéseket annak érdekében, hogy az állami gondozásban élő veszélyeztetett gyermekek, illetve
az onnan távozó személyek ne váljanak az emberkereskedelem áldozatává; erősítse a bűnüldöző szervek, az
ügyészségek és a szociális munkások áldozatközpontú képzését; részesítse fokozottabb védelemben azon áldozatokat,
akik az emberkereskedők részéről súlyos sérelemre vagy megtorlásra számíthatnak, ennek részeként a sikeresebb
reintegráció elősegítése érdekében alakítson ki hosszabb távú gondozási lehetőségeket; erősítse a megbízható rendőrségi
és áldozatvédelmi adatok gyűjtését és jelentését; továbbá az emberkereskedelem elleni jogszabályok és a nemzetközi
jog közötti összhang megteremtése érdekében pontosítsa a kizsákmányolás fogalmának meghatározását, és emelje be
a megtévesztést, az erőszakot illetve a kényszert a felnőtteket érintő emberkereskedelem alapesete bűncselekményének
a fogalmába.
Végül, de nem utolsó sorban a TIP-jelentés Magyarországról az alábbi „emberkereskedelemi profilt” adta:
„Amint azt az elmúlt öt évben folyamatosan jelentettük, Magyarország forrás-, tranzit és – kisebb mértékben –
célország a férfiakat, nőket és gyermekeket érintő, kényszermunka, illetve szexuális kizsákmányolás céljából folytatott
emberkereskedelem tekintetében. A mélyszegénységben élő magyarok, az alacsony iskolai végzettségű fiatal felnőttek,
a romák, a gyermeküket egyedül nevelő nők, a menedékkérők, a kísérő nélküli kiskorúak és a hajléktalan férfiak a
leginkább veszélyeztetettek. Magyar nők és gyermekek válnak a szexuális célú emberkereskedelem áldozatává belföldön
és külföldön, elsősorban Európán belül; különösen nagy a magyar áldozatok száma Németországban, Hollandiában
és Franciaországban. Magyar férfiak és nők munkavégzési célú kizsákmányolása itthon vagy külföldön, különösen
Németországban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában történik. NGO-k új jelenségről számoltak be: fogyatékkal
élő személyek válnak a szexuális célú emberkereskedelem áldozataivá. Magyarokat, köztük roma származású nőket
és lányokat és állami gondozottakat nagy számban zsákmányolnak ki Ausztriában roma és nem roma származású
magyar elkövetők. A szexuális célú emberkereskedelem belföldön és külföldön kizsákmányolt kiskorú magyar áldozatai
nagy számban állami gyermekgondozási intézményekből, illetve javítóintézetekből kerülnek ki, és az emberkereskedők
akkor toborozzák őket, amikor elhagyják az említett intézményeket. Beszámolók szerint prostitúcióra kényszerítenek
magyar nőket, akiket különféle ígéretekkel vettek rá arra, hogy Európában álházasságot kössenek harmadik országbeli
állampolgárokkal. Nyugat-Európában magyar férfiak válnak az illegális munkaerő-kereskedelem áldozatává
a mezőgazdaságban és az építőiparban, valamint a gyárakban. Az emberkereskedelem kelet-európai országokból
származó áldozatai Magyarországon keresztül utaznak Nyugat-Európa felé. Magyarország tranzitország a
menedékkérők és illegális bevándorlók számára, akik közül többen az emberkereskedelem áldozatai lehetnek, vagy
azzá válhatnak. Az országon belül roma gyermekeket koldulásra, lányokat és fiúkat szexuális célú szolgáltatásokra,
kisebb bűncselekmények elkövetésére kényszerítenek.

7.3

A Szakértői Találkozó főbb eredményei: nehézségek és megoldások

A Szakértői Találkozó nyitóbeszédében Tóthi Gábor, a Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztályának
vezetője az emberkereskedelmet mint Magyarországon egyre komolyabban vett ügyet írta le. Az emberkereskedelem
a szervezett bűnözéshez kapcsolódik, ami nemzetközi megközelítést igényel, mind az Unió tagállamain belül, mind
az Unión kívül. Emellett a tárca hangsúlyozta a kormányzati és civil szervezetek együttműködésének fontosságát
az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Említést tettek a partnereikkel korábbi projektek során tapasztalt jó
együttműködésről, mint ahogy az történt a RAVOT-EUR projekt során, melyben Hollandia, Magyarország és Belgium
szoros együttműködésével fejlesztettek transznacionális áldozatirányítási mechanizmusokat az emberkereskedelem
áldozatai számára. Ezt a projektet időközben Ausztriára és Svájcra is kiterjesztették. Mindemellett a tárca az UNHCR-t
és az IOM-et is kiemelt partnereként jelölte meg az emberkereskedelem elleni küzdelemben.
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Emellett a főosztályvezető hangsúlyozta, Magyarország jelenleg az emberkereskedelem áldozatai szempontjából
többnyire tranzit- és származási ország. Mindemellett Magyarország egyre inkább a figyelem középpontjába kerül
célországként is, és fontos, hogy egyre nagyobb szakértelem halmozódjon fel a Bevándorlási és Menekültügyi
Hivatalban az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítására irányulóan. Következtetésként elmondta, a Safe!
projekthez hasonló jó nemzetközi együttműködés mindennek lényegi eleme.
Tési Áron, a Belügyminisztérium munkatársa rámutatott, hogy Európán belül Magyarország az emberkereskedelem
áldozatai tekintetében az egyik legtöbb áldozattal számoló származási ország, valamint bemutatta, hogy a magyar
hatóságok miként kezelték a kérdést, amióta 2008-ban hivatalba állt az emberkereskedelem elleni küzdelem nemzeti
koordinátora. Emellett a minisztérium számos új projektet azonosított és támogatott 2018 eleje óta, ideértve az ország
leginkább érintett megyéiben történő regionális koordinációs mechanizmusok fejlesztését, valamint 600 rendőrségi
szakember képzését, továbbá Budapesten és két másik városban az áldozatsegítő szolgáltatások finanszírozását.
Mindemellett egy online adatkezelő rendszer, az EKAT is kifejlesztésre került, mellyel hatékonyabban tárolhatók az
emberkereskedelem áldozatává vált személyek adatai.
Az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozataival kapcsolatban a Belügyminisztérium kijelentette,
hogy a jogszabályok értelmében az azonosítástól számítva 30 napos gondolkodási időre jogosultak, és ha feljelentést
tesznek, 6 hónapos ideiglenes tartózkodási engedélyt kaphatnak, hosszabbítási lehetőséggel. Ugyanakkor a jogszabály
által biztosított lehetőség ellenére a tárca kijelentette, hogy az eddigiekben hivatalosan még nem történt meg harmadik
országból származó, az emberkereskedelem áldozatává vált személy azonosítása Magyarországon. Tési Áron röviden
hivatkozott a TIP- és a GRETA-jelentésekre is, jelezve, hogy az ajánlásokat szigorúan figyelembe fogják venni, valamint
hogy a minisztérium nyitott a nemzetközi együttműködésre és a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos eszmecserére. Végül
bejelentette, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2013-2016 közötti nemzeti stratégia felváltására
hamarosan kidolgoznak egy új nemzeti stratégiát.
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A közös prezentációkat követő beszélgetés során a magyar Szakértői Találkozó résztvevői az emberkereskedelem
harmadik országokból származó áldozatainak korai azonosításával és védelmével kapcsolatban a következő
kihívásokat ismertették:
•

Magyarország többnyire tranzitországként funkcionál az emberkereskedelem harmadik országokból
származó áldozatai számára, emiatt vonakodnak attól, hogy Magyarországon tegyenek feljelentést. Emellett
a bevándorlást általános közvélemény sem kedvező.

•

Az óriási adathiány miatt lehetetlen pontosan meghatározni az emberkereskedelem áldozataivá vált
személyek számát, valamint azt, hogy pontosan hány elkövetőt tartóztattak le. Mi több néhány esetben
a kormányzati és a civil szervezetek nyilvántartásaiban szereplő adatok ellentmondanak egymásnak.
Ennek javítását célozva született meg az új digitális EKAT rendszer. Ahhoz, hogy az EKAT rendszerbe
bekerüljenek, az áldozatoknak nem kötelező feljelentést tenniük, azonban hozzá kell járulniuk a felvételhez,
valamint alá kell írniuk az azonosító adatlapot. Hozzájárulásuk hiányában nincs lehetőség a rendszerbe
való felvételre. A Magyar Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány például jelezte, hogy ez idáig 15 harmadik
országból származó áldozatnak nyújtottak segítséget, azonban egyikőjük sem tett hivatalosan feljelentést,
így nem kerültek be az EKAT rendszerbe sem.

•

Az eddig ismert emberkereskedelemmel kapcsolatba hozható ügyek közül a legtöbb szexuális
kizsákmányolással kapcsolatos. A munkaügyi kizsákmányolás és a bűnügyi kizsákmányolás sokkal kevésbé
szembetűnő.

•

Fontos figyelmet szentelni az emberkereskedelem azon lehetséges áldozataira, akik nem szárazföldi úton, a
szerb-magyar határon át érkeznek az országba. A bevándorlók a szexiparba, a mezőgazdaságba, az építőipari
cégekhez és a vendéglátásba érkeznek - egyesek nemzetközi tanulmányi célú vízummal vagy családegyesítési
célból.

•

A tranzitzónákban, de a szakma egyéb területein is hiányos a problémához kötődő szakértelem, mind a
magyar, mind a külföldi áldozatok vonatkozásában. Léteznek irányelvek, valamint a dolgozók egy része
képzett, azonban a gyakorlatban ez nem elegendő, mint ahogy az az áldozatok hivatalos azonosításának
hiányában is megmutatkozik. Az azonosítás hiányának problémáját tovább mélyíti, hogy az áldozatok
vonakodnak a vallomástételtől, mivel félnek az elkövetők megtorlásától.

•

Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására és védelmére szolgáló, jelenleg létező intézményesített
rendszer kizárólag a magyar áldozatokra fókuszál. Magyarországon az emberkereskedelem áldozatai
számára létrehozott, speciális menedékhelyek korlátozott kapacitással rendelkeznek. Működik néhány civil
szervezetek (mint például a Magyar Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a Lehetőség Családoknak 2005
Alapítvány és a Névtelen Utak Alapítvány) által fenntartott kisebb menedékhely. Habár elméletben és a
nemzeti áldozatkezelési rendszer szerint ezeknek a menedékhelyeknek a harmadik országból származó
áldozatok számára is nyitva kellene állniuk, a gyakorlatban a felvétel szinte kizárólag külföldről hazatérő
magyar áldozatokra korlátozódik, valamint a menedékhelyen dolgozók számára nem minden esetben
világos, hogy jogukban áll-e fogadni a külföldi áldozatokat is.

•

A külföldi áldozatok számára elérhető menedékhelyek hiánya mellett tolmácsok terén is hiány mutatkozik,
akik az áldozatok ezen új csoportjaival kommunikálni tudnának. Emellett a hosszú távú elszállásolás és
szolgáltatásnyújtás is komoly problémát jelent, nemcsak a külföldi, hanem a magyar áldozatok számára
is. Mivel a külföldi származású áldozatok nem beszélnek magyarul, rendkívül nehéz munkát találniuk.
Emellett jogi segítségnyújtásra, pszichológiai segítségre, kulturális közvetítésre és a gyermekekre irányuló
speciális szolgáltatásokra is szükség van.

•

Az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatai számára nincs megfelelő áldozatirányítási
rendszer. Ebből következően, még ha lenne is példa áldozat azonosítására, a szakemberek nem lennének
tisztában azzal, hogyan és hová irányítsák őket.
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Az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak biztonságos hazatérésével és újbóli beilleszkedésével
kapcsolatban a résztvevők az alábbi kihívásokat nevezték meg:
•

Rendkívül nehéz jó együttműködést kialakítani a származási országokkal, mivel nagyon gyakran
ezekben az országokban hiányoznak az emberkereskedelemről szóló ismeretek, valamint nincs megfelelő
infrastruktúrájuk sem, amellyel a hazatérő áldozatoknak támogatást nyújthatnának. Ebből kifolyólag
gyakran nem világos, hogy a hazatérő áldozat megkapja-e a hazatérésekor szükséges támogatást, vagy sem.

•

Nincsenek ismereteink azokról a biztonsági kockázatokról, melyekkel a hazatérő áldozatnak meg kell
birkózniuk. Az áldozatok visszafordítását megelőzően nincs kockázatértékelés. Ebben a tekintetben az
IOM Magyarország és a származási ország csupán elégtelen szolgáltatásokat tud nyújtani azáltal, hogy
ellenőrzi a családokat és a származási országban működő támogatószervezeteket, azonban az ehhez
szükséges eszközök korlátozott mértékben állnak rendelkezésre.

7.4

Mit tehet Magyarország?

A Szakértői Találkozó résztvevői felismerték, hogy kötik őket a magyar jogszabályok és a magyar kormány által
képviselt bevándorlási politikák, amelyek végső soron el fogják dönteni, miként kezelik majd az emberkereskedelem
harmadik országból származó áldozatainak ügyét. Alapos vitát követően a résztvevő szakemberek az alábbi lépéseket
javasolták az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak azonosítása és védelme, valamint
biztonságos hazatérésük és újbóli beilleszkedésük érdekében.
•

Ahogyan azt a Belügyminisztérium már bejelentette, Magyarországnak új, az emberkereskedelem elleni
küzdelemmel kapcsolatos nemzeti stratégiára van szüksége, amely magában foglalja az új fejleményeket
és bevált gyakorlatokat mind a magyar, mind a harmadik országból származó áldozatok vonatkozásában.
Lényeges, hogy a megelőzés az új stratégia meghatározó elemévé váljon, valamint alapvető fontosságú a
magyar hatóságok és az NGO-k együttműködése is.

•

Az első lépés annak felismerése, hogy Magyarországon tartózkodnak olyan harmadik országból származó
állampolgárok, akik az emberkereskedelem áldozatává váltak. 2017-ben három bünügyi nyomozásra került
sor harmadik ország állampolgárait érintő emberkereskedelmi ügyekben kínai áldozatokkal. Emellett
számos további jel is arra utal a szakmában, hogy a harmadik országból származó személyekkel kapcsolatos
emberkereskedelem jelen van Magyarországon. A határrendészet állománya részt vett ugyan néhány
oktatáson az emberkereskedelemre utaló jelek felismerése érdekében, azonban ennél többre van szükség.
Olyan kezdeményezésekre, mint például a Safe! projekt képzési programja. A projekt időzítése tökéletes.

•

A magyar hatóságok és civil szervezetek már birtokában vannak a magyar áldozatok kezeléséhez szükséges
szakértelemnek. Ezt a meglévő szakértelmet kellene a harmadik országból származó áldozatok esetén is
alkalmazni. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak kell a központi szerepet játszania, nemcsak az
áldozatok azonosításában, hanem az ellenőrzésben is.

•

A jelenleg hatályos magyar jogszabályok elméletben a harmadik országok állampolgáraira is vonatkoznak.
Magyarországnak fel kell készülnie arra, hogy a jogszabályokban foglalt szolgáltatásokat kiterjessze az
emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozataira is, különösen ha a jelenség volumene
növekedni fog és egyre inkább szembetűnővé válik. Ebben alapvető fontosságú a kormányzati szervek és a
civil szervezetek közötti együttműködés.

•

Az EKAT adatbázist ki kell bővíteni, hogy minél teljesebb rálátást adhasson valamennyi
emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyre. Ki kell emelni, hogy a rendszerbe való bekerülés feltétele a
hozzájárulás, tehát ha az áldozat visszautasítja a felvételt, nem kerülhet be a rendszerbe.

•

Az elkövetők kézre kerítéséhez több közös rendőrségi nyomozócsoportra van szükség, mind a magyar, mind
pedig a külföldi áldozatokkal kapcsolatos ügyek esetében. Tekintve, hogy az emberkereskedelem határokon
átnyúló bűncselekmény, a nemzetközi együttműködésre való törekvésre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
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Emellett igen fontos, hogy jó munkakapcsolat alakuljon ki a (speciális) rendőrségi nyomozócsoportok és
a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal között, hogy naprakészek legyenek az emberkereskedelemmel
kapcsolatos ügyekben.

7.5

•

Számos szakmai csoportnak sokkal több képzésre van szükség, például a határrendészetnek, a tranzitzónákban dolgozó bevándorlási tisztviselőknek és szociális munkásoknak, az egészségügyi intézmények dolgozóknak és a munkaügyi felügyelőknek. A képzés elsődleges témái az azonosítás, az interkulturális szakértelem és az azonosítást követő megfelelő ellenőrzés, utókövetés legyenek.

•

A képzést megelőzően/azzal párhuzamosan fontos kidolgozni a nemzeti áldozatkezelési rendszert, amely
egyértelműen meghatározza, hogy hogyan és hová kell irányítani az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatait. Emellett az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak
azonosítására szolgáló mutatókat is pontosabban kell meghatározni, hogy azokat a képzéshez fel lehessen
használni. Más országok, mint például Hollandia már használnak ilyen mutatókat, Magyarország is alkalmazhatná ezeket saját helyzetére.

•

A kísérő nélküli kiskorúakat eleve veszélyeztetett csoportként kellene kezelni és speciális védelemben kellene részesíteni mindaddig, amíg azt vizsgálják, emberkereskedelem áldozataivá váltak-e.

•

Szélesebb körű nemzetközi együttműködésre van szükség, mivel számos olyan bevált gyakorlat létezik külföldön, amelyekből Magyarország is tanulhatna és amelyeket felhasználhatna saját szakértelme bővítésére.

•

Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a projektközpontú és ideiglenesen finanszírozott kezdeményezések fenntarthatóságát, nagyobb volumenű strukturális finanszírozás szükséges az emberkereskedelem
elleni küzdelemhez.

