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A MODERNKORI RABSZOLGASÁGRÓL 

FIATALOKNAK

e g y e s ü l e t

Modern rabszolgaság, kizsákmányolás

Rabszolgaságnak hívjuk azt az állapotot, amelyben egy személyt 

fogvatartója vagy fogvatartói tulajdonuknak tekintenek, illetve 

HOOHQēU]«V¾N� DODWW� WDUWDQDN�� $� UDEV]ROJDV£JUD� N«Q\V]HU¯WHWW�
emberek legtöbb jogát súlyosan megsértik, korlátozzák. Míg a 

történelem során a rabszolgaság többnyire törvényes volt, addig 

a napjainkban zajló rabszolgaság a világ minden országában 

törvényellenes.

A modernkori rabszolgaság a mai Magyarországon is jelen 

van. Egy kutatás szerint körülbelül 36 000 áldozata lehet a 

MHOHQV«JQHN��QDJ\M£EµO�DQQ\L��PLQW�HJ\�N¸]HSHV�P«UHWĳ�PDJ\DU�
Y£URV�WHOMHV�ODNRVV£JD��$�UDEV]ROJ£N�MHOHQWēV��V]£PEDQ�D�KD]DL�
vagy nemzetközi emberkereskedelem révén válnak áldozattá. Az 

£OGR]DWRN�QDJ\REE�U«V]H�Qē�«V�J\HUPHN��$]�HPEHUNHUHVNHGēN�
kihasználják, hogy az áldozatok többsége nagyon nehéz 

körülmények között él, és komoly kockázatot is hajlandó vállalni 

a boldogulás reményében.

Ismerd meg jogaidat!

Európa-szerte törvények garantálják az emberhez méltó 

életkörülményeket. A 18 év alattiak jogairól a http://unicef.

hu/ismerd-meg-jogaidat/ oldalon találhatóak gyerekeknek és 

ȴDWDORNQDN�V]µOµ�LQIRUP£FLµN�

Fontos tudni, hogy az emberi jogok, vagy a gyermekek jogai 

PLQGLJ� «UY«Q\HVHN�� «V� DNL� H]HNHW� PHJV«UWL�� EĳQFVHOHNP«Q\W�
N¸YHW� HO�� $� V]¾OēN� «V� P£V� JRQGYLVHOēN� NLV� P«UW«NEHQ�
korlátozhatják a rájuk bízott gyerekek jogait, ám ez nem jelenti 

azt, hogy a gyerekeknek mindenben engedelmeskedniük kell. 

$�V]¾OēN�SO��NRUO£WR]KDWM£N��KRJ\�D�J\HUHN¾N�PLO\HQ�N«VēQ� M¸Q�
haza, vagy elmehet-e valahová a szabadidejében. De nem 

zárhatják be a lakásba, vagy nem akadályozhatják abban, 

hogy iskolába járjon, barátkozzon. Szigorúan tilos a gyerekek 

WHVWL� VDQ\DUJDW£VD�� OHJ\HQ� V]µ� WHVWL� HUēV]DNUµO�� «KH]WHW«VUēO��
QHP�PHJIHOHOē�V]REDKēP«UV«NOHW��YDJ\� LGēM£U£VQDN�PHJIHOHOē�
öltözék biztosításáról. 

)HOQēWW� £OGR]DWRNQ£O� HPEHUNHUHVNHGēN� «V� UDEV]ROJDWDUWµN�
gyakran hivatkoznak kitalált szabályokra. Néha igazságosnak 

LV� WĳQKHW� HJ\�HJ\� LO\HQ� NRUO£WR]£V�� SHGLJ� YDOµM£EDQ� V«UWL� D]�
áldozatok jogait. Senkit sem lehet akarata ellenére dolgoztatni. 