Szakértelemtől a gyakorlatig: a Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő, Biztonságos
Hazatérés képzési programok főbb momentumai

A magyar Országos Platform második és harmadik napján a határrendészeti tisztviselők, munkaügyi ellenőrök,
valamint a tranzitzónákban szolgálatot teljesítő bevándorlási tisztviselők és szociális munkások számára biztosítottak
képzést. Korábban bevált, alapvető fontosságú szakmai tapasztalatot hoztak magukkal, ugyanakkor kezdetben
több résztvevő is jelezte, hogy nem találkoznak rendszeresen az emberkereskedelem áldozataivá vált személyekkel.
Ugyanakkor a képzés előrehaladtával egyre több „szakmai hang” az ellenkezőjéről tett tanúbizonyságot. Új tudással
és készségekkel felvértezve, a legtöbb résztvevő ráébredt, munkája során többször is találkozott valószínűsíthető vagy
tényleges emberkereskedelemmel összefüggő esettel. A kétnapos képzési program végén az összes résztvevő dicsérő
visszajelzést adott, például:
„Sok információt szereztem az emberkereskedelemmel kapcsolatban. Jelentősen szélesítette és bővítette az emberkereskedelem
áldozatainak korai azonosításával kapcsolatos tudásomat.”
Résztvevő a Budapesti Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségtől
„Sokat tanultam. Sok olyan információhoz jutottam, amelyről korábban nem volt tudomásom, és amelyet hasznosítani
tudok a mindennapi munkám során. Számomra minden újdonság volt, most pedig már tudom, pontosan milyen jelekre kell
figyelnem és mit kell tennem, hogyan kezelhetem az áldozatokat.”
Bács-Kiskun megyei rendőrtiszt
„A képzés felnyitotta a szemem. Ezentúl jobban fog menni az áldozatok azonosítása. Segített az összpontosításban és a
források jobb kezelésében, valamint abban, hogyan dolgozhatok hatékonyabban együtt más részlegekkel.”
Szociális munkás a röszkei tranzitzónából
„Azt gondolom, most már jobban felismerem majd, ha emberkereskedelem áldozatával találkozom, mivel most már tudom,
mit kell kérdeznem, mit kell észrevennem stb. Nagyon kielégítő volt, nagyon élveztem az oktatásnak ezt az interaktív módját.
Megismerhettem az emberkereskedelem pontos tartalmát, azt, hogy miképpen tehetek különbséget az emberkereskedelem és
az embercsempészet között, illetve azt, hogy hogyan tegyek fel megfelelő kérdéseket. Több ilyen képzésre lenne szükség.”
Csongrád megyei rendőrtiszt
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„Örülök, hogy többet tudhattam meg a holland módszerekről. Számomra nagyon fontos tudásom bővítése, a
képzéseken való részvétel, és a tanultak alkalmazása mindennapi munkám során. Köszönöm a lehetőséget! Nagyon
tetszettek a gyakorlati feladatok, mivel a legtöbb képzés, amin eddig részt vettem, csupán előadásokból állt és csak
elvétve tartalmazott tényleges feladatokat. A képzés során több gyakorlati módszert is megtanultam az áldozatok
azonosításával kapcsolatban. A sok gyakorlat segítségével sokkal könnyebb lesz megtalálni a módját annak, hogy
az emberkereskedelem áldozatainak segítsünk, valamint hogy az elméletet a gyakorlatban is hasznosítsuk. A képzés
segítségével könnyebben felállíthatom az azonosított áldozat jövőre vonatkozó tervét. Segíthetem őket abban, hogy
ne adják fel, és megmutathatom, hogy számos lehetőség közül választhatnak. Az ökogram különösen hasznos lesz a
munkám során a jövőben. A másik dolog amit a képzésen tanultam, hogy sose sajnáljam az időt az ügyfeleimtől,
beszéljek velük annyit, amennyit csak kell, és próbáljak segíteni nekik. Köszönöm a lehetőséget!”
Bevándorlási tisztviselő a röszkei tranzitzónából
„Megismerkedtem az emberkereskedelem fogalmával és sokat tanultam a különböző nézőpontokról azzal
kapcsolatban, miként kell ezt kezelni. A példák nagyon hasznosnak bizonyultak, csakúgy mint az emberkereskedelem
jogi aspektusainak bemutatása. Megnyugtató volt hallani, hogy a hazatérő áldozatok támogatására létezik egy
nemzetközi közösségi térkép, valamint hogy vannak olyan szervezetek, amelyek segítenek az újbóli beilleszkedésben.
Azt gondolom, mostantól fel fogom ismerni az áldozattá válásra utaló jeleket.”
Szociális munkás az egyik tranzitzónából
„A képzés hatékony és hasznos volt. Korábban is voltak ismereteim a témában, azonban a képzésen biztosított
információ mennyisége hatalmas volt. Szociális munkásként az itt megszerzett ismeretek segíteni fognak abban, hogy
ráismerjek a lehetséges jelekre. Csak így tovább!”
Szociális munkás az egyik tranzitzónából
„Sokat tanultam az emberkereskedelemről, az erre utaló jelekről, valamint a képzésen jelen lévő partnerszervezetekről.
Volt valamennyi információm az emberkereskedelemről, majdnem mindet a médiából szereztem, ezért örülök, hogy
most már közelebb kerültem a témához. Megváltozott a véleményem az emberkereskedelemről. Úgy gondolom, most
már talán fel fogom ismerni az emberkereskedelemre utaló jeleket, ha valószínűsíthető áldozatokkal találkozom.”
Résztvevő a Budapesti Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségtől
„Habár nem találkozunk gyakran ezzel a problémával, nagyon fontos, hogy fel tudjuk ismerni az emberkereskedelemre
utaló jeleket, valamint jó volt találkozni a partnerhatóságok képviselőivel is. A képzés sok gyakorlati információt
kínált, és elgondolkodtatott, hogy milyen komoly kihívást jelent a hatóságok számára, hogy azonosítsák és megoldják
ezt a társadalmi problémát.”
Résztvevő a Budapesti Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségtől
„Sokkal nyitottabban gondolkodom, mivel a problémát több szempontból is megvizsgálhattam. Hasznos tanácsokat
kaptam mindennapi munkámhoz. A képzéssel segítséget kaptam ahhoz, hogy tisztán láthassam az emberkereskedelem
és az embercsempészet közti különbségeket. Izgatottan várom az útmutatót, hogy felkészülhessek mindennapi
munkámra. Ne változtassanak a képzés menetén, nagyon tetszett ez az interaktív módszer!”
Bevándorlási tisztviselő az egyik tranzitzónából
„A képzés rendkívül hasznos volt számomra: sok olyat tanultam, amit mindennapi munkám során felhasználhatok
majd. Most már világosan látom a különbséget az embercsempészet és az emberkereskedelem között. A képzést követően
hatékonyabban tudjuk azonosítani az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatait. Amennyiben
korábban felismerjük a problémát, többet tehetünk a megoldásáért.”
Bács-Kiskun megyei rendőrtiszt
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Azok a résztvevők, akiknek volt már valamennyi tapasztalata az emberkereskedelem harmadik országból származó
áldozatainak azonosítási folyamatával kapcsolatban, eszmecserét folytattak és megosztották az általuk alkalmazott
bevett gyakorlatokat a többi résztvevővel:
„A frontvonalon vagyunk, de nem közvetlenül a határon dolgozunk. Amikor kollégáink a határon ellenőrzik a határt
átlépő külföldiek hivatalos dokumentumait és gyanítják, hogy valami nem stimmel, az első dolguk, hogy elválasztják
a valószínűsíthető áldozatot az elkövetőtől. Ekkor egyenként beszélünk velük. Az érintett személyt a határon lévő
létesítmény egy termébe kísérjük. Ez alatt az első beszélgetés alatt a valószínűsíthető áldozat komoly félelmet mutat.
Egyenruha helyett hétköznapi öltözetben beszélünk velük, ezzel igyekszünk segíteni a félelem leküzdését, mivel
tapasztalatból tudjuk, hogy így az emberek olykor kevésbé félnek és könnyebben beszélnek. Emellett igyekszünk a
származási ország nyelvét beszélő tolmácsot is szerezni, valamint többet megtudni az adott országról. Tapasztalatból
tudjuk, hogy az emberek rengeteg pénzt fizetnek azért, hogy Magyarországra jöhessenek és hogy leggyakrabban az
utolsó részletet nem sokkal a határ átlépése előtt fizetik ki. Ekkor menedékkérelmet adnak be, mivel ez az egyetlen
módja annak, hogy a tranzitzónába juthassanak. Szinte senki sem beszél arról, hogy az ideúton az utazásért cserébe
kizsákmányolták volna őket.”
Résztvevő a határrendészettől
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal egyik tranzitzónában dolgozó munkatársa így folytatta:
„Az emberek gyakran meglehetősen sokáig maradnak a tranzitzónákban, ami egy érzelmekkel teli időszak számukra.
Az első benyomás rendkívül fontos számunkra, ez segít, hogy ösztönösen megérezzük, valami nincs rendben. Például,
ha azt állítják, hogy egy családot alkotnak, de egyértelműen látszik, hogy ez nem igaz. Vagy ha folyamatosan
változtatják az elmondottakat. Számunkra elengedhetetlen, hogy rendelkezzünk valamennyi kulturális ismerettel,
valamint hogy a tranzitzónában tolmácsok is legyenek, így kommunikálhatunk velük. A tolmács nem mindig van
jelen az első pillanattól fogva, ami megnehezíti az ügyet. De mindenesetre van időnk megfigyelni az ügyfeleinket,
valamint szoros kapcsolatban állunk kollégáinkkal, akik szociális munkásként dolgoznak a tranzitzónában. Több
szem többet lát.”
Az egyik tranzitzónában dolgozó szociális munkás hozzátette:
„A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal ellátott minket az emberkereskedelem felismerésére vonatkozó irányelvekkel,
azonban a gyakorlatban ez nem ilyen egyszerű. Alapvetően a mi feladatunk ügyfeleink fizikai, pszichológiai és
mentális egészségi állapotának feltárása. Ennek kiértékelésére professzionális pszichológiai eszközöket alkalmazunk,
pszichiáterhez, pszichológushoz vagy szükség esetén egyéb egészségügyi intézménybe irányítjuk őket. Szorosan
együttműködünk a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal munkatársaival annak megállapításában, hogy egy adott
személy emberkereskedelem áldozata-e.”
A budapesti munkaügyi felügyelők megjegyezték:
„Ha gyanúnk szerint emberkereskedelem esete áll fenn, igyekszünk a valószínűsíthető áldozatot egy speciális beszélgetés
céljából biztonságosabb környezetbe helyezni. Emellett együttérzésünkről biztosítjuk őket, és tudatjuk velük, hogy
segíteni szeretnénk nekik. Ezzel egyidejűleg azt is tudatjuk velük, hogy értesítenünk kell a hatóságokat, legyen az
a rendőrség vagy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, valamint hogy kapcsolatban állunk az IOM-mal és
egészségügyi létesítményekkel is. A gyakorlatban ez még sosem vezetett tényleges jogesethez, mivel a valószínűsíthető
áldozatok nem mernek beszélni, vagy ha igen, sosem tesznek feljelentést az elkövetők ellen. Volt néhány számunkra
aggasztó példa az építőiparban fiatal afrikai férfiakkal kapcsolatban, de sajnos végül semmi sem lett belőle.”
A képzés során alkalmazott egyik gyakorlati feladat egy „folyamattérképpel” vagy más szavakkal élve az azonosítást
követő irányítási rendszerrel volt kapcsolatos. A résztvevőket arra kérték, hogy írják le, hogy a jelenlegi helyzetben,
mi történik egy feltételezett emberkereskedelemi esetben, és mit kellene tenni ideális esetben. Ez az alábbi hasznos
példákat eredményezte, amelyek akár a projektben részt vevő más országok számára is relevánsak lehetnek:
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Határrendészet
Jelenlegi helyzet

Ideális helyzet

A rendőrség és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
értesítése

A rendőrség és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
értesítése

A valószínűsíthető áldozatok és az elkövetők
különválasztása

A valószínűsíthető áldozatok és az elkövetők
különválasztása

A határon speciális rendőrségi szervek vannak jelen,
akik felléphetnek az elkövetők ellen és kikérdezhetik a
valószínűsíthető áldozatokat

A tranzitzónában dolgozó szociális munkások és bevándorlási tisztviselők
Jelenlegi helyzet

Ideális helyzet

Az emberkereskedelem (valószínűsíthető) áldozatait
fogadó menedékhelyek korlátozott kapacitással
rendelkeznek

Az emberkereskedelem (valószínűsíthető) áldozatait
fogadó menedékhelyek elegendő kapacitással
rendelkeznek

A (valószínűsíthető) áldozatoknak csak korlátozott
ismeretei vannak az emberkereskedelemről és a
segítséghez fűződő jogaikról

Pszichológiai, szociális és egészségügyi szolgáltatások
nyújtása

Több (valószínűsíthető) áldozat tisztában van az
emberkereskedelem kockázatával, valamint a segítséghez
fűződő jogaikkal

További pszichológiai, szociális és egészségügyi
szolgáltatások nyújtása a menedékhelyeken

Korlátozott azoknak a szakértőknek a száma, akik
Minden szakértő képzett és tudatosan viszonyul az
emberkereskedelemmel kapcsolatban megfelelő
emberkereskedelemhez, így az azonosítások száma
képzettséggel rendelkeznek; így kevés az azonosítások száma növekedhet
Munkaügyi felügyelők
Jelenlegi helyzet

Ideális helyzet

A rendőrség és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
értesítése, amennyiben kiskorúakat azonosítanak a
munkavállalók között

A rendőrség és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
értesítése, amennyiben kiskorúakat azonosítanak a
munkavállalók között

A munkaügyi felügyelőség csak a munkavállalókat
kizsákmányoló munkáltatók ellen léphet fel, és
akadályozhatja meg, hogy ezek a személyek nekik
dolgozzanak

A munkaügyi felügyelőség fellép a munkavállalókat
kizsákmányoló munkáltatók ellen, és megakadályozza,
hogy ezek a személyek nekik dolgozzanak

Mobil segítő egységek, akik beszélnek a
(valószínűsíthető) áldozatokkal és igyekeznek
elnyerni a bizalmukat. Fontos lenne, hogy az egységek
multidiszciplináris megközelítéssel rendelkezzenek,
bevonva a szociális munkásokat és az egészségügyi
létesítmények dolgozóit a munkaügyi felügyelőkkel
és a rendőrséggel együtt, mivel a valószínűsíthető
áldozatok gyakran túlságosan félnek attól, hogy először
a rendőrséggel beszéljenek

Monitoring rendszer az alábbi eshetőségek
ellenőrzésére: (1) a tartózkodási engedély kézhezvételét
követően az áldozatok hogyan illeszkednek be a magyar
társadalomba, (2) mi történik velük, ha továbbutaznak
más országokba, (3) ha visszatérnek származási
országukba, hogyan alakul az újbóli beilleszkedés
folyamata
A képzést követően a résztvevők a legfontosabb tanulságokról készült rövid előadások keretén belül a kollégáikkal is
megosztották a hallottakat, ezáltal továbbadva az újonnan megszerzett tudást és készségeket.
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Habár a harmadik országokból származó személyek vonatkozásában az emberkereskedelem elleni küzdelem politikai
helyzete Magyarországon összetett és ahogyan azt a TIP- és a GRETA-jelentések is megfogalmazták, még sokat kell
tenni az ügyért, a szakértői találkozón és a képzési program alatt kiderült, hogy komoly szakértelem összpontosul
Magyarországon, amelyet az előrehaladás érdekében fel lehet használni. Mind a szakértői találkozón részt vevő
személyek, mind pedig maga a képzés jelzi, hogy megvan az indíttatás ezeknek a lépéseknek megtételére, valamint az
emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak jobb azonosításában és védelmében való részvételre,
illetve az áldozatok biztonságos és fenntartható újbóli beilleszkedésének az elősegítésére.
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8. fejezet

Közelkép: A Nemzetközi Platform

Ez a fejezet a 2018 októberében a bolgár fővárosban, Szófiában megrendezett Nemzetközi Platform eredményeit
taglalja részletesen. A Nemzetközi Platformon 26 ország 105 szakértője vitatta meg az emberkereskedelem harmadik
országokból származó áldozatai korai azonosításának és biztonságos, fenntartható hazatérésének legfőbb kihívásait és
lehetséges megoldásait. Emellett Európa különböző részeiről érkező szakembereket képeztek ki arra, hogy munkájukat
a Safe Future Módszertannal végezzék.
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A Nemzetközi Platform felépítése

A Nemzetközi Platform, amelyet 2018. október 2-án és 3-án rendeztek meg Bulgária fővárosában, Szófiában, négy fő
esemény köré épült, amelyeken összesen 26 országból 105 szakértő vett részt:
Időpont

Esemény

Célcsoport

2018. október 3., szerda

A La Strada NGO platformja a
Szakértői Találkozón történő részvétel
mellett

A La Strada Európai Hálózat tagjai

Trénerek tréningje

Olyan, az emberkereskedelem elleni
küzdelem terén tapasztalt trénerek,
akik fejleszteni szeretnék általános
készségeiket és szeretnének több
interaktív képzési technikát elsajátítani

2018. október 2., kedd

2018. október 3., szerda

2018. október 2-3., kedd és
szerda

Szakértői Találkozó: „Egy újabb
kihívás Európa számára” címmel a
korai azonosítással, a védelemmel és
a biztonságos jövővel, valamint az
emberkereskedelem (valószínűsíthető)
áldozataival, köztük az Unión kívülről,
újonnan érkező migránsokkal és
menekültekkel kapcsolatos nehézségeket
és lehetséges stratégiákat vitattak meg

Az emberkereskedelem áldozatainak
biztonságos jövőjéről és hazatéréséről
szóló képzési program

Az emberkereskedelem ellen küzdő
civil szervezetektől (NGO) érkező
szakmabeliek, valamint olyan
kormányzati (GO) és kormányközi
szervezet (IGO) szakértői, akik az
emberkereskedelem elleni küzdelem és/
vagy a migráció, valamint a menekültügy
területén dolgoznak

Olyan európai nem kormányzati
szervezeteknél dolgozó szociális
munkások és más gondozási
tevékenységet végző szakemberek,
akik közeli kapcsolatba kerülnek
az emberkereskedelem harmadik
országokból származó (valószínűsíthető)
áldozataival
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A különböző rendezvények tematikája mellett a Nemzetközi Platform legfőbb célja az volt, hogy összehozza az
emberkereskedelem elleni küzdelem szakértőit a menekültügy és migráció területén dolgozó munkatársaikkal. Ezáltal
lehetőségük nyílt a résztvevőknek, hogy megosszák tapasztalataikat, megismerjenek különböző nézőpontokat és
kapcsolatokat építsenek. A Szakértői Találkozón összesen 88-an vettek részt 2018. október 2-án. Ők 26 országból
érkeztek, amelyből 19 uniós tagállam. Csaknem mindegyik országból jelen volt egy GO- és NGO-szakértő is.
Ami az IGO szervezeteket illeti, az IOM, a Vöröskereszt44 és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi
Főbiztossága (UNHCR) is képviseltette magát; és az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem
ügyével foglalkozó különleges ENSZ-előadó mondta el a nyitóbeszédet. A Szakértői Találkozó mellett 14 országból
20 résztvevő vett részt az október 3-án megtartott Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzésen. Közülük tízen
a Szakértői Találkozón is részt vettek. Ezenkívül a bővebb La Strada hálózatból 23-an jöttek el, akik szintén részt
vettek a Szakértői Találkozón, október 3-án meghosszabbították a megbeszélést egy külön erre a célra meghirdetett
La Strada NGO Platform keretében. Végül, de nem utolsó sorban hét tréner vett részt a Trénerek Tréningjén október
2-án és 3-án. Így a Nemzetközi Platformon résztvevők száma 105 főre emelkedett.
A Nemzetközi Platformot az Animus Association, az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága és az
IOM Bulgaria rendezte meg szoros együttműködésben a La Strada Internationallel és a HVO-Querido-val.

8.2

A Szakértői Találkozó főbb eredményei: nehézségek és megoldások

Az Animus Association, a Nemzeti Bizottság és az IOM Bulgária képviselői nyitóbeszédükben kiemelték, hogy mivel
Bulgária három kontinens, Európa, Ázsia és Afrika találkozásánál fekszik, a migrációs helyzet itt sokkal fokozottabb.
A többi közép- és kelet-európai országhoz hasonlóan történelmi eredetileg Bulgária is származási ország volt, azonban
egyre inkább tranzit- és célországgá válik az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatai számára.
Az előadók kiemelték, hogy a figyelmet mindenekelőtt is a bevándorlók és menekültek kiszolgáltatott csoportjaira,
valamint az emberkereskedelem áldozatainak lehető legkorábbi azonosítására kell fordítani. Az előadók hozzátették,
hogy több megelőző intézkedésre, megfelelő támogatási rendszerre és olyan szemléletre lenne szükség, amelyet több
érdekelt közötti együttműködés jellemez.