Mindenkinek joga van meggondolnia magát, akkor is, ha elvállalt 

egy feladatot.

www.anthropolis.hu

Egyes csoportok sérülékenyebbek a modernkori rabszolgaság 

V]HPSRQWM£EµO��,GH�WDUWR]QDN�D�QēN��D����«Y�DODWWLDN��D�
P«O\V]HJ«Q\V«JEHQ�«OēN�«V�HJ\HV�NLVHEEV«JHN�WDJMDL��8J\DQDNNRU�QHP�
NHOO�IHOW«WOHQ¾O�H]HNKH]�D�FVRSRUWRNKR]�WDUWR]QL�DKKR]��KRJ\�EĳQ¸]ēN�
F«OSRQWM£Y£�Y£OMXQN��0LQGHQNLQHN�IRQWRV��KRJ\�N¸U¾OWHNLQWēHQ�M£UMRQ�HO��
például amikor külföldön keres munkát.

Bárkivel 
megtörténhet



+D�D]W�IRQWROJDWRG��KRJ\�NLO«SV]�D]�HUēV]DNRV�NDS-

csolatból, fontos tudni, hogy a szakítás a bántal-

PD]µ�NDSFVRODWRN�OHJYHV]«O\HVHEE�LGēV]DND�

• Térképezd fel, hol leszel majd biztonságban a 

szakítás után!

• -HJ\H]G�PHJ�D�UHQGēUV«J�WHOHIRQV]£P£W�������
112 - éjjel-nappal ingyenesen hívható Magyar-

RUV]£JUµO���YDJ\�RO\DQ�IHOQēWW«W��DNLEHQ�PHJE¯-
zol!

• Mindig legyen egy megbízható ember, aki 

tudja, hogy épp hol vagy.

• /HJ\HQ� HJ\� WLWNRV� MHOV]µ�� PRQGDW�� DPLEēO� D�
megbízható ember tudja, hogy épp bajban 

vagy, és segítségre szorulsz, akkor is, ha nem 

tudsz nyíltan beszélni.

7RY£EEL� LQIRUP£FLµN� D� S£UNDSFVRODWL� HUēV]DNUµO��
www.nokjoga.hu

1$1(� 6HJ«O\YRQDO� E£QWDOPD]RWW� QēNQHN� «V� J\HUH-

keknek: 06-80-505-101 

+¯YKDWµ���+«WIē��.HGG��&V¾W¸UW¸N��3«QWHN��������µUD�
N¸]¸WW���0DJ\DURUV]£J�WHU¾OHW«UēO�LQJ\HQHV��

.(5(7� VHJ«O\YRQDO� V]H[X£OLV� HUēV]DN� £OGR]DWDLQDN��
«V�D]�ēNHW�VHJ¯WēNQHN���������������
+¯YKDWµ�� +«WIēQ� ��Ȃ��� µUD� N¸]¸WW�� 6]HUG£Q� ������
µUD�N¸]¸WW��LOOHWYH�3«QWHNHQ���Ȃ���µUD�N¸]¸WW�

Gyerekbántalmazás a családban
$� J\HUHNHNHW� VH� D� V]¾OēNQHN�� VH�P£V� IHOQēWWHNQHN�
nincsen joga bántalmazni, kihasználni. Ha bánta-

nak, dolgoztatnak vagy prostitúcióra kényszeríte-

nek, jogod van a támogatásra, segítségre. Gondold 

Y«JLJ��KRJ\� LVPHUV]�H�RO\DQ�IHOQēWWHW��DNLEHQ�PHJ-

bízol, és akinek el tudnád mondani, hogy mi is való-

jában a baj!