A nyitóbeszédet Maria Grazia Giammarinaro, az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem
ügyével foglalkozó különleges ENSZ-előadó előadásában hallhatták a résztvevők.
Tanácsának benyújtott jelentésére reflektált, amely az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítását helyezi
középpontba a jelenleg Európába érkező migrációs hullám összefüggésében. Jelentésében górcső alá vette „[...] az
áldozatok és valószínűsíthető áldozatok azonosítása, kezelése és védelme során felmerülő kihívásokat” és „az államoknak,
44

A Brit Vöröskereszt a Nemzetközi Vöröskereszt és a Nemzetközi Vörös Félhold mozgalom része. A brit hatóságok semleges humanitárius segédszervezete.
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nemzetközi szervezeteknek és civil társadalmi szervezeteknek az áldozatok és valószínűsíthető áldozatok hatékony
védelmének biztosításához szükséges alkalmazási javaslatokat” kínált.45 Beszédében Maria Grazia Giammarinaro
az alábbi főbb pontokra hívta fel a figyelmet az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítása és a származási
országba történő biztonságos és fenntartható hazajuttatása terén:
•

Jelenleg a közéleti hozzáállás rossz irányba halad. A hangsúly a migráció erősen korlátozó, emberi jogokat
sértő és gyakran rasszista módon történő megállítására és kriminalizálására helyeződött a kiszolgáltatott
csoportok védelmének biztosítása helyett.

•

Az európai határokon található „hotspotok” (elosztó központok, gyűjtőtáborok), amelyek rengeteg bevándorlót és menekültet fogadnak, jelenleg nem alkalmaznak olyan hivatalos eljárást, amely segítségével
beazonosíthatók lennének az emberkereskedelem (valószínűsíthető) áldozatai. Kizárólag elnyomó intézkedéseket, például erőszakos ujjlenyomat-vételt eszközölnek. Az emberkereskedelem (valószínűsíthető)
áldozatai és más kiszolgáltatott csoportok csak jelentkezhetnek menekültügyi eljárásokra, anélkül, hogy
bármilyen iránymutatást vagy emberkereskedelem elleni védelmet kapnának.

•

A tranzit- és célországokban a bevándorlók és menekültek rendszeresen kizsákmányolás áldozatául esnek
rendkívül kiszolgáltatott helyzetük miatt. Gyakran azoknak a családoknak, amelyek fizettek egy európai
útért, csak az utazás első felére telt, következésképpen szexuális és munkaügyi kizsákmányolás áldozatául
esnek út közben, hogy megfizettessék velük a fennmaradó összeget.

•

Az országok többségében az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására a bűnüldözői szervezeti modell
keretein belül kerül sor. Azokat az áldozatokat, akik nem akarnak vagy nem mernek vallomást tenni, kizárják a megfelelő védelem biztosításából. Azonban olyan helyeken, ahová először érkeznek vegyes migrációs
hullámok, nagyon nehéz bizonyítékot szerezni arra, hogy a bevándorlók kizsákmányolás áldozatául estek
a tranzitországokban. Ezenkívül a kiváltképp súlyos traumát szenvedett áldozatok esetében a bűnüldözői
szervezeti modell túl korlátozottnak bizonyul, hiszen a vallomástétel továbbra is nagy kihívást jelent és emiatt ezek a kiszolgáltatott csoportok nem kapnak védelmet, amelyre pedig égetően szükségük lenne.

•

Ebből kifolyólag egy innovatívabb modellre lenne szükség, amelynek célja, hogy - a büntetőeljárás
megkezdésétől függetlenül - felismerje azokat a jeleket, amelyek a bevándorlók emberkereskedelemre való
kiszolgáltatottságára utalnak. Mindez képzett szakemberek, lehetőleg civil szervezeti háttérrel rendelkező
szociális munkások által levezényelt, bizalmas interjúk keretében valósulhatna meg.

•

A végső döntést, miszerint az emberkereskedelem áldozatainak vissza kell-e térniük származási országukba
a nemzeti hatóságok hozzák meg, ám sok esetben a kockázatelemzés vagy a kiszolgáltatottság felmérése
nem annak rendje és módja szerint történik.

Ezután Maria Grazia Giammarinaro az alábbi lépéseket javasolta:

45

•

Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítási folyamatát teljes mértékben bele kellene építeni a menekültügyi rendszerbe, hogy az emberkereskedelem áldozatait a lehető legkorábban be lehessen azonosítani.
A határokon és menekülttáborokban dolgozó személyzetet úgy kell kiképezni, hogy felismerjék az emberkereskedelemre utaló jeleket a menedékkérelemért jelentkező embereknél és amint azonosították az áldozatokat, azonnal speciális szolgáltatásokat kell nyújtani nekik.

•

A segélyszervezet vagy az áldozatok szabad akarata álljon a mindenféle intervenció középpontjában. Az
áldozatokat nem szabadna önazonosításra és vallomástételre kényszeríteni, hanem megfelelő információval
kell őket ellátni, hogy tájékozott döntést hozhassanak. Jogosultnak kell lenniük a védelemre és támogatásra
függetlenül attól, hogy feljelentést tesznek vagy sem. A kiszolgáltatottságukra kell helyezni a hangsúlyt és
arra, hogy miként épülnek fel traumát okozó élményeikből.

A/HRC/38/45. ENSZ Emberi Jogi Tanács, Harmincnyolcadik ülés. Az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem ügyével foglalkozó
különleges ENSZ-előadó jelentése (2018. május 14.)
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A több hivatalból álló szemlélet, vagyis egy szoros együttműködés a bűnüldöző szervek, az NGO-k és egyéb
érdekeltek között elengedhetetlen az emberkereskedelem felszámolásához és az áldozatok megvédéséhez.

Enrico Ragaglia, ICMPD. Emberkereskedelem az Európába vezető migrációs útvonalakon projekt
(TRAM projekt). A migráció, menekültügy és emberkereskedelem elleni küzdelem közötti szakadék áthidalása
Az ICMPD projektmenedzsere, Enrico Ragaglia az alábbi kihívásokat emelte ki az emberkereskedelem harmadik
országokból származó áldozatai korai azonosításával és védelmével kapcsolatban:
•

A nyugat-balkáni útvonalon azonosított, emberkereskedelem áldozatául esett személyek száma igen csekély:
általánosságban a TRAM jelentés által lefedett országok továbbra is leginkább olyan EU-állampolgárokat
azonosítanak az emberkereskedelem áldozataiként, akik szexuális vagy munkaügyi kizsákmányolás alanyai,
továbbá Fekete-Afrikából származó emberek, főleg nők. Igen elenyésző azoknak a száma, akiket a balkáni
útvonalon hivatalosan is emberkereskedelemben érintett áldozatként azonosítanak.

•

Az emberkereskedelem ellen fellépő hatóságok összekötése a menekültügy és migráció területén dolgozókkal igen körülményesnek bizonyult a gyakorlatban, hiszen ezen gyakran teljesen különálló területek. További nehezítő tényező, hogy olykor nehéz megkülönböztetni az embercsempészetet az emberkereskedelemtől,
mert az embercsempészet gyakran végződik útközbeni kizsákmányolással és/vagy emberkereskedelemre
utaló helyzetekkel.

•

Az útközben történő emberkereskedelem esetében általában nehéz bizonyítékot találni, miután a bevándorlók már elérték a célországot. Amint beteszik a lábukat a célországba, nincs elegendő bizonyíték annak
megállapítására, hogy az ügyben emberkereskedelemről van-e szó vagy nem. Továbbá az áldozatok nem
akarnak feljelentést tenni, mert attól tartanak, hogy a tranzitországban rekednek. Az emberkereskedők pedig észrevétlenül továbbállnak.

•

Bizonyos országokban a bevándorlóknak és a hatóságoknak egyaránt az a megítélésük, hogy a kérdéses
ország csak „tranzitország”, és ezért a bevándorlók nem igényelnek, az érdekeltek pedig az adott országban
pedig nem nyújtanak támogató szolgáltatásokat (tranzitország paradigma). A nehezítő tényező ebben a
helyzetben, hogy a (valószínűsíthető) áldozatok csak ritkán vannak tisztában a jogaikkal. Az egyedül utazó
nők és gyerekek különösen veszélyeztetettek a kizsákmányolás területén.

•

Nincsenek új mutatók az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítására a jelenleg Európát átszelő
hatalmas migrációs áradatban. Emellett a hatóságok vonakodnak az új mutatók bevezetésétől, mivel még a
jelenlegiekkel dolgoznak, amelyeket hosszú távú együttműködés során dolgoztak ki az érdekeltekkel. Bizonyos esetekben úgy tűnik, hogy a migrációs válság (2015-2016) alatt a hatóságok szemet hunytak az emberkereskedelemre utaló jelek felett és átengedték az embereket Nyugat-Európa felé.

•

Sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek az embercsempészetre és a biztonsági problémákra, mint az emberkereskedelemre. Egyes esetekben az áldozatokat bűnözőnek tekintik olyan bűntettekért, amelyek
emberkereskedőik általi kizsákmányolásukhoz köthetők. A megszorító migrációs politikák magukban
hordoznak egy kockázati tényezőt is, ami a megnövekedett határellenőrzéseket és a TRAM-jelentésben
szereplő országokba történő átutazás, belépés és ezekben az országokban való tartózkodás jogi csatornáinak
korlátozását, valamint a bevándorlóknak nyújtott alapszolgáltatások hátráltatását illeti.

•

Az áldozatok egyéni szinten félnek a hatóságoktól, és nem bíznak bennük azokban az országokban, amelyeket Nyugat-Európa felé útba ejtenek. Nem azonosítják magukat emberkereskedelem áldozataként, ami
egyrészt annak köszönhető, hogy nem látják, mennyire kihasznált helyzetben vannak, másrészt félnek a
megtorlástól. Ahelyett hogy a hatóságoktól, IGO-któl és NGO-któl származó információkra hallgatnának,
az áldozatok általában olyan információkra támaszkodnak, amelyeket hasonló helyzetben lévő társaiktól
kapnak, és akkor még inkább így van ez, ha ezek az emberek ugyanolyan nemzetiségű és etnikai csoport
tagjai.

•

Ami az áldozatok hosszú távú, a célország társadalmába történő beilleszkedését illeti, nincs elegendő, számukra nyújtható szolgáltatás, illetve személyzet és erőforrás sincs szükségleteik kiszolgálására.
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•

Ami pedig a tartózkodási engedélyt illeti, az emberkereskedelem áldozatainak lehetőségei túlságosan csekélyek, leginkább a menekültstátuszra vagy a feljelentésre való hajlandóságra koncentrálódik.

Enrico Ragaglia a következő ajánlásokat tette:
•

Fejleszteni kell a hatóságok és egyéb érdekeltek ismereteit az emberkereskedelemről, el kell ismerni a bevándorlók jogait és a gyermekek jogairól szóló egyezmény alapján a gyermekek különleges státuszát.

•

Csökkenteni kell a kockázati tényezőket, továbbá alapszolgáltatásokat, jogsegélyt és munkalehetőséget kell
biztosítani a bevándorlóknak.

•

Össze kell hangolni az emberkereskedelmet, a menekültügyi és migrációs eljárásokat annak érdekében, hogy
az emberkereskedelem áldozatait korán azonosítani lehessen és megfelelő védelmet kaphassanak.

•

Javítani kell az emberkereskedelem áldozatainak tartózkodási engedélyhez való hozzájutásának módját, akár

Emma Foley, a Brit Vöröskereszt, Egyesült Királyság. Az emberkereskedelem áldozatainak fenntartható
integrációja proaktív azonosítás és magas szintű védelem segítségével (STEP)
Emma Foley, Vöröskereszt (Egyesült Királyság) képviselőjeként az Egyesült Királyságban zajló, olyan innovatív
kezdeményezésekre világított rá a STEP-projekten keresztül, amelyek az emberkereskedelem áldozatainak a
célországokba történő hosszú távú integrációját segítik elő. Ezen kezdeményezések során a Brit Vöröskereszt és két
partnerszervezetük (Hestia és Ashiana) külön-külön elindítottak egy-egy integrációt támogató kiegészítő modellt,
amelynek keretében fél éven át az emberkereskedelem több mint 40 túlélőjének nyújtottak segítséget. A három
kezdeményezésnek különböző feltételei és szemlélete van, többek között a traumát figyelembe vevő gyermekvédelmi
és pszichoszociális támogatás, valamint a közösségvezérelt felépülés. Ugyanazokért az eredményekért dolgoznak,
amelyeket a partnerek dolgoztak ki annak érdekében, hogy megoszthassák a pilot projektből levont kollektív tudást és
tájékoztatást adjanak a törvény által meghatározott támogatási intézkedésekről. Az egyik kezdeményezés traumához
köthető terápiás kezelést, míg a másik pszichoszociális támogatást nyújtott, míg egy harmadik kezdeményezés a
közösségvezérelt felépülésre helyezte a hangsúlyt, amely során szakképzett szociális munkások egy önkénteshálózattal
működtek együtt, hogy segítsék az áldozatok beilleszkedését a helyi társadalomba.
Emma Foley a következő kihívásokra hívta fel a figyelmet az emberkereskedelem áldozatainak beilleszkedési
folyamatának támogatásában:
•

Az emberkereskedelem áldozatait érintő menekültügyi eljárások és a nemzeti áldozatkezelési mechanizmus
közötti kapcsolat egyáltalán nem átlátható. Ez hatással lehet az emberkereskedelem túlélőire mind a párhuzamos támogató rendszereket, mind pedig a hosszú távú védelem hatását illetően.

•

A válságkezelési szükségletek igen magasak az áldozatkezelés időszakában, még az azonosított túlélőknél is;
a jelenlegi időkeretek nem elegendőek a megfelelő továbbindulási támogatáshoz.

•

Az angliai rendszerben az az egyértelmű döntés született, hogy emberkereskedelem áldozataként senki nem
kaphat automatikusan tartózkodási engedélyt. Az áldozatok rendezetlen jogállása akadályt jelent a beilleszkedési folyamat során.

•

A támogatásokat, mint például a jogsegélyt és fellebbezési eljárást; a gyermekgondozást; a tolmácsszolgáltatásokat és a speciális (pszichoszociális) támogatásokat, csak korlátozottan vehetik igénybe. Általában
hiányoznak a nemek igényeihez igazodó támogató szolgáltatások. Ezenkívül sok áldozat a speciális támogatások igénybevételét is szégyennek tekinti.

•

Az emberkereskedelem áldozatainak a célországban történő foglalkoztathatósága szintén hatalmas problémát jelent, és következésképp akadályozza a hosszú távú beilleszkedést.

Ezt követően Emma Foley a következő ajánlásokat tette az emberkereskedelem harmadik országokból származó
áldozatainak hosszú távú beilleszkedésére vonatkozóan:
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•

A szolgáltatásokat és ellátási pályákat képzett szakembereknek kellene nyújtaniuk, akik kiváló tanácsokat
tudnak adni. Többek között ez azt jelenti, hogy a személyzetnek traumakezelési képzésen kell részt vennie,
bizalmas, négyszemközti beszélgetéseken kell támogatást nyújtania, mindezt megfelelő felügyelet mellett.

•

A támogatást nyújtó szolgáltatások tervezésekor tisztában kell lenni azzal, hogy az igények idővel változnak,
jóval intenzívebb szociális támogatásra van szükség a kulcsfontosságú átmeneti pontoknál. Az áldozatok
igényeinek megfelelően kialakított (pénzügyi) eszközökre van szükség.

•

Az NRM-ből kilépő embereknek nyújtott támogatásnak egyéni szükségleteken kell alapulnia, vagyis az
áldozatok számára legmegfelelőbb támogatást és ügyátviteli rendszert kell biztosítani, így elősegítve az ellátás folyamatosságát.

•

A támogatásfelmérés segítségével a lehető leggyorsabban meg kell állapítani a kiszolgáltatottsági szintet.
Emberközpontú reakció és több hivatalból álló hálózat álljon minden beavatkozás középpontjában a szükséges támogatások biztosítása mellett, ideértve olyan ellátási pályákat is, amelyek felismerik azoknak a kiszolgáltatott helyzetét, akik kilépnek a NRM-ből egy negatív végleges határozatot követően.

A szakma hangjai
Csakúgy, mint a Hollandiában megrendezett Szakértői Találkozón, a közös előadások és az azt követő csoportos
megbeszélések után, a résztvevők öt csoportban vitatták meg a három fő téma kihívásait és azokra arra tett javaslataikat.
A témák a következők voltak: korai azonosítás; védelem; valamint biztonságos jövő, biztonságos hazatérés. Mindegyik
csoportot megkérték, hogy emelje ki a főbb nehézségeket és ezután vitassák meg, mit lehetne tenni ellenük.

Az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak korai azonosítása
Három csoport járta körül az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak korai azonosításának
témakörét. Az alábbi főbb nehézségek kerültek reflektorfénybe:
•

Nincs összhang a menekültügyi, migrációs és emberkereskedelem elleni eljárások és az ezeken a területeken
dolgozók között.

•

A tudás, a tudatosság, a hozzáértés és néha a politikai akarat hiánya nem teszi lehetővé az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak megfelelő azonosítását. Emellett a már létező keretrendszer nem következetes és hiányoznak belőle a megfelelő emberkereskedelemre vonatkozó mutatók.
Ezenkívül az azonosítást jelenleg leginkább a bűnüldöző szervek végzik.
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•

Különböző szektorokban (pl.: mezőgazdasági területen történő munkaerő-kizsákmányolás, kényszerített
bűncselekmények stb.) hiányzik az emberkereskedelmi ügyek azonosításához szükséges kapacitás és hajlandóság.

•

Az emberkereskedelem (valószínűsíthető) áldozatainak körében óriási a bizalomhiány, az önazonosítás
hiánya, valamint nehéz elérni őket. Továbbá a (valószínűsíthető) áldozatok nincsenek tisztában a jogaikkal
és hogy lehetőségük van szolgáltatásokat igénybe venni. Az áldozatok azonosítása egy jelenleg is zajló folyamat és a legfontosabb szempont, hogy elnyerjék a (valószínűsíthető) áldozatok bizalmát.

•

Az emberkereskedelem áldozatai, főleg a rendkívül kiszolgáltatott csoportok számára biztosított szolgáltatások száma csekély.

Ezen nehézségek legyőzésére az alábbi javaslatokat tették:
•

A vonatkozó eljárásokat és törvényeket meg kell változtatni annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek
a menekültügyi, migrációs és emberkereskedelmet érintő eljárások. Emellett szektorok közötti tréningeket
kell szervezni és népszerűsíteni kell az együttműködést. Ugyanakkor az is fontos, hogy megtartsuk a szükséges tűzfalakat különböző szolgáltatók és hatóságok között. Például, ha az áldozat elmegy az orvoshoz,
arról nem szabadna értesíteni a rendőrséget az áldozat hozzájárulása nélkül. Máskülönben az áldozatok nem
fogják igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyekre szükségük van, mert attól tartanak majd, hogy
ügyüket jelenteni fogják a hatóságoknak.

•

A más területeken, például a kényszermunka és a bűncselekményre kényszerítés eseteiben az emberkereskedelmi ügyek azonosítására való kapacitás és hajlandóság növelésére vonatkozóan kiemelten támogatni kell
a politikai elkötelezettséget, valamint az európai munkapiacokra történő bejutáshoz szükséges törvényes
csatornákat. Ezenkívül speciális szakember-képzésére van szükség, hogy felismerjék az emberkereskedelem
ezen formáit.

•

Az emberkereskedelem áldozatainak azonosításáért felelős döntéshozó hatóságnak nem szabadna kizárólag
a jogi végrehajtásra és a büntető igazságszolgáltatásra korlátozódnia, hanem különböző érdekelteket magában foglaló multidiszciplináris csoportot is fel kellene állítania, amelynek tagjai a bevándorlási hivatalok, a
rendőrség, orvosi és pszichológiai szolgáltatások, valamint a menedékhelyet biztosító NGO-k is. Elengedhetetlen a közös célok kitűzése ebben a több hivatalból álló hálózatban. Az áldozatok védelme, a jó kommunikációs készség, az együttműködésre törekvő őszinte hajlandóság, valamint a szerepek és feladatkörök
világos megfogalmazása nélkül nem lehetséges a siker.

•

Figyelemfelkeltés céljából a (valószínűsíthető) áldozatokkal az út során meg kell ismertetni az emberkereskedelmi mutatókat, a számukra veszélyt jelentő kockázatokat és a támogató szolgáltatások lehetőségét,
tájékoztatni kell őket például az út során érintett különböző országokban található különböző támogatószervezetek elérhetőségéről. Ezenkívül sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni az emberkereskedelem
valószínűsíthető áldozatainak bevándorlás előtti orientációjára, többek között a könnyen elérhető közösségi
média és felvilágosító pedagógusok segítségével.

•

Egy „kijelölt helyet” kell fenntartani olyan rendkívül kiszolgáltatott csoportoknak, mint az egyedül utazó
gyermekek és nők, ahol a csoport többi részétől elkülönülve kaphatnának információkat megnyugtató, megbízható környezetben. Erre speciálisan kell képezni a személyzetet, és nem szabadna egyenruhát viselniük
az interjúk során. Amennyiben lehetséges, felvilágosító pedagógusokat is be kell vonni az ilyen helyzetekbe,
és elég időt kell szentelni minden egyes személyes interjúra.

•

A megfelelő szolgáltatások elérhetőségéhez további pénzügyi és emberi erőforrást kell elkülöníteni. Ez azt is
jelzi, hogy szükség lenne a politikai elkötelezettség növelésére, valamint a célcsoporttal foglalkozó szakemberek képzésére. Ezenkívül fejleszteni kell a kutatásokat és az adatgyűjtést a szolgáltatások minőségének
javulása érdekében. Végül, de nem utolsó sorban fejleszteni kell a tudásmenedzsmentet és az információmegosztást, hogy a bevett gyakorlatokat széles körben lehessen terjeszteni.
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Az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak védelme és integrációja
Egy kisebb szakértői csapat az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak védelmének és
integrációjának témáját dolgozta fel. Sok nehézség előtérbe került:
•

Egy áldozat jogállása függ attól, hogy mennyire hajlandó együttműködni a rendőrséggel vagy egyéb
bűnüldöző szervvel. Azok az áldozatok, akik nem tesznek feljelentést nem jogosultak szolgáltatások igénybevételére és azok az áldozatok, akik feljelentést tesznek csak ideiglenes tartózkodási engedélyt kapnak
addig, amíg a büntetőeljárás le nem zárul. Ezáltal kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek az áldozatok, sokuknak
nincs jövőképe sem; az egész életük megreked a büntetőeljárás idejére.

•

Mivel sok áldozat tart az emberkereskedők megtorlásától, ezért nem működnek együtt hatóságokkal és nem
tesznek feljelentést. Gyakran úgy érzik, hogy a családjuk nincs biztonságban a szülőföldjükön eluralkodott
korrupció és a nem működő jogrendszer, valamint a cél- és származási ország bűnüldöző szervei közötti
együttműködés hiánya miatt.

•

Sok áldozat nem beszéli a célország nyelvét, ezért minimálisra csökken az esélyük a hosszú távú beilleszkedésre és a munkavállalásra. A tanácsadási folyamat kezdetén gyakran előfordul, hogy nincs elegendő
tolmács, vagy hogy az áldozatok nem akarnak kommunikálni az elérhető férfi tolmáccsal.

•

Nincs elegendő szálláshely az emberkereskedelem áldozatai számára, sem a válságos időszakban, amikor
még menedékhelyektől függenek és később sem, amikor már állandó lakhelyet keresnek. Ráadásul nincsenek olyan speciális menedékhelyek sem, amelyek alkalmasak lennének a kísérő nélküli kiskorúak elszállásolására.

•

Ha az áldozatokat a származási országban vagy a tranzitországban zsákmányolták ki, szinte lehetetlen igénybe venni a célországban nyújtott szolgáltatásokat. Még ha feljelentést is tesznek, bizonyíték hiányában és
mert nem a célországban történt a bűncselekmény, az ügyet elutasítják.

•

Mivel nincs jogszabály által biztosított lehetőség arra, hogy Európába vándoroljanak és dolgozzanak, egyéb
alternatíva híján sok áldozat könnyen belesétál az emberkereskedők csapdájába.

Amikor megkérdezték, hogy mi a 3 legnagyobb nehézség, a csoport az alábbi választ adta:
•
•
•

Az ideiglenes tartózkodási engedély hatása;
Az elégtelen speciális szolgáltatás;
A biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés lehetőségeinek csekély száma.

A fenti nehézségek leküzdésére az alábbi stratégiákat emelték ki:
•

A hivatalos azonosítási folyamatnak gyors átfutásúnak kell lennie (néhány nap/hét és nem hónapok, évek).
A hatályos európai jogszabályoknak megfelelően ideiglenes tartózkodási engedélyt kell adni azoknak az
áldozatoknak, akik feljelentést tesznek. Végül, de nem utolsó sorban az ideiglenes tartózkodási engedélynek
munkavállalási jogot is biztosítani kell, amint az áldozatot hivatalosan is azonosították (bizonyos országokban már így működik).

•

A speciális szolgáltatásokhoz minimumkövetelményeket kell szabni, amelyek áldozatközpontúak és az emberi jogokra épülnek. A szolgáltatók fenntartható kormányzati finanszírozást kapjanak.

•

A biztonságos hazatérést és az újbóli beilleszkedést illetően együttműködéseket kell indítványozni a származási ország szolgáltatóival; a kormányoknak többet kell befektetniük a származási országban lévő fejlesztési
együttműködésekbe; a hazatérési folyamat előtt pedig elengedhetetlen a kockázatelemzés elvégzése (és
amennyiben szükséges a megfelelő utánkövetési intézkedések végrehajtása).
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Az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak biztonságos jövője, biztonságos hazatérése
és fenntartható újbóli beilleszkedése

Az utolsó, szakértőkből álló csapat a biztonságos jövő témakörére fókuszált, például az emberkereskedelem
harmadik országokból származó áldozatainak biztonságos, származási országukba történő hazatérésének és újbóli
beilleszkedésének lehetőségére. Ez a szakértői csoport az alábbi főbb nehézségeket nevezte meg:
•

Nagy a kockázata annak, hogy az áldozatok újból emberkereskedők áldozatává válnak, miután visszatértek
a származási országba. Emellett sok esetben a hatóságok és kapcsolati hálózatok egyaránt stigmatizálják a
visszatérő áldozatokat.

•

Kevés olyan megbízható támogatószervezet működik a származási országokban, amelyek megfelelő szolgáltatást nyújtanak a visszatérő áldozatok számára.

•

A pénzügyi fenntarthatóság, a lakhatásra elegendő jövedelem, az egészségügy, gyermekeik oktatása stb. mind
hatalmas problémát jelent a legtöbb visszatérő áldozatnak.

A fenti nehézségek leküzdésére az alábbi lépéseket javasolták:

8.3

•

Az indulás előtti kockázatelemzést (és megfelelő ellenőrző intézkedések, pl.: indulás felfüggesztése) egyéni
szinten és személyre szabottan kell elvégezni. A stigmatizálás minimálisra csökkentése érdekében az áldozatoknak még a célországban társadalmi szerepvállalásuk növelését célzó programokban kell részt venniük.

•

Egy, a származási országban található megbízható, támogató szervezetek listáját tartalmazó adatbázist kell kiépíteni, majd idővel bővíteni kell a két ország közötti sikeres együttműködés alapján. Továbbá fejleszteni kell a
célországokban működő támogató szervezeteknél dolgozó személyzet kulturális érzékenységét és szakértelmét,
hogy könnyebben tudjanak kapcsolatot teremteni a származási országban működő szervezetekkel.

•

A hazatérő áldozatok pénzügyi fenntarthatóságának elősegítése érdekében mikrohiteleket kell számukra biztosítani még az indulás előtt. Erre Uniós alapot kell elkülöníteni. Ezenkívül biztosítani kell az adófizetőknek
azt a lehetőséget, ahogy ez már más EU-tagállamban működik, hogy adójuk 1%-át jótékonysági célokra ajánlják fel, ideértve az emberkereskedelem áldozatainak fenntartható, újbóli beilleszkedésének támogatását.

Szakértelemtől a gyakorlatig: a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési
program és a Trénerek tréningje

A Szakértői Találkozó után, 14 ország NGO-inál dolgozó 20 szociális munkás speciális képzésen vett részt a
biztonságos jövő, biztonságos hazatérés témájában, amely a Safe Future Módszertanon alapult. Néhány résztvevőnek
már sok tapasztalata volt harmadik országbeli áldozatokkal, másoknak ez egy viszonylag új jelenségnek minősült.
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Az összes résztvevő jelezte, hogy nagy kihívást jelent nekik, hogy az ügyfeleikkel a jövőről beszéljenek, ideértve a
hazatérés lehetőségét, mivel az áldozatok többsége fontolóra sem szeretné venni ezt a lehetőséget. A Safe Future
Módszertan segítségével gyakorlati eszközökre is szert tettek, amelynek segítségével megtanulták, hogyan terelhetik a
beszélgetést a jövő témájára a tanácsadás lehető legkorábbi szakaszában. A résztvevők megtanulták, hogyan készítsenek
folyamattérképeket, amellyel a hazatérés és az újbóli beilleszkedés felé terelhetik ügyfeleiket, illetve hogy miként
vonhatják be pozitívan ügyfeleik kapcsolati hálózatát a folyamatba.
A résztvevők az alábbi visszajelzéseket írták a tréningről:
„Sokat megtudtam más országokban működő „rendszerekről”, ami főleg azért fontos, mert sokat dolgozom
bevándorlókkal. Ezenkívül a tréning az egész „hazatérés koncepciót” sokkal „emberközpontúbban” mutatta be, amely
jobban illik a szociális munka világába. Új szemlélettel tekintek a napi munkám során felmerülő kihívásokra és a
munka során használt készségeimre.”
Szociális munkás Finnországból
„Remek volt megismerkedni emberkereskedelem területén munkálkodó különböző szakértőkkel. Hasonló módon
dolgozunk, támogatjuk és segítjük az emberkereskedelem áldozatait. Csodálatos eszmecsere volt. Megtanultam,
hogyan tegyem fel a jó kérdéseket, és az ökogram fontos eszköz lett számomra.”
Szociális munkás Bulgáriából
„Segít végiggondolni az egész tervezési és előkészítési folyamatot, valamint az áldozatok jövőjével kapcsolatos
beszélgetést. A tréning olyan eszközöket adott, amelyek segítségével megvitathatom ügyfeleimmel a jövőjüket.”
Szociális munkás, ismeretlen ország
„Gondolatébresztő tréning volt. Folyamatosan aktívan kivettük a részünket, és én ilyenkor vagyok igazán elememben.
Minden elvárásomnak eleget tett! Új eszközöket kaptam, amelyeket az ügyfeleimmel való kapcsolattartás során
használhatok fel, más szemszögből nézem a helyzeteket és különböző erőforrásokat használok.”
Szociális munkás, ismeretlen ország
„Fontos megvitatni a jövőt ügyfeleimmel, de sokszor nem könnyű számukra a hazatérésről beszélni. A képzési
programon megtanultam, hogy ezt hogyan kezeljem. Jó lett volna többet megtudni a Safe Future Módszertanról.
Talán legközelebb érdemesebb lenne több elméletet vegyíteni a gyakorlattal.”
Szociális munkás Spanyolországból
„Sok érdekes gyakorlattal és tudnivalóval gazdagodtam. Bővült a tudásom, főleg a gyakorlati feladatoknak
köszönhetően. Nagyon magas szintű volt a program, pont nekem való!”
Szociális munkás Ukrajnából
„Sokat megtudtam a különböző emberkereskedelemre vonatkozó szabályzatokról, és sok új hasznos nemzetközi
ismeretségre tettem szert. Most már tudom, hogy megoszthatom tapasztalataimat másokkal és hogy gyakrabban
használhatom az IOM-et ügyfeleimmel a munkám során.”
Szociális munkás, ismeretlen ország
„A tréning sok ötletet adott, hogy miként térképezzem fel a hazatérő emberek lehetőségeit, valamint praktikus eszközöket
is biztosított, amelyekkel megkönnyíthetem a hazatérés folyamatát. Bizonyos dolgokat nem ismertem, például az
ökogramot, amely nagy segítségünkre lehet, amikor ehhez hasonló nehéz témákat feszegetünk az ügyfeleinkkel. A
tréningen kívül szerettem volna többet megtudni bizonyos valós esetekről, ahol az emberkereskedelem áldozata
sikeresen hazatért.”
Szociális munkás Svédországból
„A tréning nagyon hasznos és hatékony volt. Segítette átformálni a tudásomat az elméletből a gyakorlatba.
Megtanultam, hogy a bizalom kiépítésével kell kezdeni, és ehhez az ökogram nagyon hasznos eszköz. Szeretnék újra
részt venni a képzésen és még többet megtudni, hogy ez miként zajlik más országokban.”
Bevándorlási tiszt az IOM Bulgariától
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„Számomra a biztonságos hazatérés témájára helyezte a hangsúlyt, vagyis annak fontosságára, hogy már az ügyféllel
történő együttműködés korai szakaszában meg kell említeni, nemcsak akkor amikor aktuális, mert amint a jogi
vizsgálatok véget érnek, az ügyfélnek meg kell hoznia a döntést.”
Szociális munkás a Cseh Köztársaságból
„Sok hasznos módszert sajátítottam el a biztonságos hazatérésről és közben sok remek emberrel találkoztam. A tréning
segített abban, hogy egyben lássam az egészet. Csak így tovább!”
Szociális munkás Bosznia-Hercegovinából
„Segített rendszerezni és megszilárdítani a témában eddig megszerzett tudásomat. Biztosan fel fogom használni a
Safe Future Módszertant az ügyfelekkel végzett munkám során.”
Szociális munkás Bulgáriából
„Mindig öröm más országban élő kollégákkal találkozni. Szerintem a „hálózat feltérképezése” ötletét jómagam is
tudom használni az ügyfeleimmel, akár terveznek hazatérést, akár nem. A tréningen elhangzott beszélgetések
felnyitották a szememet. Mindig lehet valami újat tanulni.”
Szociális munkás Finnországból
„A tréning nagyon hasznos, teljesen új módszerekkel vértezett fel, ami a jövőtervezés felmérését és megvitatását,
valamint a hazatérés kényes témáját illeti. A tréning hasznos, holisztikus szemlélete segített rávilágítani az
emberkereskedelem áldozatainak hiányosságára és kiszolgáltatottságára a származási és célországban egyaránt.”
Programfelelős a Brit Vöröskeresztnél
„Egyértelműen ráébredtem (lépésről lépésre, ahogy a Safe Future Módszertanban is elmondták), hogy mit is csinálok
mindennapi munkám során és hogy mit tehetnék még. A feladatok és a többi országból érkezett kollégával folytatott
eszmecsere során sokat tanultam a különböző eljárásokról és helyzetekről, ami az intézményekkel és áldozatokkal
folytatott munkát illeti. Ezek teljesen új információk voltak számomra. Kicsit meglepett, hogy a tréning ennyire
gyakorlati volt. Egymás után osztottuk meg tapasztalatainkat, pedig általában azokon a tréningeken, amelyeken
részt veszek, inkább elméleti az oktatás. Gratulálok!”
Bevándorlási tiszt az IOM Bulgariától
Trénerek tréningje
A Biztonságos Jövő tréning mellett hét tréner vett részt a FairWork által megrendezett kétnapos „Trénerek tréningje”
programon, ahol oktatási készségeiket fejleszthették. A résztvevők különböző háttérrel és tudásszinttel érkeztek.
Például volt egy ügyvéd is, aki főként rendőröknek és más bűnüldöző szakembernek tart tréningeket, ugyanakkor
szociális munkásokkal is megismerteti az emberkereskedelem jogi vonatkozásait. Egy rendőrtiszt is részt vett a
programon, aki már sok workshopot tartott az emberkereskedelem megelőzéséről és az áldozatok korai azonosításáról
az IOM-nél dolgozó kollégájával együtt (aki szintén jelen volt a tréningen). Egy másik résztvevő a fiatalok oktatására
helyezte a hangsúlyt. Mindannyian lelkes hajlandóságot mutattak képzési ismereteik bővítésére, hiszen sokan ez idáig
autodidakta módon tanultak tréninget tartani. Néhány megjegyzés:
„A tréning sok előnnyel szolgált számomra, mert még sosem vettem részt olyan hivatalos tréningen, ahol megmutatták
volna, hogyan kell tréningeket tartani. Új technikákat tanultam és új készségekre tettem szert. Különösen hasznos
volt, hogy kaptam egy eszköztárat és kerettervet a tréningjeim fejlesztéséhez. Mivel már sok tréninget tartottam,
a tréningen szerzett új szemlélettel és tudással tudtam rájuk reflektálni. Nagy segítségemre lesznek a jövőbeli
tréningjeim során!”
Résztvevő Magyarországról
„Az újonnan megszerzett ismereteimet fel fogom használni a jövőbeli tréningjeimen, észben tartva a tréning közben
alkalmazandó struktúrát. Kifejezetten tetszett az a feladat, amellyel tanulásra ösztönözhetjük résztvevőinket.”
Résztvevő Macedóniából
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„Új eszközökre és egy modellre tettem szert, hogy miként építsük fel a tréningjeinket. Sok új ötletet is kaptam arra
vonatkozóan, hogy hogyan aktivizáljuk a résztvevőket. Sokat tanultam!! Segíteni fog új tréningek megszervezésében
és inspirál is, hogy új módszerekkel állítsam össze őket.”
Résztvevő Franciaországból

8.4

Záró megjegyzések

A Nemzetközi Platform nagy sikerként könyvelhető el, mert egy volt azon ritka alkalmak közül, amikor számos
európai országból érkező NGO-, GO- és IGO-munkatársak, valamint sokféle szakmai terület képviselője összegyűlt
és aktívan dolgozott olyan új stratégiákon és megoldásokon, amellyel céljuk az emberkereskedelem felszámolása. A
szervezők nagyon pozitív visszajelzéseket kaptak, ami kivételes jelen esetben. A szakértők arra a közös megegyezésre
jutottak, hogy az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak korai azonosítás és védelme
elengedhetetlen emberi jogaik biztosításához. Végül, de nem utolsó sorban sok résztvevő felhívta a kormányok
figyelmét, hogy ideje tenni valamit az ügyben.
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9. fejezet