+D� QHP� LVPHUV]� LO\HQ� IHOQēWWHW�� 0DJ\DURUV]£J�
WHU¾OHW«UēO� LQJ\HQHVHQ�K¯YKDWRG�«MMHO�QDSSDO�D�.«N�
9RQDODW�� DPHO\� WHOHIRQRQ� «V� FKDWHQ� LV� HO«UKHWē��
www.kek-vonal.hu, telefon: 116 111

8nZSIXK[WTI\Q�MZǥ[bIS

Biztonságosabb külföldi munkavállalás

MUNKAKERESÉS IDEJÉN:

$�W¸UY«Q\HVHQ�PĳN¸Gē�PXQNDN¸]YHW¯Wē�F«JHN�
hivatalos nyilvántartása megtalálható pél-

dául a megyei kormányhivatalokban, és a kor-

P£Q\KLYDWDORN� KRQODSMDLQ�� (OOHQēUL]G�� KRJ\� D�
PXQNDN¸]YHW¯Wē�� DPHO\� N¾OI¸OGL� PXQN£W� DM£QO�
neked, szerepel-e a nyilvántartásban!

Mindig gondold át alaposan az ajánlatot, 

beszéld át másokkal, még akkor is, ha baráttól 

YDJ\�URNRQWµO�V]£UPD]LN��6HQNLWēO�VHP�N¸WHOH]ē�
elfogadnod állásajánlatot!

.¸VV� U«V]OHWHV�� PDJ\DU� Q\HOYĳ� PXQNDV]HU]ē-

G«VW� «V� OHKHWēOHJ� PXWDVG� PHJ� YDODNLQHN�� DNL�
M£UWDV�HEEHQ��*\DQ¼V��KD�QLQFV�V]HU]ēG«V��YDJ\�
KD� QHP� DGQDN� LGēW� DUUD�� KRJ\� £WROYDVG�� JRQ-

GRONRGM�UDMWD��$�V¾UJHW«V�F«OMD�YDOµV]¯QĳOHJ�D]��
hogy ne vedd észre a visszaélésre szolgáló trük-

köket, szabálytalanságokat, és ne tudd másnak 

megmutatni, aki esetleg segítene!

*\ĳMWV� ¸VV]H� PLQ«O� W¸EE� KDV]QRV� F¯PHW� D�
célországban, ahová baj esetén fordulhatsz! 

Írd fel biztonságos helyre a magyar nagykö-

vetség, és ha van, a legközelebbi konzulátus 

telefonszámát.

6]HP«O\HV�LUDWDLGUµO��V]HP«O\L�LJD]ROY£Q\��¼WOH-

vél, jogosítvány, stb.) hagyj otthon egy-egy 

másolatot, és magaddal is vigyél másolatot, 

amit tarts külön az irataidtól! A pótlást a máso-

lat mindenképp megkönnyíti, ha elveszne vagy 

HOYHQQ«N�WēOHG�D]�LUDWDLGDW�

Ha megoldható, legyen vésztartalékban annyi 

S«Q]HG��DPLEēO�KD]D� WXGV]�XWD]QL��KD�Y£UDWOD-

nul szükségessé válik.

8WD]£V�HOēWW�YL]VJ£OWDVG�PHJ�PDJDG�D�K£]LRUYR-

soddal, és menj el fogorvoshoz is!

Legyen legalább egyvalaki, aki tudja, hogy mi 

célból, hová és mikor indulsz, és akivel meg-

egyeztek, hogy rendszeresen kapcsolatban 

OHV]WHN�� %HV]«OM«WHN� PHJ� HOēUH�� KRJ\� PLO\HQ�

LGēN¸]¸QN«QW�IRJRG�NHUHVQL���OODSRGMDWRN�PHJ�
titkos jelmondatban, jelszóban arra az esetre, 

ha bajban vagy, de nem beszélhetsz róla 

nyíltan.

KÜLFÖLDI TARTÓZKODÁS 

ALATT:

Az irataidat sose add oda harmadik személy-

nek! Irataidat csak hatóságnak add át, amúgy 

mindig legyen nálad!

A veled kapcsolatos hivatalos ügyek intézé-

sénél mindig legyél jelen! Ha valaki ragasz-

kodik ahhoz, hogy az útleveled nála legyen, 

«V� QH� Q£ODG�� YDOµV]¯QĳOHJ� WLV]WHVV«JWHOHQHN� D�
szándékai.