Következtetések és ajánlások

Ez a fejezet a Safe! projekt főbb következtetéseit és ajánlásait tartalmazza, melyek az emberkereskedelem harmadik
országokból származó áldozatainak korai azonosításához, biztonságos hazatéréséhez és fenntartható újbóli
beilleszkedéséhez kívánnak irányelveket és megoldásokat meghatározni.
A fejezet felépítése
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9.1

Főbb következtetések

Bár az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak korai azonosításával, védelmével és biztonságos
hazatérésével kapcsolatban számos eltérő gyakorlat tapasztalható az egyes (európai) országok körében, a hasonlóságok
sokkal szembetűnőbbek. A holland, bolgár, macedón és magyar Országos Platformok keretein belül megrendezett
Szakértői Találkozók résztvevői a Nemzetközi Platformon, valamint a nemzetközi felmérés során nagyon gyakran
említették, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal szembesülnek és hasonló megoldásokat javasoltak. Ennek megfelelően
ez az utolsó fejezet a közös alapra helyezi a hangsúlyt kiemelve a főbb következtetéseket és ajánlásokat.
Általános következtetések
Elsőként megállapítható, hogy az emberkereskedelem a harmadik országokból származó áldozatai viszonylag új
jelenségnek számítanak számos közép- és kelet-európai ország számára. Történelmi szempontból ezek az országok főleg
származási országok voltak, azonban egyre nagyobb mértékben válnak tranzit-, valamint célországgá. Habár léteznek
érvényes nemzeti áldozatkezelési rendszerek (NRM) és/vagy szabvány műveleti eljárások (SOP), ezeket sokszor nem
igazították a kialakult új helyzethez. A szakértői találkozók több résztvevője, valamint nemzetközi felmérések válaszadói
is jelezték, hogy országaikban az NRM és/vagy SOP elméletben a harmadik országból származó állampolgárokra is
vonatkozik, azonban a gyakorlatban ez ténylegesen (még) nem valósult meg, ami gyakran bizonytalansághoz vezet az
érdekeltek körében, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyeket ezeknek az új csoportoknak nyújthatnak.
Azt is meg lehet állapítani, hogy számos országban még mindig általánosan felismerhető az ismeretek, tudatosság és
készségek hiánya az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatai vonatkozásában. Még a harmadik
országból származó állampolgárokkal kapcsolatban komoly múltra visszatekintő nyugat-európai országokban is
megfigyelhető, hogy a probléma tudatos kezelését gyakran a szakértőkre hagyják, míg a legtöbb szakmabelinek és a
közvéleménynek elenyésző a témában szerzett tudása és az ügyben tanúsított tudatossága.
A Szakértői Találkozó és a nemzetközi kutatás alapján levonható másik általános következtetés az, hogy Európa több
országában, nem csak kizárólag Közép- és Kelet-Európában az illetékesek nem rendelkeznek elegendő kapacitással
az emberkereskedelem ügyének kezelésére, valamint kevés az elérhető szolgáltatás is. Ez fennáll a (valószínűsíthető)
áldozatok korai azonosítását végző határrendészeti speciális rendőrségi nyomozócsapatok vonatkozásában is, ugyanakkor
vonatkozik a menedékhelyek munkatársaira, valamint az egyéb védelmet nyújtó szakemberekre, továbbá az áldozatok
biztonságos hazatérésével foglalkozó munkatársakra is. Emellett a kapacitáshiány érinti az emberkereskedelem
harmadik országból származó áldozatai számára elérhető szolgáltatásokat és/vagy pénzügyi forrásokat, ideértve a
menedékhelyeket, a jogi segítségnyújtást, valamint az orvosi és pszichológiai segítség elérhetőségét is.
Emellett több országban általános az adathiány. Még a Hollandiához hasonló országokban, ahol évtizedek óta
foglalkoznak a problémával, az emberkereskedelem áldozatává vált személyeknek csak a töredékét azonosítják. A másik
projektben a partnerországok jelezték, hogy egyáltalán nem volt példa az emberkereskedelem harmadik országokból
származó áldozatainak hivatalos azonosítására.
Végül, de nem utolsó sorban, a Szakértői Találkozó több résztvevője és a nemzetközi felmérés válaszadói is jelezték,
hogy sok európai országban összetett politikai helyzet alakult ki a bevándorlás kérdésében, melynek eredményeként
az eddigi legszigorúbb intézkedések születtek az európai határok lezárása érdekében. Ehhez kapcsolódóan több
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résztvevő és válaszadó is kiemelte, hogy a hatóságok részéről hiányzik a politikai akarat annak felismerésére, hogy
országuk az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatai számára célországgá vált. Ebből következően
az emberkereskedelem áldozatainak hivatalos azonosítása és védelme nem élvez akkora prioritást, valamint néhány
esetben a nemzeti intézkedések, vagy azok hiánya szintén ellentmond az európai és a nemzetközi jogi szabályozásnak.
Míg az ismeretek, tudatosság és készségek hiányát képzések kidolgozásával és megvalósításával meg lehet oldani, a
politikai akaratban rejlő hiányosságok strukturáltabb problémát jelentenek, amelyet más módon kell kezelni. Kapacitás
hiányában nehéz frissíteni a szükséges tudást is, ez pedig egyfajta ördögi kört eredményez.
Az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatainak korai azonosítása
Kifejezetten az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak korai azonosítására vonatkozóan a
Szakértői Találkozó és a nemzetközi felmérés eredményeként a következő fő következtetéseket lehet levonni:
•

Az emberkereskedelem áldozatait érintő menekültügyi eljárások és a nemzeti áldozatkezelési mechanizmus
(valamint az ezekben részt vevő szakemberek) közötti kapcsolat és együttműködés nem megfelelő.
Egyes országokban a menekültügyi eljárás megindítása a valószínűsíthető áldozatok egyetlen lehetősége,
mivel nem létezik az emberkereskedelem áldozataira alkalmazható hivatalos azonosítási eljárás. Mivel a
menekültügyi eljárás nem kifejezetten az emberkereskedelmet helyezi középpontba, az emberkereskedelem
(valószínűsíthető) áldozatait a menedékjog megszerzésére irányuló eljárás során ebből kifolyólag gyakran
nem azonosítják, emellett a menedékjog megadását sok esetben megtagadják. Néhány esetben ez ahhoz
vezet, hogy az áldozatot gyorsan visszafordítják anélkül, hogy a származási országban biztonsága garantálva
lenne.

•

A kialakult helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gyakorlatban jelenleg úgy tűnik, nehezebbé vált az
embercsempészet és az emberkereskedelem megkülönböztetése, mivel az embercsempészet gyakran vezet
emberkereskedelemhez. További nehezítő tényezőt jelent a dublini rendelet, amely a (valószínűsíthető)
áldozatokat arra kötelezi, hogy abba az országba térjenek vissza, ahol elsőként beléptek az Unió területére,
akkor is, ha emberkereskedelem áldozataként azonosították őket, illetve ha nem egyértelmű, hogy az adott
országban megkaphatják-e a megfelelő védelmet és szolgáltatásokat.

•

A nyelvi, kulturális és vallási különbségekből adódóan a határrendészetnek és a szolgáltatóknak is nehezebb
felismerni az emberkereskedelem jeleit a bevándorlók és menekültek körében, valamint munkájukat tovább
nehezíti, hogy nem állnak rendelkezésre kifejezetten ezekre a csoportokra vonatkozó új mutatók.

•

Még ha létezik is a (valószínűsíthető) áldozatok azonosítására irányuló módszer, az azonosításra
rendelkezésre álló idő gyakran nagyon korlátozott, főleg az Unió belépési pontjain. Különösen a nagy
bevándorlási hullámok idején, a bevándorlók a lehető leggyorsabban szerettek volna továbbhaladni. Emellett
a dublini rendelet miatt a bevándorlók igyekeztek megelőzni azt, hogy hivatalosan is nyilvántartásba vegyék
őket az Unió határain fekvő országokban, és megtagadták a segítségnyújtást és támogatást. Emellett számos
adatvédelmi problémát is le kell győzni, mivel a (valószínűsíthető) áldozatoknak tájékoztatást követően
hozzájárulásukat kell adniuk, hogy adataikat harmadik felek számára ki lehessen adni.

•

Az emberkereskedelem (valószínűsíthető) áldozatainak körében óriási az önazonosítás hiánya, továbbá
nehéz elérni őket. Sok (valószínűsíthető) áldozat bizalmatlan a hatóságokkal és a civil szervezetekkel,
amelyekkel útja során vagy a célországban találkozik. Továbbá a (valószínűsíthető) áldozatok nincsenek
tisztában a jogaikkal és hogy lehetőségük van szolgáltatásokat igénybe venni. Továbbá ahelyett hogy a
hatóságoktól, IGO-któl és NGO-któl származó információkra hallgatnának, az áldozatok általában olyan
információkra támaszkodnak, amelyeket hasonló helyzetben lévő társaiktól kapnak, és akkor még inkább így
van ez, ha ezek az emberek ugyanolyan nemzetiségű és etnikai csoport tagjai. Mi több, ahogy azt korábban
említettük, nagyon gyakran az áldozatok sem szeretnék, hogy azonosítsák őket, mivel szégyellik helyzetüket,
félnek vagy éppen szeretnének továbbutazni Nyugat-Európába.
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•

Amennyiben az emberkereskedelem útközben történik, nagyon nehéz bebizonyítani, mivel az áldozatok
nem akarnak feljelentést tenni, mert attól tartanak, hogy a tranzitországban rekednek. Az emberkereskedők
pedig észrevétlenül továbbállnak. Emellett a tranzitországokban a hatóságok szemet hunynak az
emberkereskedelemre utaló jelek felett és átengedik az embereket Nyugat-Európa felé. Az egyedül utazó
nők és gyerekek különösen veszélyeztetettek a kizsákmányolás területén.

Az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak védelme
Az általános következtetések mellett a következő speciális következtetéseket lehet levonni az emberkereskedelem
harmadik országból származó áldozatainak azonosítást követő védelmével kapcsolatban:
•

Az áldozat jogállása attól függ, milyen mértékben hajlandó együttműködni a rendőrséggel és más
végrehajtási szervekkel. Azok az áldozatok, akik nem tesznek feljelentést nem jogosultak szolgáltatások
igénybevételére és azok az áldozatok, akik feljelentést tesznek csak ideiglenes tartózkodási engedélyt kapnak
addig, amíg a büntetőeljárás le nem zárul. Ezáltal kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek az áldozatok, sokuknak
nincs jövőképe sem; az egész életük megreked a büntetőeljárás idejére.

•

Mivel sok áldozat tart az emberkereskedők megtorlásától, ezért nem működnek együtt hatóságokkal és nem
tesznek feljelentést. Gyakran úgy érzik, hogy a családjuk nincs biztonságban a szülőföldjükön eluralkodott
korrupció és a nem működő jogrendszer, valamint a cél- és származási ország bűnüldöző szervei közötti
együttműködés hiánya miatt. A feljelentés előnyeinek és hátrányainak összevetése után gyakran úgy
döntenek, egyáltalán nem tesznek feljelentést, melynek következtében nem jogosultak igénybe venni a
szolgáltatásokat.

•

Sok esetben az áldozatokat és az emberkereskedőket ugyanazokon a bevándorlók és menekültek részére
működtetett befogadóállomásokon szállásolják el, ami hátráltatja az áldozatok védelmét. Ugyan néhány
speciális menedékhely nyitva áll az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatai számára
(ez jobban jellemző Nyugat-Európában, ahol több az erre irányuló tapasztalat, mint Közép- és KeletEurópában), a gyakorlatban azonban a menekültügyi és emberkereskedelem elleni rendszerek közötti űrnek
köszönhetően az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak korlátozott hozzáférése
van ezekhez a menedékhelyekhez.

•

Ezenkívül a kiváltképp súlyos traumát szenvedett áldozatok esetében a bűnüldözői szervezeti modell
túl kevés mozgásteret biztosít, így a vallomástétel nagy kihívás marad ezeknek az áldozatoknak. Ennek
következményeként pont ezek a kiszolgáltatott csoportok nem kapnak védelmet, amelyre pedig égetően
szükségük lenne. Elméletben egyes országokban a jogszabályok lehetőséget biztosítanak ezeknek a súlyosan
veszélyeztetett csoportoknak a védelmére akkor is, ha nem tesznek feljelentést, a gyakorlatban azonban ezt a
kivételes szabályt ritkán alkalmazzák.

•

Sok áldozat nem beszél a célország nyelvén. Emellett sok országban nem jogosultak munkavégzésre sem.
Mindkét tényező minimálisra csökkenti esélyeiket a hosszú távú beilleszkedésre és munkavállalásra.

•

Ha az áldozatokat a származási országban vagy a tranzitországban kizsákmányolták, szinte lehetetlen
igénybe venni a célországban nyújtott szolgáltatásokat. Még ha feljelentést is tesznek, bizonyíték hiányában
és mert nem a célországban történt a bűncselekmény, az ügyet elutasítják.

Az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak biztonságos hazatérése és biztonságos jövője
Végül, de nem utolsó sorban az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak biztonságos hazatérése
és biztonságos jövője szempontjából az alábbi fő következtetéseket lehet levonni:
•

Olykor a jogi eljárások nagyon gyorsan zajlanak, az emberkereskedelem áldozatait pedig nem azonosítják.
Ennek következményeként rövid időn belül vissza kell térniük a származási országukba, melynek
eredményeként szinte egyáltalán nem, vagy csak túl kevés idő marad a biztonságos hazatérés és a
fenntartható újbóli beilleszkedés előkészítésére.

9. fejezet - Következtetések és ajánlások

107

•

Nincsenek ismereteink azokról a biztonsági kockázatokról, melyekkel a hazatérő áldozatnak meg kell
birkózniuk. Nagyon gyakran egyáltalán nincs vagy befejezetlen marad a kockázatértékelés, mielőtt az
áldozatok visszatérnek a származási országba vagy abba az országba, ahol elsőként beléptek az unióba (ún.
dublini esetek).

•

A célországok szakértői közül sokan nagyon nehéznek tartják, hogy ügyfeleikkel a jövőről, például a
biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés lehetőségéről beszéljenek. Emellett számos áldozat
egyáltalán nem szeretne a visszatérésről beszélni, ezáltal nehezítve a szociális hálójuk, valamint a származási
országukban elérhető egyéb források ki- és/vagy újraépítését. Ennek eredményeként a biztonságos hazatérés
és az újbóli beilleszkedés kérdése nem kap megfelelő figyelmet, és sok áldozat nem megfelelően előkészített
visszatérésre kényszerül, így magas a kockázata annak, hogy ismételten emberkereskedelem áldozatává
válnak.

•

Rendkívül nehéz jó együttműködést kialakítani a származási országokkal, mivel nagyon gyakran
ezekben az országokban hiányoznak az emberkereskedelemről szóló ismeretek, valamint nincs megfelelő
infrastruktúrájuk sem, amellyel a hazatérő áldozatoknak támogatást nyújthatnának. Ebből kifolyólag
gyakran nem világos, hogy a hazatérő áldozat megkapja-e a hazatérésekor szükséges támogatást, vagy sem.

•

A visszatérést követően az áldozatok fenntartható újbóli beilleszkedését biztosító finanszírozás
elérhetőségének mértéke csekély. A legtöbb, pénzügyi forrást nyújtó hazatérési program projektalapú és a
hazatérést követően csak rövid távú segítséget nyújt.

•

Ritka, hogy a hazatérést követően az áldozatok helyzetét továbbra is figyelemmel követnék, emiatt
lehetetlen meghatározni, hogy képesek-e sikeresen újra beilleszkedni a származási országukban, illetve azt
is, hogy ismételten ki vannak-e téve az emberkereskedelem veszélyének.

9.2

Ajánlások

A fenti következtetések alapján a következő ajánlásokat határozták meg mind általánosságban a korai azonosításra,
védelemre és biztonságos hazatérésre, mind az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak
biztonságos jövőjére vonatkozóan:
Általános ajánlások
•

Folyamatos lobbi- és érdekképviseleti tevékenységre van szükség az emberkereskedelem kérdésének
politikai napirenden tartásához, mind az áldozatok korai azonosítását, mind az áldozatok védelmét, mind
pedig biztonságos hazatérésüket és újbóli beilleszkedésüket érintően.

•

A legelső lépés, hogy az államok felismerjék, mára már nemcsak származási vagy tranzitországként kell
magukra tekinteniük az emberkereskedelem harmadik országból származó (valószínűsíthető) áldozatai
esetében, hanem egyre növekvő mértékben célországként is. Ennek felismerését követően az államoknak
alkalmazniuk kell az emberkereskedelem áldozatainak korai azonosítására, védelmére és biztonságos
hazatérésére vonatkozó nemzetközi és uniós jogszabályokat, és nemzeti jogszabályaikat és rendelkezéseiket
ezekhez kell hangolniuk. Külön figyelmet igényel a nemzeti áldozatkezelési rendszerek és az szabvány
műveleti előírások értékelése és harmadik országokból származó áldozatokra való alkalmazása.

•

A kiemeltebb politikai figyelem következményeként növelni kell a munkatársak létszámát, illetve a speciális
képzések számát azok között a szakemberek között, aki esetleg érintkezhetnek az emberkereskedelem
(valószínűsíthető) áldozataival. Ez érinti a határrendészetet, a bevándorlási tisztviselőket, a speciális
rendőrségi nyomozócsoportokat, a munkaügyi felügyelőket, az egészségügyi létesítmények munkatársait,
valamint egyéb segítőszolgálatokat, ezzel lehetővé téve az emberkereskedelem áldozatainak korai
azonosítását, védelmét és biztonságos hazatérését. A több érdekelt fél közötti együttműködését előtérbe
helyező megközelítés szükséges az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak korai
azonosításához, védeleméhez, biztonságos hazatéréséhez és biztonságos jövőjéhez.
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•

Emellett szükséges az általános tudatosság és érzékenység növelése az emberkereskedelem áldozatainak
irányában, többek között közmédia kampányok keretében, valamint az emberkereskedelem
(valószínűsíthető) áldozataival esetlegesen kapcsolatba kerülő, különböző szakértői csoportokra szabott
képzések segítségével. Folyamatos és intézményesített eljárásként működő kapacitásnövelésre és képzésre
van szükség, amelyek nem függenek a (nemzetközi) finanszírozástól. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos
ismereteket és készségeket alapvetően be kell építeni a szociális munkások, egészségügyi dolgozók, valamint
a rendőrök képzésébe. A képzés során az azonosítást, ezen belül a beszélgetési technikákat kell előtérbe
helyezni, hogy az áldozatokat tisztelettudóan, szakszerűen és megbízhatóan hallgassák meg; továbbá kiemelt
figyelmet kell fordítani az interkulturális szakértelemre és az azonosítást követő megfelelő ellenőrzésre,
utánkövetésre. A kiskorúakat érintő esetekre kiemelt figyelmet kell fordítani.

Az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak korai azonosítása és védelme
•

Az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak korai azonosításának lényege a
kiszolgáltatott emberek védelme. Nemcsak a korai azonosításért, de a korai segítségnyújtásért is fontos
kiállni, hiszen az azonosítás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a feltételezett áldozat védelemben is részesül.
Az emberkereskedelem feltételezett áldozatainak mindig adni kell gondolkodási időt, mely alatt jogukban
áll bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni. Ha az emberek alapvető humanitárius szükségleteit ki tudjuk
elégíteni, lehetőség nyílik arra, hogy elinduljunk a bizalom kiépítésének útján. Ebben a folyamatban
a feltételezett áldozatokat olyan információkat és támogatást kaphatnak, amelynek eredményeként
hivatalosan is azonosíthatók lesznek az emberkereskedelem áldozatai vagy a komoly kockázatnak kitett,
kiszolgáltatott emberek.

•

A korai azonosítás azt is jelenti, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek megelőzik, hogy a
kizsákmányolás egyáltalán megtörténjen. Mielőtt az emberkereskedelmi ügyekben való vádemeléshez
szükséges mutatókra helyeződik a hangsúly (a tevékenységek, eszközök és célok kombinációja), a
kiszolgáltatottság jeleire, valamint a lehetséges bántalmazásra kell összpontosítani az Európába belépő
bevándorlók és menekültek körében, valamint megfelelő segítséget kell nyújtani az emberkereskedelem
megelőzéséhez.

•

A vonatkozó szabályozásokat és jogszabályokat úgy kell módosítani, hogy azok rendezzék a menedékjoggal,
a bevándorlással és az emberkereskedelemmel összefüggő hiányosságokat, valamint teret biztosítsanak az
emberkereskedelem áldozatainak korai azonosításához. Ugyanakkor az is fontos, hogy a különböző eljárások
közötti tűzfalak fennmaradjanak. Emellett szektorok közötti tréningeket kell szervezni és népszerűsíteni
kell az együttműködést. A határokon és menekülttáborokban dolgozó személyzetet úgy kell kiképezni, hogy
felismerjék az emberkereskedelemre utaló jeleket a menedékkérelemért jelentkező embereknél és amint
azonosították az áldozatokat, azonnal speciális szolgáltatásokat kell nyújtani nekik.

•

Emellett az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak azonosítására szolgáló
mutatókat is pontosabban kell meghatározni, valamint a nemi, kulturális és vallási aspektusokat is
figyelembe kell venni. Ezeket az új mutatókat ezt követően széles körben, képzés útján terjeszteni, valamint
a gyakorlatban is alkalmazni kell.

•

Az emberkereskedelem áldozatainak azonosításáért felelős döntéshozó hatóságnak nem szabadna kizárólag
a jogi végrehajtásra és a büntető igazságszolgáltatásra korlátozódnia, hanem különböző érdekelteket
magában foglaló multidiszciplináris csoportot is fel kellene állítania, amelynek tagjai a bevándorlási
hivatalok, a rendőrség, orvosi és pszichológiai szolgáltatások, valamint a menedékhelyet biztosító NGO-k is.
Elengedhetetlen a közös célok kitűzése ebben a több hivatalból álló hálózatban. Az áldozatok védelme, a jó
kommunikáció, valamint a szerepek és feladatkörök világos megfogalmazása nélkül nem lehetséges a siker.
Kiemelt fontosságú, hogy a csapatok több nyelven beszéljenek, hogy közvetlenül kommunikálhassanak a
(valószínűsíthető) áldozatokkal. A Macedóniába és Bulgáriába küldött több érdekelt szervezetből álló mobil
csapat jó példával szolgál, amelyet más országokban is érdemes lenne követni.

9. fejezet - Következtetések és ajánlások
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•

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat pontosítani és fejleszteni kell, így több szakértői csoport lesz
képes és hajlandó az emberkereskedelem (valószínűsíthető) áldozatainak azonosítására. Ezzel egyidejűleg
az emberkereskedelem áldozatai kizárólag csak az érintett személyek előzetes tájékoztatáson alapuló
hozzájárulásával kaphatnak támogatást, mivel az áldozatok sokszor - különböző okok miatt - nem akarnak
segítséget kapni. A megbízható tájékoztatás a (feltételezett) áldozatok számára kiemelkedően fontos,
mivel az így kapott információk már ezen a ponton vagy a későbbiekben befolyásolhatják, hogy kérnek-e
segítséget vagy sem. Felbecsülhetetlen értéket képvisel a kulturális közvetítők bevonása a folyamatba.

•

A hivatalos azonosítási folyamatnak gyors átfutásúnak kell lennie (néhány nap/hét és nem pedig hónapok,
évek), miközben figyelembe veszi a (valószínűsíthető) áldozatok valamennyi jogát. A hatályos uniós
jogszabályoknak megfelelően, ha egy (valószínűsíthető) áldozat gondolkodási időt kap, majd feljelentést
tesz, akkor ideiglenes tartózkodási engedélyt és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést kell számára biztosítani.
A traumatizált vagy más okból különösen veszélyeztetett áldozatok számára védelmet és szolgáltatásokhoz
való hozzáférést kell biztosítani függetlenül attól, hogy hivatalosan feljelentést tesznek-e vagy sem. Az
ideiglenes tartózkodási engedélynek munkavállalási jogot is biztosítani kell, amint az áldozatot hivatalosan
is azonosították (bizonyos országokban már így működik).

•

A tudatosság növelése céljából, valamint az önazonosítás megerősítésére a (valószínűsíthető) áldozatokkal az
út során meg kell ismertetni az emberkereskedelemre utaló jeleket, a számukra veszélyt jelentő kockázatokat
és a segélyszervezetek igénybevételének lehetőségét, tájékoztatni kell őket például az út során érintett
különböző országokban található különböző támogatószervezetek elérhetőségéről. Ezenkívül sokkal
nagyobb hangsúlyt kell helyezni az emberkereskedelem valószínűsíthető áldozatainak bevándorlás előtti
orientációjára, többek között a könnyen elérhető közösségi média és felvilágosító pedagógusok segítségével.

•

A határokon és egyéb olyan helyeken, ahol emberkereskedelem (valószínűsíthető) áldozatai előfordulhatnak,
fenn kell tartani egy helyiséget, egy „kijelölt helyet”, ahol a különösen veszélyeztetett csoportokkal,
például a kísérő nélkül utazó gyermekekkel és nőkkel beszélgetést lehet kezdeményezni. Ezekben a
speciálisan kialakított helyiségekben a csoport többi részétől elkülönülve nyílna lehetőség beszélgetésre,
és megnyugtató, megbízható környezetben kaphatnának tájékoztatást. Erre speciálisan kell képezni a
személyzetet, és nem szabadna egyenruhát viselniük az interjúk során. Amennyiben lehetséges, felvilágosító
pedagógusokat is be kell vonni az ilyen helyzetekbe, és elég időt kell szentelni minden egyes személyes
interjúra.

Az emberkereskedelem harmadik országból származó áldozatainak biztonságos hazatérése és biztonságos jövője
•

Az államok feladata egy hivatalos együttműködési modell kialakítása a származási országokkal,
ezáltal megkönnyítve az átirányítást, a biztonságos hazatérést, valamint az újbóli beilleszkedést az
emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatai részére. Azokban az országokban, ahol
már működnek a Transznacionális Áldozatirányítási Mechanizmusok, az együttműködést fejleszteni kell
különösen a szomszédos országokkal és a nemzetközi szervezetekkel. Fontos, hogy a mechanizmusok ne
csak elméletben, hanem gyakorlatban is alkalmazhatók legyenek a harmadik országból származó áldozatok
esetében.

•

Akárcsak a korai azonosítás és védelem esetében, a több érdekelt együttműködésén alapuló szemlélet a
biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés tekintetében is elsődleges fontosságú. Együttműködésnek
kell létrejönnie például a támogatószervezetek (menedékhelyek, stb.), bevándorlási tisztviselők, a rendőrség,
szakjogászok és hazatérést támogató szervezetek között.

•

Létfontosságú az áldozatok számára valós lehetőségeken alapuló, őszinte tájékoztatást nyújtani, hogy
tájékozott döntést hozhassanak a jövőjükkel kapcsolatban. Emellett az ügyfelek jövőjéről szóló beszélgetés
során fontos szerepe van a biztonságos légkör megteremtésének és a bizalmi kapcsolat kiépítésének. Az
áldozattal a lehető leghamarabb meg kell beszélni a jövőt érintő lehetőségeket, hogy elég idő jusson a
biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés előkészítésére. Nagyon fontosak a szakemberek számára
szervezett képzések, ahol megtanulhatják, hogyan kezdeményezzenek ilyen beszélgetéseket, ehhez a Safe
Future Módszertan igencsak hasznos eszköznek tűnik.
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•

Fontos, hogy legyen egy naprakész közösségi térkép a származási ország támogatószervezeteiről; a
biztonsági kockázatokról, az újrakezdés lehetőségeiről stb. pedig részletes ismeretekre és kulturális
érzékenységre van szükség. Egy, a származási országban található megbízható, támogató szervezetek listáját
tartalmazó adatbázist kell kiépíteni, majd idővel bővíteni kell a két ország közötti sikeres együttműködés
alapján. Továbbá fejleszteni kell a célországokban működő támogató szervezeteknél dolgozó személyzet
kulturális érzékenységét és szakértelmét, hogy könnyebben tudjanak kapcsolatot teremteni az ügyfelekkel
és a származási országban működő szervezetekkel. A hazatérő áldozatokat a lehető leghamarabb össze kell
kötni a származási országban működő támogató szervezetekkel.

•

Indulás előtt egységes, egyéni és személyre szabott kockázatelemzést kell végezni (valamint megfelelő
ellenőrző intézkedéseket kell hozni, pl.: további nyomozás vagy amennyiben a biztonsági helyzet
megköveteli, az indulás felfüggesztése).

•

Az emberkereskedelem áldozatainak sikeres hazatérése és újbóli beilleszkedése nagy mértékben függ a
megfelelő források rendelkezésre állásától mind a célországban, mind a származási országban. Elegendő
fedezettel rendelkező állandó hazatérési programokra van szükség. A hazatérő áldozatok pénzügyi
fenntarthatóságának elősegítése érdekében mikrohiteleket kell számukra biztosítani még az indulás előtt.
Ehhez meg kell fontolni egy esetleges Uniós alap elkülönítését kifejezetten erre a célra.

•

A hazatérést követő első évben alapeljárásként az IOM-nak és a helyi támogató szervezeteknek kellene
a hazatért áldozatokat ellenőrizni. Ehhez az ellenőrző rendszerhez megfelelő pénzügyi eszközöket kell
biztosítani.

Függelékek
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1. függelék
Safe! Partner szervezetek
Bulgária | Animus Association | La Strada Bulgaria
Animus|La Strada International a La Strada bolgár tagszervezete és 1994 óta dolgozik az
emberkereskedelem és a családon belüli erőszak területén. Az Animus három fő területen
tevékenykedik: pszichológiai és szociális támogatás, lobbitevékenység és megelőzés, valamint
különböző szakemberek kiképzése arra, hogy hogyan azonosítsák az erőszak áldozatait és hogyan
dolgozzanak velük.
Az elmúlt 25 évben az Animus Association Foundation (AAF) Bulgária legnagyobb és egyik legmegbízhatóbb szociális
szolgáltatóvá nőtte ki magát. Napjainkban a szervezet az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az erőszak áldozatainak és a
veszélyeztetett gyermekeknek: 24 órás országos segélyvonalat; 24 órás válságközpontot; traumaközpontot gyermekek
és családok számára; reintegrációs központot; tanácsadást és pszichoterápiát; 24 órás, gyermekeknek fenntartott
segélyvonalat 116 111, önkormányzati szociális támogatást nyújtó központ gyermekek és családok számára (Szófia),
édesanyák és csecsemők részére elkülönített egységgel.
@: www.animusassociation.org
Telefon: (+35 9 2) 983 5205 / (+35 9 2) 983 4505
E-mail: animus@animusassociation.org

Bulgária | Az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága
(NCCTHB)
The Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottságát az
Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló törvény hozta létre. A törvény
meghatározza és előírja a nemzeti szakpolitika és stratégia végrehajtását az emberkereskedelem elleni küzdelem
területein. A Miniszterek Tanácsa alatt működő Nemzeti Bizottság szervezi és koordinálja az olyan különálló
intézmények és szervezetek közötti kapcsolatot, amelyek végrehajtják az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló
törvényt. Feladata, hogy megakadályozza az emberkereskedelmet és hogy megvédje az emberkereskedelem áldozatait,
segítse és támogassa újbóli beilleszkedésüket a társadalomba.
A Nemzeti Bizottság évente összeállít egy Nemzeti Programot az emberkereskedelem megelőzésére és megfékezésére,
valamint az áldozatok védelmére, amelyet a Miniszterek Tanácsa hagy jóvá. Ez a program állítja össze, elemzi és teszi
közzé az emberkereskedelemre vonatkozó statisztikai adatokat. Tájékoztatást nyújt és társadalmi tudatosságot növelő,
valamint oktató kampányokat indít az emberkereskedelem lehetséges áldozatai számára. Irányítja és felügyeli az
emberkereskedelem elleni küzdelem helyi bizottságainak és az emberkereskedelem áldozatai védelmére és támogatására
felállított központok munkáját. Emellett támogatja az emberkereskedelem megelőzésével és megfékezésével foglalkozó
nemzetközi együttműködéseket is.
@: https://antitraffic.government.bg/en
Telefon: (+359 2) 807 8050
E-mail: office@antitraffic.government.bg
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Bulgária|Magyarország|Hollandia|Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)
Az 1951-ben alapított Nemzetközi Migrációs Szervezetet (IOM) a migráció területén
működő kormányközi szervezetek zászlóshajója, amely szoros együttműködésben
dolgozik kormányzati, kormányközi és civil partnerszervezetekkel.
172 állam a tagja, valamint 8 ország megfigyelői státusszal rendelkezik, és több mint 100 országban található irodája. Az
IOM elkötelezett híve az emberséges körülmények között zajló és rendezett migrációnak, amely mindannyiunk érdeke.
Mindezt szolgáltatásokkal és kormányoknak, valamint bevándorlóknak szóló tanácsadási szolgáltatásokkal éri el.
Az IOM már a kezdetektől azért dolgozik, hogy az emberkereskedelmet a migrációkezelés összefüggésében közelítsék
meg. Széles tevékenységi körünket kormányzati intézményekkel, civil szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel karöltve
látjuk el. Az IOM 1994 óta dolgozik az emberkereskedelem megfékezésén. Az IOM-nél partnereinkkel együttműködve
közvetlen és átfogó segélycsomagokat biztosítunk az emberkereskedelem áldozatainak. Ez magában foglalja a biztonságos
elhelyezést, orvosi és pszichoszociális támogatást, készségfejlesztést és szakképzést, reintegrációs támogatást, az önkéntes,
biztonságos és emberhez méltó hazatérést a származási országokba, beilleszkedést a célországban, vagy áttelepülést egy
harmadik országba, amennyiben szükséges.
Az IOM által, az áldozatok számára biztosított szolgáltatások országtól függően eltérhetnek. További információért
látogasson el az IOM nemzetközi honlapjára a www.iom.int címen vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi IOM-irodával (az
alábbi oldalon keresztül https://www.iom.int/countries).

Az IOM Hollandiában
Az IOM Hollandiában olyan emberkereskedelem áldozatául esett embereknek nyújt segítséget, akik önként szeretnének
visszatérni származási országukba. Ezek a szolgáltatások a következőket tartalmazzák: tanácsadás és tájékoztatás az
önkéntes hazatérésről, kapcsolatfelvétel a származási országban élő családdal, segítség úti okmányok beszerzésében és az
utazás megszervezésében, ideértve a repülőjegy megvásárlását és a reptéri segítségnyújtást is. Emellett az IOM szakszerű
segítséget is nyújt a már hazatért áldozatoknak egyéni igényeiktől függően. Többek között szállást, pszichológiai, orvosi és
reintegrációs támogatást biztosít. Attól függően, hogy melyik országba tér vissza az áldozat, ezt a segítséget közvetlenül
az IOM-tól kapja vagy az IOM átirányítja őt valamelyik, a származási országban működő partnerszervezethez. Ráadásul
a legtöbb esetben az IOM némi pénzügyi támogatással is segíti az újbóli beilleszkedést. További információért látogasson
el az IOM The Netherlands weboldalára: www.iom-nederland.nl
@: www.iom.int; www.iom-nederland.nl
Telefon: +31 70 31 81 500
E-mail: iomthehague@iom.int

Az IOM Bulgáriában
Bulgária 1999-ben lett IOM-tagállam. Bulgária és az IOM között létrejött, 2000-ben hatályba lépett együttműködési
megállapodás értelmében, amelyet az Országgyűlés és egy elnöki rendelet is ratifikált, az IOM Mission in Bulgaria
ugyanazokat az előjogokat és mentességeket élvezi, mint az ENSZ szakosított szervezetei az 1947-ben jóváhagyott
szakosított szervezetek előjogairól és mentességeiről szóló egyezmény alapján.
Megalapítása óta az IOM Bulgaria fontos szerepet játszott a emberkereskedelem elleni, bolgár rendszer felállításában
és fejlesztésében. Az IOM a bolgár kormány és az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Nemzeti Bizottsága
(NCCTHB) egyik legfontosabb partnere. Az IOM aktívan kiveszi a részét az emberkereskedelem elleni küzdelmet
érintő nemzeti jogszabályok fejlesztésében; támogatta az emberkereskedelem elleni nemzeti éves cselekvési tervek
(Annual National Action Plans) kidolgozását és megvalósítását; az emberkereskedelem megelőzése érdekében
tájékoztató kampányokat szervezett, többek között iskolai felvilágosító órák és kiszolgáltatott közösségekben tartott
tájékoztatók keretében; részt vett országos és regionális kapacitásépítési tevékenységekben; közvetlen segítséget
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nyújt az emberkereskedelem túlélőinek Bulgáriába történő önkéntes hazatérése és újbóli beilleszkedése során; segíti
a külügyminisztériumot a külföldön rekedt bolgár állampolgárok konzuli támogatása érdekében létrejött nemzeti
mechanizmus (National Mechanism for Consular Support for Bulgarian Citizens Abroad) fejlesztésében; támogatja
továbbá a hazatelepített, kísérő nélküli, bolgár kiskorúak kezelésére, gondozására és védelmére szolgáló koordinációs
mechanizmus (Coordination Mechanism for Referral, Care and Protection of Repatriated Bulgarian Unaccompanied
Minors) létrehozását.
Az IOM emberkereskedelem ellen küzdő csoportja olyan átfogó szemlélettel kínál szakszerű segítséget az
emberkereskedelem áldozatainak, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat és az áldozatok jólétét. Az
emberkereskedelem elleni küzdelem keretében végzett munkánk célcsoportjai többek közötTelefon:
•

Olyan bolgár állampolgárok, akiket Bulgária határain kívül azonosítanak emberkereskedelem áldozataiként.
Bulgária területén belül áldozatként azonosított, bolgár állampolgárok is részesülhetnek támogatásban.

•

Olyan külföldi állampolgárok, akiket Bulgária területén emberkereskedelem áldozataiként azonosítanak.