+D�HOORSW£N��YDJ\�HOYHWW«N�D]�LUDWDLGDW��V¾UJēVHQ�
N«UM�VHJ¯WV«JHW�D�UHQGēUV«JWēO�YDJ\�D� OHJN¸]H-

OHEEL�PDJ\DU�QDJ\N¸YHWV«JWēO��NRQ]XO£WXVWµO�

Ha a munkáltatód nem tartja be a munkaszer-

]ēG«VW�� O«SM� NDSFVRODWED� D]]DO�� DNL� D� PXQN£W�
közvetítette! Ha nincs változás, jogod van fel-

ERQWDQL� D� V]HU]ēG«VW�� «V� E£UPLNRU� HOKDJ\QL� D�
munkát.

Érkezéskor ne fogadj el ajándékot, szívessé-

JHW�LGHJHQHNWēO��+D�QHP�WXGRG�YLVV]DXWDV¯WDQL��
akkor is fontos tudnod, hogy az ajándék nem 

alap arra, hogy akaratod ellenére kelljen csinál-

nod valamit.

Mindenképp tartsd rendszeresen a kapcsola-

tot valakivel otthon, a korábban megbeszéltek 

szerint!

Ha bajba kerültél, próbálj kapcsolatba lépni 

a magyar nagykövetséggel vagy konzulátus-

sal! Ha akár külföldön, akár itthon emberke-

UHVNHGHOHP� £OGR]DW£Y£� Y£OW£O�� OHKHWēV«J� YDQ�
U¸YLGHEE� LGēUH� PHQKHO\L� HOKHO\H]«VW� NDSQL�
Magyarországon. A menhelyre való bejutásban 

D]�2UV]£JRV�.U¯]LVNH]HOē�«V�,QIRUP£FLµV�7HOHIRQ�
�2.,7�� WXG� VHJ¯WHQL�� ��������������� �«MMHO�QDS-

pal hívható, Magyarországról ingyenesen).

8Î:3)8+;74)<1�-:Ǧ;B)3

�OHWH�VRU£Q�PLQGHQ�¸W¸GLN�QēW�«U�WHVWL�HUēV]DN�S£UNDSFVRODWEDQ�
0DJ\DURUV]£JRQ��6RN�HVHWEHQ�«SSHQ�D]�HOVē��NRUDL�NDSFVRODWEDQ�
IRUGXO� HOē� HUēV]DN�� $]� £OGR]DWRN� W¸EEV«JH� O£Q\� YDJ\� Qē�� NLV�
P«UW«NEHQ�ȴ¼N�«V�I«UȴDN���OWDO£EDQ�D�NDSFVRODW�NH]GHW«WēO�D]�D�
V]£QG«ND�D�E£QWDOPD]µQDN��KRJ\�S£UM£W�N«VēEE�NL]V£NP£Q\ROMD�

$� E£QWDOPD]£V� ȴJ\HOPH]WHWē� MHOHLW� QHP� N¸QQ\ĳ� IHOLVPHUQL��
PHUW� D� ȴOPHNEHQ�� N¸Q\YHNEHQ� J\DNUDQ� D� W¼O]RWW� V]HUHWHW�
jeleként magyarázzák azt, ami a valóságban bántalmazás. 

Bántalmazásról van szó, ha a párod:

• állandóan féltékenykedik, ha a barátaiddal akarsz lenni

• mindig tudni akarja, hogy hol vagy

• meg akarja határozni, mit vegyél fel, kivel találkozhatsz, 

mit mondhatsz

• IHQ\HJHW��KRJ\�HOKDJ\��KD�QHP�D]W�WHV]HG��DPLW�ē�
szeretne

• megaláz, érezteti veled, hogy értéktelen vagy

• nyomást gyakorol rád a szex terén

• D]]DO�IHQ\HJHWē]LN��KRJ\�¸QJ\LONRV�OHV]��KD�HOKDJ\RG
• D]]DO�IHQ\HJHWē]LN��KRJ\�E£QWDQL�IRJ��KD�HOKDJ\RG
• korábbi kapcsolatában megütötte a partnerét, és ezért 

a volt partnerét hibáztatja

• meglök, megrúg, rángat, egyéb módon fájdalmat okoz.