Az IOM Bulgaria - a teljesség igénye nélkül - az alábbi szolgáltatásokat nyújtja
•
•

Az emberkereskedelem áldozatainak támogatása a származási országába történő visszatérésben.
Reintegrációs támogatás az emberkereskedelem áldozatainak hazatérésük után a fenntartható reintegráció
támogatása céljából.
• Tanácsadás és tájékoztatás.
• Jogi tanácsadás.
• Pszichológiai tanácsadás.
• Igényfelmérés és kockázatelemzés.
• Biztonságos és megbízható szállítás.
• Orvosi ellátás.
• Humanitárius támogatási csomag.
• Szociális támogatás.
• Munkaügyi tanácsadás.
• Szakképzés és iskolába történő beilleszkedés.
• Az áldozatok ellenőrzése és utánkövetése.
• Tanúvédelmi program: biztonságos környezet biztosítása és az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyek
tanúinak a védelme.
• Egyéb konzultációk és szolgáltatások az áldozat igényei alapján.
Az IOM működtet egy emberkereskedelem elleni forródrótot (+359 (2) 93 94 777), amely tájékoztatást, tanácsot és
segítséget ad az emberkereskedelem áldozatainak, a kiszolgáltatott helyzetben lévőknek, illetve az emberkereskedelem
valószínűsíthető áldozatainak.
Telefonon és e-mailben is kapcsolatba léphet az emberkereskedelem ellen küzdő csoportunkkal.
You can contact our counter-trafficking team via telephone at and via e-mail aTelefon:
@: https://www.iom.int/countries/bulgaria
Telefon: +359 (2) 93 94-713
E-mail: iomsofia@iom.int
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Az IOM Magyarországon
Az IOM Magyarországon olyan áldozatoknak tud segítséget nyújtani, akik önként szeretnének visszatérni
külföldről Magyarországra. A szolgáltatás a reptéri segítségnyújtást, a szállást, a pszichológiai, orvosi és reintegrációs
támogatást foglalja magában. Az IOM az emberkereskedelem hazatérő áldozatait partnerszervezetekhez és szakszerű
szolgáltatókhoz irányítja Magyarországon.
Az IOM utazást megelőző segítségnyújtással, úti okmányok beszerzésével, utazási alkalmasság megállapítása céljából
elvégzett orvosi vizsgálattal, (ha szükséges) kíséretbiztosítással, utazáshoz szükséges jegyek vásárlásával és utasbiztosítás
kötésével, valamint induláskor, átszálláskor és érkezéskor szükséges támogatással segíti azokat az emberkereskedelem
áldozatául esett embereket, akik önként szeretnének visszatérni a származási országukba. A hazatérést megelőzően az
IOM szűrést és kockázatelemzést végez a biztonságos hazatérés érdekében és hogy fel tudja mérni, mire lesz szüksége
az áldozatnak a hazatérést követően, majd ezután a helyi IOM irodával együttműködő megfelelő szervezethez/
szolgáltatóhoz irányítja az áldozatot a származási országban. Amennyiben lehetséges, az IOM pénzügyi támogatással
is segíti az újbóli beilleszkedést.
@: http://www.iom.hu/
Telefon: +361 472 2500
E-mail: iombudapest@iom.int

Magyarország | Magyarország rendőrsége
A magyar rendőrség állami bűnüldöző szerv, amelyet a magyar kormány működtet a
Belügyminisztériumon keresztül. A rendőrség az alábbiak szerint tagozódik: központi szerv
(Országos Rendőrfőkapitányság), megyei (és fővárosi) rendőrfőkapitányságok (20), városi
kapitányságok (154) és határrendészetek (26). Az általános rendőri szervek mellett a magyar
kormány különleges rendőri egységeket is létrehozott, ilyen például a Nemzeti Védelmi Szolgálat
és a Terrorelhárítási Központ.
Az emberkereskedelem megelőzésére és megfékezésére a magyar rendőrség a következő
intézkedéseket foganatosította: vizsgálati intézkedések; korai azonosítást érintő megelőző intézkedések; rendészeti
szakemberek és más érdekeltek: pl. kampányokban, valamint országos és nemzetközi projektben részt vevő szociális
munkások, ápolók, tanárok, áldozatkezelési szakemberek képzése.
Szakmai feladatai ellátásakor a rendőrség folyamatosan együttműködik állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi
és gazdasági szereplőkkel, civil szervezetekkel, valamint egyházakkal.
Telefon: +36-1/443-5500
@ http://www.police.hu/en

Macedónia | Open Gate | La Strada Macedonia
A 2000-ben alapított Open Gate|La Strada Macedonia egy szkopjei székhelyű, alulról
szerveződő, emberkereskedelem ellen küzdő szervezet, amely elsőként hívta fel a figyelmet az
emberkereskedelem problémájára Macedóniában. Megalapítása óta az emberkereskedelem
elleni küzdelem zászlóshajójaként működő Open Gate holisztikus szemlélettel foglalkozik az
emberkereskedelem problémájával, ami abban nyilvánul meg, hogy az emberkereskedelem
minden formájára hangsúlyt fektet, különösen a nők és gyermekek helyzetére, ezzel
egyidejűleg az érdekképviselet és lobbitevékenység, a megelőzés, az oktatás, a figyelemfelkeltés,
a közvetlen áldozattámogatás, valamint a reintegráció, a kutatás és kapcsolatépítés területén is tevékenykedik. Az
Open Gate üzemelteti az első és egyetlen SOS forródrót-szolgáltatást Macedóniában olyan ügyekre szakosodva,
mint az emberkereskedelem, valamint az emberkereskedelem áldozatai számára a menedékhely biztosítása. Főbb
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szolgáltatásainkon keresztül több mint 3000 betelefonálónak adtunk tanácsot és nyújtottunk segítséget, és több mint
200 emberkereskedelem áldozatául esett embernek biztosítottunk közvetlen támogatást és segítettük reintegrációját.
Az Open Gate egy olyan civil társadalmi szervezet, amely az emberi jogok előremozdításával és a veszélyeztetett
emberek, valamint az erőszak és emberkereskedelem áldozatainak képviseletével foglalkozik. A La Strada International
és az emberkereskedelem elleni küzdelem európai hálózatának tagjaként az Open Gate országos és európai szinten is
dolgozik.
Védelmet, kapacitásfejlesztést és társadalmi beilleszkedést biztosítunk az emberkereskedelem áldozatainak, valamint
más kiszolgáltatott társadalmi csoportoknak.
@: www.lastrada.org.mk
Telefon: (+389) 22700107
E : lastrada@lastrada.org.mk

Hollandia | CoMensha
(Emberkereskedelemmel Foglalkozó Holland Koordinációs Központ)
A Emberkereskedelemmel Foglalkozó Koordinációs Központ (CoMensha) közvetítőként és tanácsadóként
tevékenykedik az emberkereskedelem valószínűsíthető áldozatainak nyújtott elsősegély, az áldozatok elhelyezése és
támogatása érdekében. Az emberkereskedelem áldozatai számára kijelölt védett szálláshely és támogatás nyilvántartása
(COSM) a CoMenshán keresztül történik. A CoMensha országos segélyszolgálatának célja a valószínűsíthető
áldozatok, civilek és szakmabeliek támogatása, illetve az emberkereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos kérdések
megválaszolása. A segélyszolgálat leginkább szakmabeli partnereknek szolgál áldozattámogatási tanácsokkal,
többek között szociális munkásoknak, menedékhelyeknek, bűnüldöző szerveknek, a kormánynak, ügyvédeknek és
menedékkérőknek kialakított befogadóállomásoknak. Feladata továbbá a gondolkodási időre, emberkereskedelem
bűncselekményének bejelentésére és a tartózkodási engedélyre vonatkozó jogi kérdések megválaszolása.
A CoMensha tevékenyen nyilvántartásba veszi az emberkereskedelem áldozatainak adatait Hollandiában. Az
összegyűjtött adatok egy adott iparághoz, származási országhoz, korhoz és a bűncselekményt bejelentő személyhez
kapcsolódnak. Az információt titkosítják azzal, hogy azt csak olyan szervezetek, mint például a holland Igazságügyi
és Nemzetbiztonsági Minisztérium, valamint emberkereskedelem ügyével foglalkozó nemzeti előadó, használják
fel a hollandiai emberkereskedelem feltérképezésére. A CoMensha javaslatokat tesz az emberkereskedelem elleni
stratégiákra és rávilágít a szakpolitikai akadályokra és problémákra. A CoMensha szorosan együttműködik a bűnüldöző
szervekkel, szociális munkásokkal, menedékhelyekkel, regionális, országos hatóságokkal és nemzetközi partnerekkel,
valamint a La Strada Nemzetközi Hálózattal és az EU emberkereskedelem ellen fellépő civil társadalmi platformmal.
CoMensha a La Strada International (LSI): az emberkereskedelem ellen küzdő európai hálózat holland tagszervezete.
Az LSI legfontosabb célja az európai, kiváltképp a nőket érintő emberkereskedelem megelőzése, és az emberkereskedelem
áldozatául esettek jogainak védelme. A La Stradának nyolc tagszervezete van: Fehéroroszországban, Bulgáriában,
Csehországban, Macedóniában (MVJLK), Moldovában, Hollandiában, Lengyelországban és Ukrajnában, valamint
van egy amszterdami székhelyű nemzetközi titkársága.
@: www.CoMensha.nl
Telefon: (+31) (0) 33 448 1186, hétköznapokon 09:00 - 17:00
E-mail: info@CoMensha.nl
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Hollandia | FairWork
A FairWork küldetése, hogy végleg felszámolja az emberkereskedelmet Hollandiában. A
(valószínűsíthető) áldozatok esetében arra törekszünk, hogy javítsunk a helyzetükön. A FairWork
a munkaerő-kizsákmányolásra mint emberkereskedelmi formára helyezi a hangsúlyt. Az áldozatok
érdekei és emberi jogai elsőbbséget élveznek nálunk.
A FairWorköt 1999-ben a holland Humanitas és az Oxfam Novib alapította (akkoriban BLinN néven működött).
A Humanitas az egyik legfontosabb szociális szolgáltató és közösségépítő szervezet Hollandiában. A Humanitas egy
nonprofit szervezet, amelynek célja olyan emberek támogatása, akik számos különböző okból kifolyólag átmenetileg
nem boldogulnak egyedül. Az Oxfam Novib egy világszerte jelen lévő fejlesztési szervezet, amely egyesíti az emberek
erejét a szegénység leküzdése érdekében. Mindkét szervezet az emberkereskedelem áldozatait akarta támogatni a
BLinN-projekt keretében. 2011-től a BLinN független alapítványként folytatta működését, ez lett a FairWork.
1999-es megalapítása óta a BLinN/Fairwork különleges szerepet tölt be az áldozatok ellátásában, és olyan
foglalkozásokat indított ügyfelei részére, amelyek javították jövőbeli kilátásaikat (képzési lehetőséggel egybekötött
támogatások, munkahelyteremtés, szakmai tréningek, (jogi) buddy-projektek, pszichoszociális segélycsoportok). 2005ig a szexuális kizsákmányolás áldozatainak megsegítésére fókuszáltak. 2005-ben nem csak szexipari, hanem másmilyen
célú emberkereskedelem is bekerült a holland büntető törvénykönyvbe. A rákövetkező években a FairWork figyelmét
leginkább a (korai) azonosításra és a munkaerő-kizsákmányolás áldozatainak támogatására fordította, és mai napig ez
a szervezet elsődleges tevékenysége.
A FairWork legfontosabb tevékenységei:
•
•
•
•
•
•

Közvetlen támogatás a (valószínűsíthető) áldozatok részére
Munkajogi és áldozati jogi információ-megosztás workshopok és online terepmunka-feladatok keretében,
mindezt szoros együttműködésben migrációs szervezetekkel
Szakemberek képzése és oktatása, hogy felismerjék az emberkereskedelemre utaló jeleket és fellépjenek ellene
Kutatások
Lobbitevékenység és érdekképviselet
Munkaerő-kizsákmányolással kapcsolatos figyelemfelkeltés

Céljaink elérése érdekében, más szervezetekkel is együttműködünk, többek között civil társadalmi szervezetekkel, a
helyi hatóságokkal, közintézményekkel és magánszemélyekkel.
@: https://www.fairwork.nu
Telefon: +31 20 760 08 09
E-mail: info[at]fairwork.nu

Hollandia | Humanitas Szakértői Központ a Szexualitás, Prostitúció és
Emberkereskedelem területén (ESSM))
A Humanitas ESSM szakmai támogatást nyújt a prostituáltaknak, az
emberkereskedelem áldozatainak, transzneműeknek, leszbikusoknak, melegeknek,
biszexuálisoknak és fiataloknak, valamint mindenki másnak, akiknek kérdése
lenne a szexuális és nemi sokszínűséget illetően. A Humanitas ESSM az alábbi
szolgáltatásokat nyújtja:
•

Szakmai (kategorizált) válságközpont (Lucia) és az azt követő menedékhely (Tosca, Xarah) az
emberkereskedelem áldozatai számára, ahol biztonságos menedéket, pszichoszociális, jogi és anyagi
támogatást, útmutatást, tájékoztatást és tanácsokat biztosítanak az emberkereskedelem női áldozatainak és
gyermekeiknek a nap 24 órájában.
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•

Prostitúció területén végzett szociális munka (PMW), melynek során terepmunkát végeznek és olyan
prostituáltaknak segítenek, akik ki akarnak lépni a szexmunkából.
• Buddy-projekt
• Tájékoztatás és segélyközpontok prostituáltaknak prostituáltaktól Door2Door
• A TransSupport a transzneműek támogatására
• Transgender Choir 010
• LHBI+ támogatás
• The Hang-Out 010 az LGBTI közösség és a fiatalok számára
• Pink Salons az LGBTI közösség és az idősebbek számára
• A fenti témákhoz kapcsolódó információk és képzések
@: http://expertisecentrum.humanitas-rotterdam.nl/
Telefon: (+31) (0) 10 23 65 212
E-mail: pmw@stichtinghumanitas.nl

Hollandia | HVO-Querido ACM |
Emberkereskedelemmel Foglalkozó Koordinációs Központ Amszterdamban
A HVO-Querido az 1990-es évek közepétől nyújt támogatást és menedékhelyet az emberkereskedelem áldozatai
számára. 2007-ben az Emberkereskedelemmel Foglalkozó Koordinációs Központ (ACM) az amszterdami
városvezetés segítségével jöhetett létre, melynek célja az emberkereskedelem fővárosba érkező áldozatainak befogadása,
nyilvántartása és támogatása volt. 2010 óta az ACM hatásköre alá tartozik a Hollandiában található három szakosodott,
az emberkereskedelem harmadik országokból származó áldozatait befogadó válságmenedékhely (COSM) egyike. Az
Igazságügyi Minisztérium és a Közegészségügyi, Jóléti és Sportminisztérium finanszírozza a válságmenedékhelyet.
A másik kettő COSM válságközpont Rotterdamban (Humanitas ESSM) és Assenban ( Jade Zorggroep) találhatók.
HVO-Querido|ACM egy hálózatos szervezet, amely feladatait fejlesztésközpontú módszer alapján látja el, ahol a
hangsúly az ügyfelek függetlenségére és társadalmi szerepvállalására helyeződik. Az áldozatok biztonságát és minőségi
ellátását egy magasan képzett, az emberkereskedelem áldozatainak befogadása és támogatása terén sok éves tapasztalattal
rendelkező csapat biztosítja. Jelenleg a HVO-Querido|ACM a legnagyobb menedékhely az emberkereskedelem
áldozatai számára Hollandiában.
Az HVO-Querido|ACM biztonságos menedéket és személyre szabott egyéni támogatási programokat nyújt, többek
között pszichoszociális, jogi és anyagi támogatást, pályaválasztási tanácsadást és képzéseket, tájékoztatást és tanácsokat
a nap 24 órájában az emberkereskedelem áldozatainak és gyermekeiknek. A gyermekeknek szakosodott szociális
munkások segítenek, akár pszichoterápiával is, ha szükséges. HVO-Querido|ACM szolgáltatásait a speciális trauma
területén tevékenykedő szervezetek, szakosodott ügyvédek és szociális vállalkozások mellett számos olyan partner
segítségével valósítja meg, akik képzéseket és álláslehetőségeket biztosítanak az ügyfelek számára. A menedékhelyek
biztosítása mellett a HVO-Querido|ACM egészségügyi segítséget is nyújt az emberkereskedelem áldozatainak.
Ezenfelül a HVO-Querido|ACM egyre inkább országos és nemzetközi szakértői központként működik számos
érdekelteknek biztosítva tréningeket és képzési programokat.
@: www.hvoquerido.nl/acm.html
Telefon: (+31) (0) 20 626 3800
Telefon: (vészhelyzet esetén): (+31) 6 10 59 94 58
E-mail: acm@hvoquerido.nl
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Hollandia | La Strada International
A Nemzetközi La Strada Association-t (La Strada International/LSI) 2004 októberében alapították,
hogy hivatalos formába öntsék az 1995-ben indult La Strada Project nevű együttműködést.
Az LSI egy vezető, értékközpontú, olyan európai civil szervezetek tömörítő hálózat, amelyek
független, alulról szerveződő szervezetként működnek. Az LSI legfontosabb célja az európai
emberkereskedelem megelőzése, és az emberkereskedelem áldozatául esettek jogainak védelme.
A La Strada filozófiája, azaz a szolgáltatásnyújtás irányítása, az emberi jogok szem előtt tartásán
alapul. Követelik, hogy minden embert ugyanazok a jogok illessék meg.
Az LSI jelenleg egy nyolc tagból álló hálózatot és egy 29 szervezetet magába foglaló platformot irányít. A szervezetek
24 európai, 15 EU-tagállamból és 9 Unión kívüli országból kerültek ki. A tagországok általános tevékenységei az
alábbiakat foglalják magukban: közvetlen és közvetett szociális támogatási és társadalmi szerepvállalást elősegítő
programok szervezése az emberkereskedelem áldozatai és a veszélyeztetett közösségek számára, melynek részeként
(pszicho)-szociális, orvosi, jogi és szakképzési támogatást, menedékhelyet, hosszú távú reintegrációs és foglalkoztatási
támogatást, konzultációs lehetőségeket, valamint országos forródrótot, prevenciós előadásokat és szakképzett
csoportoknak szervezett tanfolyamokat, figyelemfelkeltést, lobbitevékenységet, érdekképviseletet és médiatámogatást
biztosítanak.
Az LSI amszterdami székhelyű titkársága főképp a közügyekre (lobbitevékenységre, érdekképviseletre és társadalmi
kapcsolatokra) helyezi a hangsúlyt európai szinten és az európai emberkereskedelem elleni politikát és intézkedéseket
kíséri figyelemmel. A LSI titkársága az emberkereskedelemmel kapcsolatos konzultációt, tanácsadást és tájékoztatást
biztosít adatgyűjtés, analitikai kutatások és nemzetközi projektek koordinálása révén. Az LSI titkársága továbbá az
európai civil szervezeti fellépések és kapacitásépítés területét érintő stratégiák megtervezéséért felelős.
@: www.lastradainternational.org
Telefon: + 31 20 688 1414
E-mail: info@lastradainternational.org

Hollandia |Állami rendőrség
A holland rendőrség tíz regionális, egy Állami Egységre és a Rendőrségi Szolgálati
Központra tagozódik. A rendőrség feladata az állandó éber szolgálat és a jogállam
értékeinek szolgálata. A rendőrség a helyzettől függően akár kért, akár kéretlen
védelem, korlátozás vagy erősítés nyújtásával tesz eleget ezen feladatának.
Az emberkereskedelem az emberi jogok ellen elkövetett súlyos bűntett és jogsértés, amely során az embereket
akaratuk ellenére kizsákmányolják vagy (bűnözői) tevékenységre kényszerítik, miközben az elkövetők ezáltal haszonra
tesznek szert. Ennek következtében a holland rendőrségnél az emberkereskedelem felszámolása prioritást élvez. A
holland rendőrségen belül tíz divízió foglalkozik a idegenrendészettel, az azonosítással és az emberkereskedelemmel,
valamint embercsempészettel. Ezeken a részlegeken szakképesítéssel rendelkező nyomozók végeznek vizsgálatokat az
emberkereskedelem és embercsempészet területén, amely során értékes szakmai tapasztalatokra tesznek szert.
A speciális részlegek számára kiemelten fontos az emberkereskedelemre utaló jelek felismerése és szakszerű kezelése,
valamint a (valószínűsíthető) áldozatok gondos ellátása és védelme. Ezenfelül a holland rendőrség számos esetben vesz
részt nemzetközi rendészeti együttműködésekben közös nyomozócsoportok felállításával, hogy nemzetközi szinten is
hatásosan és hatékonyan felléphessenek az emberkereskedelem ellen.
@: www.politie.nl
Telefon: Hollandián belül: 0900-8844; külföldről: +31-34 357 8844
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2. függelék
Korai Azonosítás és a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés képzési programokon felhasznált közösségi térkép(re utalás)
2018-ban egy online közösségi térképet dolgoztak ki a projekt keretein belül, amely alapjául az uniós tagállamokban
és egyéb európai országokban működő országos, civil szervezeteknek 2018. júniusa és szeptembere között kiküldött
felmérés/kérdőív szolgált. Korlátozott számban ugyan, de Európán kívüli szervezeteket is megkérdeztek.
Ezt a közösségi térképet egy korábbi, 2014-ben a Safe Future Módszertan keretében készített változatra alapozták.
A közösségi térképen szereplő szakosodott szervezetek az emberkereskedelem áldozatai visszatérését és/vagy célországi
beilleszkedését támogatja.
A közösségi térkép megmutatja, hogy a szervezet kínál-e szolgáltatásokat az emberkereskedelem áldozatai számára,
tud-e támogatást nyújtani a biztonságos hazatérés és az újbóli beilleszkedés terén és/vagy tevékenyen végzi-e az áldozatok
(korai) azonosítását. Tájékoztatást nyújt a szervezet elérhetőségeinek részleteiről és az általa kínált szolgáltatásokról.
Minden szervezetnél feltüntetik, hogy biztosítanak-e menedékhelyeket; pszichológiai segítséget; orvosi ellátást; jogi
segítséget; készségfejlesztést/oktatást; munkahelyeket/biztos jövedelmet; pénzügyi támogatást; gyermek- és nevelési
támogatást; családegyesítést és egyéb szolgáltatásokat. Azokat az áldozatokat, akik a visszatérés mellett döntenek,
lehetőleg származási országukban lévő segélyszervezetekhez irányítják.
A közösségi térkép jelenleg 37 európai és négy Európán kívüli országot foglal magában. Továbbá a globális és európai
hálózati szervezetek tagjai és szolgáltatásai is fel kerültek a térképre, hogy olyan országok szerepelhessenek itt, amelyek
nincsenek a listán. Úgy határoztak, hogy leginkább európai országok kerülnek reflektorfénybe annak érdekében, hogy
a La Strada International Platform európai tagjai rendszeresen tudják aktualizálni a közösségi térképet.
A közösségi térkép segítségével lehetősége nyílik az emberkereskedelem ellen küzdő szervezeteknek, különösen az
emberkereskedelem áldozatainak közvetlen támogatást nyújtó, civil szervezeteknek, hogy jobban behatárolhassák,
azonosíthassák egymást és kapcsolatba léphessenek egymással. Ezzel az eszközzel ráadásul más érdekelteknek is
segíteni tudnak abban, hogy az emberkereskedelem áldozatait és veszélyeztetett közösségeket megfelelő segítségekhez
juttassák. Azonosítást követően egyéb szervezetek is felkerülnek majd a közösségi térképre.
Mivel a közösségi térképen szereplő adatokat rendszeresen frissíteni kell, a térkép nem része a Safe! projekt
zárójelentésének, de a partnerek weboldalain megtalálható (ld. 1. függelék). A La Strada International gondoskodik a
közösségi térkép frissítéséről. Ehhez látogasson el a www.lastradainternational.org weboldalra.

Függelékek
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3. függelék
Kiosztandó anyagok a Korai Azonosítás képzési programokhoz46
2. feladat: Mi az emberkereskedelem?

How would you rate the case study mentioned below on a scale from 1 to 10?
1..................................................................................................................................................................................10
(1 = nem merül fel emberkereskedelem gyanúja)

(10 = nagy valószínűséggel emberkereskedelemről van szó)

Esettanulmányok (a képzési programon résztvevőkre lehet/kell szabni)

46

1.

Janusz heti hat napot dolgozik egy kertészeti cégnél Hollandiában. Hetente 35 eurót keres. Egy
lakókocsiban alszik a cég telephelyén.

2.

Danita szexmunkásként dolgozik. Vendégeit a barátja házában fogadja Sittardban, Hollandia déli részén, a
belga és német határ közelében. Bevétele 50 százalékát adja át barátjának a szállásért és ellátásért cserébe.
A férfi intézi számára a vendégeket és ő egyeztet velük az árakról és a Danita által nyújtott szexuális
szolgáltatásokról. Danita élvezi új élete minden percét.

3.

Az Oroszországból származó Mása au-pairként dolgozik egy vidéki gazdálkodó családnál. A családban
három gyermek van, és mottójuk, hogy „Dolgozz keményen, ne lazsálj.” Mása főnöke a széfben tartja az
útlevelét „megőrzés céljából”. Mása 14 órát dolgozik naponta a hét hat napján. Állítása szerint nem tartja
számon a munkáját. Szállást, ellátást és némi költőpénzt kap, de fizetést nem. Főnöke szexuális témájú
dolgokkal viccelődik.

Szerzői jog: FairWork Netherlands
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4. és 5. feladat: Az emberkereskedelemre utaló jelek felismerése és kategorizálása

Vágják ki, vitassák meg és döntsék el, hogy melyik kategóriába tartoznak az alábbi emberkereskedelemre utaló jelek:
1.

Cselekmény: emberek toborzása, szállítása, elhurcolása, rejtegetése vagy átvétele

2.

Mód: fenyegetéssel, erővel vagy egyéb kényszer alkalmazásával, vagy elrablással, megtévesztéssel/félrevezetéssel,
hatalommal vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaéléssel, fizetség vagy juttatás nyújtásával vagy elfogadásával

3.

Cél: prostitúció révén történő kizsákmányolás vagy a szexuális kizsákmányolás más formái, kényszermunka vagy
-szolgáltatások, rabszolgatartás vagy ahhoz hasonló gyakorlatok, kényszerű szolgaság és a szervek kivétele

Emberkereskedelemre utaló jelek (a képzési programon résztvevőkre lehet/kell szabni)
1.

Achmedet arra kényszerítik, hogy heroint tartalmazó golyókat nyeljen le Suriname-ban, majd felültetik egy
Hollandiába tartó repülőgépre. Szörnyű gyomorfájdalmak gyötrik. Az utasok figyelmeztetik a személyzetet,
mielőtt leszállnak a Schiphol repülőtéren. A légiutas-kísérő úgy dönt, hogy orvosi segítséget rendel a géphez.

2.

Carának túlóráznia kell, hogy megkapja a törvény által előírt minimálbért. Egy szórólapról tudta meg, hogy ő
is jogosult a minimálbérre. Azért érkezett, hogy megtudja, hogy egyáltalán élhet-e ezzel a jogával, és ha igen,
hogyan.

3.

Ihrin egy tofugyár partnereként van bejegyezve a cégnyilvántartásban. Nem mondhat semmit az éves forgalomról
vagy hogy kiknek szállít.

4.

Hassannak elmondása szerint fogalma sincs, miben egyeztek meg a bére visszatartását illetően. Az összeget
kifizették. „Rendben lesz” - mondja. Nemzeti személyazonosító jelért érkezett, hogy bekerüljön a holland
nyilvántartásba.

5.

Tanya körömszalont fog nyitni. Könyvelője és felettese 30 000 euró éves forgalmat írt az űrlapra a
cégnyilvántartásba történő bejegyzéshez. Tanya azt sem tudja, hogy mennyi időbe telik az akril körömdíszítés
elkészítése.

6.

Jady több mint nyolchónapos kismama és még mindig dolgoznia kell egy masszázsszalonban. Elveszti az
egyensúlyát és eltöri a csuklóját.

7.

Jintha váltós műszakban dolgozik. Amikor ő végez, munkatársa indul dolgozni. Egy ágyon kell osztoznia
munkatársával, aki szintén paprikát szed. Jintha szerint ez egyáltalán nem higiénikus és túl sokat fizet azért, hogy
így kelljen aludnia. Tanácsot kérni jött, hogy miként tudna ezen változtatni.

8.

Dusi még nem tud igazi munkát vállalni. Olyan sok futármunkát kell vállalnia, hogy vissza tudja fizetni
családja szíriai repülőútját, hogy egyáltalán nincs ideje. Sokat dolgozik éjszakánként. Normális életet szeretne
Hollandiában, amilyen gyorsan csak lehet.

11. feladat: „Hogyan kezdeményezzünk beszélgetést az emberkereskedelem valószínűsíthető áldozataival? - Három módszer”

Három féle módszer arra, hogy hogyan kezdeményezzünk beszélgetést az emberkereskedelem valószínűsíthető áldozataival
anélkül, hogy elárulnánk azt a gyanúnkat, hogy az illető emberkereskedelem áldozata.
1.

„Hallom, hogy fáradt, mindennap sokáig dolgozik, mégis alig marad pénze a hónap végére. Szerintem valaki önös
érdekeire használja ki Önt.”

2.

„Azt mondja, hogy problémái vannak a főnökével, hogy Ön... {illessze be ide az illető problémáját}. Ha jól
értem, lehet, hogy a főnöke valami olyasmiben van benne, ami Hollandiában büntetendő. Mindezt az Ön kárára.
Szeretné ezt olyanokkal megbeszélni, akik segíteni tudnak Önnek?”

Függelékek

3.
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„Úgy hallottam, hogy nem mehet el az orvosához, amikor akar. A munkaadója még mindig tartozik Önnek
pénzzel és még le is szidják. Azt mondta, hogy a helyzete megrémíti Önt. {részletezze az ügyfél helyzetét}
Aggodalommal tölt el a dolog. Úgy tűnik, hogy bizonyos emberek (a főnöke) az Ön kárára nyerészkednek. Ez
büntetendő Hollandiában. Vannak olyan ügynökségek, amelyek segítségére lehetnek. Szeretne segítséget kapni?”

12. feladat: Folyamattérkép: Hogyan irányítsuk tovább az emberkereskedelem áldozatait?
Azt gyanítja valakiről, hogy emberkereskedelem áldozatává vált? Észrevette az első jelet, amely arra utal, hogy valaki
talán emberkereskedelem áldozatává vált.... Mi a következő lépés?

1. lépés: Tudatosan szakítsa félbe a beszélgetést
Mostantól kérdései egy másik célt fognak szolgálni: mélyebbre kell ásnia és ki kell derítenie, hogy az illető esetleg
tényleg emberkereskedelem áldozata lett. Mindig tartsa észben ezt a váltást a felteendő kérdésekben.
Tipp: Nyerjünk magunknak egy kis időt, hogy végiggondolhassunk és kidolgozhassunk egy stratégiát. Kérjen elnézést
és menjen ki a mosdóba, vagy készítsen egy csésze teát ügyfelének vagy mondja a következőt: „Át kell hoznom pár
papírt a másik szobából. Azonnal jövök.” Eközben gondolkozzon azon, mi legyen a következő lépés.

2. lépés: Összpontosítson! Emberkereskedelem utaló jeleket észlelt?
Mostantól olyan kérdéseivel további információkat kell gyűjtenie, amelyek megerősíthetik azt a gyanút, hogy
emberkereskedelemről van szó. Feltehető kérdések:
•

Rossz munkafeltételek:
o Mivel keresi a kenyerét?
o Megfelel a munka az elvárásainak?
o Tud beteget jelenteni, vagy elmehet az orvoshoz, ha szükséges?
o Tarthat szünetet munka közben, ha szüksége van rá?
• Egyáltalán nincs vagy csak nagyon kevés a fizetés:
o Kapott fizetést a munkájáért?
o Ha igen, mennyit?
o Ha nem, akkor a munkájáért mit kapott cserébe?
o Kellett visszafizetnie valamekkora összeget? Mennyit és miért?
o Kapott büntetést a munkahelyén?
o A munkaadója fizet a szállásért és fedezi egyéb költségeit?
• Kényszerhelyzetben rekedt:
o Ön szerette volna ezt a munkát végezni?
o Hogyan bánik Önnel a munkaadója?
o Felmondhatna, ha szeretne?
o Hogyan rendezi a munkaadója szállást, utazást és/vagy étkeztetést?
o Önnél van az útlevele?
Fontos! Ne menjen bele az emberkereskedelem részleteiben, mert ezzel megrémisztheti az embereket és megszakadhat
az addig szépen felépített bizalom. Ráadásul az emberek nem feltétlen hiszik magukat emberkereskedelem áldozatainak.

3. lépés: Konzultáljon a valószínűsíthető áldozatokkal
Ha a második lépésben szereplő kérdésekre adott válaszok a kérdezett kiszolgáltatottságra és függőségi helyzetére
utalnak, tájékoztassa az illetőt, hogy vannak olyan szervezeteket, amelyek tudnak neki segíteni.

4. lépés: Lépjen kapcsolatba...
Ügyfele beleegyezésével az alábbi szervezetekkel veheti fel a kapcsolatot, hogy ügyfelét átirányítsa hozzájuk további segítségért:
•
•

Töltse ki a helyi szervezeti felépítésnek megfelelően:
Életveszélyes helyzet esetén, hívja a segélyhívó telefonszámot és kérjen közvetlenül segítséget
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4. függelék
Kiosztandó anyagok Safe Future Módszertanból47 a Biztonságos Jövő, Biztonságos Hazatérés
képzési programhoz

47

A Safe Future Módszertan sikeresen kifejlesztésre és megvalósításra került 2013-14-ben Hollandiában, Bulgáriában és Nigériában a Biztonságos Visszatérés
projekt valamennyi projektpartnerének közös tulajdonában.

Függelékek
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Safe Future Módszertan
1. Áttekintés: A célországbeli és a származási országbeli lehetőségek észlelését befolyásoló
tényezők
Lehetőségek -

Kiinduló pont
(Észlelt) lehetőségek a célországban
1. Biztonság a célországban (személyes biztonság és
biztonság a családnak)

Lehetőségek +
+

2. Erőszakkal szembeni védelem

3. Gyermekek és gyermekgondozás
4. Lakhatás
5. Munkavállalás, jövedelem és oktatás
6. „Mintha hazaérkeztem volna”
7. Család/kapcsolatok
8. Egészségügy
9. Társadalmi helyzet
10.Társadalmi normák a hazatérésre való tekintettel
-

(Észlelt) lehetőségek a származási országban

+

1. Biztonság a származási országban (személyes biztonság és
biztonság a családnak)
2. Erőszakkal szembeni védelem
3. Gyermekek és gyermekgondozás
4. Lakhatás
5. Munkavállalás, jövedelem és oktatás
6. „Mintha hazaérkeztem volna”
7. Család/kapcsolatok
8. Egészségügy
9. Társadalmi helyzet
10. Társadalmi norma: a hátramaradtak elvárásai
- Összesen

+ Összesen
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Safe Future Módszertan
2. Áttekintés: Bizonyos tényezők esetleges változása
Hogyan használjuk ezt az áttekintést?
(Az ügyféllel közösen) nézze át, hogy az 1. áttekintésben felsorolt tényezők változhatnak-e, például azért mert több
vagy új információk kerülnek a birtokába, vagy mert az ügyfelet támogatják új kapcsolatok kialakításában vagy a
már meglévők felélesztésében. Jegyezze le, hogy mi vagy ki szükséges az ilyen tényezőknél megállapított pontszám
módosulásához.

Tényező megnevezése

Pontszám

Írja le, hogy milyen módon, milyen körülmények között
és mely egyének/szervezetek segítségével változhatna a
továbbiakban a tényezőre adott pontszám.

Függelékek
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Ökogram

A társadalmi erőforrások feltérképezése különböző eszközök segítségével történhet. Az alábbiakban az ökogramot
mutatjuk be. A ökogramot gyakran használják az erősségeken alapuló megközelítésben az ügyfelek szociális támogatási
struktúrájának feltérképezésére.
A ökogram vizuálisan jeleníti meg azokat a forrásokat, ahonnan az ügyfél támogatást kaphat. A genogram és ökogram
közötti különbség abban jelenik meg, hogy a genogram a családon belüli kapcsolatrendszert térképezi fel, míg az
ökogram nemcsak a családot vizsgálja, hanem más embereket is, akikkel az ügyfél fontos és személyes kapcsolatot
ápol, pl.: egy közösségből származó társak, barátok, (esetleg) szobatársak, ismerősök, munkatársak, lelki tanácsadók
stb. Az ökogramba szakmai kapcsolatokat, pl. szociális munkásokat és egyéb fontos szakmabelieket is fel lehet vinni.
Szimbólumok használatával meg lehet jelölni, hogy melyik kapcsolat milyen segítséget tud esetleg biztosítani: szakmai
támogatás, tanácsadás, összetartozás érzése vagy érzelmi támogatás.
Egy támogató kapcsolati rendszer egyszerre biztosítja ezt a négy funkciót. Ennek a négy területnek az angol
elnevezéseinek kezdőbetűi a PAGE mozaikszót adják ki.

P = Practical support/Szakmai támogatás (anyagi funkció)
Ez a konkrét támogatás minden formájára érvényes.

Pl.: Kitől kérne kölcsön pénzt, ha sürgősen bébiszitterre lenne szüksége, aki segít feladatai elvégzésében?

A= Advice/tanácsadás (tájékoztató funkció)

Az emberek csak akkor tudnak magukról gondoskodni, ha van némi alaptudásuk. Az ehhez szükséges
információmennyiség társadalmanként változó. Az afrikai országokban másfajta tudásra van szükség, mint például
a nyugat-európai országokban. A felnőttek abból is tanulnak, amivel már a másik sikeresen megbirkózott. A mástól
kapott reakciók alapján javíthatnak viselkedésükön és másfajta módszerekkel próbálhatnak meg kikeveredni a bajból.
Pl.: Kihez fordulhat megbízható információért? Kitől kérne tanácsot dokumentumok kitöltésekor? Kinek a tanácsában
bízik, amikor meg kell hoznia egy nehéz döntést?

G= Group Belonging/Csoport-hovatartozás (kapcsolati funkció)

Az emberek tartozni akarnak valahova, egy csoport részei akarnak lenni, szeretnek másokhoz kötődni.
Pl.: Hova megy, ha jó társaságra vágyik? Kik azok, akikkel közös az érdeklődési köre?

E = Emotional support/Érzelmi támogatás (érzelmi funkció)
Az emberek elismerésre, megbecsülésre, megértésre és bizalomra vágynak.

Pl.: Kivel osztja meg bizalmas és személyes ügyeit? Kivel ereszti ki a gőzt szívesen? Kihez fordul nehéz helyzetekben?
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