/A-:-3-3�-44-61�-:Ǧ;B)3�)�+;)4Î,*)6

$�NL]V£NP£Q\RO£V�HJ\LN�DODSIHOW«WHOH��KRJ\�D]�HON¸YHWē�QDJ\REE�
hatalommal rendelkezik, mint akit ki akar zsákmányolni. 

*\HUHNHN� «V� ȴDWDORN� HVHW«EHQ� N¾O¸Q¸VHQ� LJD]�� KRJ\� D�
NL]V£NP£Q\ROµ� QHP� IHOW«WOHQ¾O� PHVV]LUēO� «UNH]HWW� LGHJHQ��
KDQHP�FVDO£GWDJ��DNL�D�J\HUHN�YDJ\�D�SDUWQHU�I¾JJē�KHO\]HW«YHO�
«O�YLVV]D��LOOHWYH�DNW¯YDQ�Q¸YHOL�D]�£OGR]DWD�L��NLV]ROJ£OWDWRWWV£J£W�
SO��HUēV]DN�DONDOPD]£V£YDO��D�V]DEDG�PR]J£V�NRUO£WR]£V£YDO�

$�J\HUHNHNHW�E£QWDOPD]µ�IHOQēWWHN�J\DNUDQ�KLYDWNR]QDN�D�J\HUHN�
viselkedésére, vagyis azt állítják, hogy a gyerek „megérdemli” a 

YHU«VW�� N¯Q]£VW��«KH]WHW«VW��«V� ȌQHP�«UGHPOL�PHJȋ�D]�DODSYHWē�
testi, érzelmi gondoskodást. A gyerekek bántalmazása 

EĳQFVHOHNP«Q\��0DJ\DURUV]£JRQ� V]LJRU¼DQ� WLORV� D� J\HUHNHNHW�
megütni, vagy bármely más módon bántalmazni. A gyerekek 

kizsákmányolása is a bántalmazás egyik formája.

$�J\HUHNHNWēO� HOY£UKDWµ��KRJ\� NRUXNQDN�PHJIHOHOē�P«UW«NEHQ�
U«V]W�YHJ\HQHN�D�K£]LPXQN£EDQ��GH�VHP�NHUHVē�WHY«NHQ\V«JUH��
VHP�SURVWLW¼FLµUD�QHP�N«Q\V]HU¯WKHWēHN��$�V]¾OēN�N¸WHOHVV«JH�
D�J\HUHN�HOO£W£VD��DPL«UW�D�J\HUHNHNWēO�VHPPLW�QHP�N«UKHWQHN�
cserébe.

A kizsákmányolás 
gyakran 

W\\PWV�SMbLǥLQS

Praktikus információk

Ha barátod, 
JIZn\VǥL�^IV�JIRJIV

$�J\HUHNHN�«V�D�ȴDWDORN�£OWDO£EDQ�D�
velük egykorú barátaiknak, barát-

QēLNQHN�PHV«OQHN�D�OHJW¸EEHW�SURE-

O«P£LNUµO��WHUYHLNUēO��/HKHW��KRJ\�WH�
YDJ\�D]�HOVē��DNLQHN�D�EDU£WRG��YDJ\�
EDU£WQēG� HOPRQGMD�� KRJ\� RWWKRQ��
vagy a párkapcsolatában bajok van-

nak, vagy hogy készül egy külföldi 

munkát elvállalni.

Segíthet, ha beszélsz vele arról, 

ami ezen a szórólapon van. Fontos: 

KDJ\M�LGēW�QHNL��DUUD��KRJ\�VDM£W�V]D-

vaival mondja el, hogy mi a baj!

(OēIRUGXOKDW�� KRJ\� WH� VHMWHG�� KRJ\�
SUREO«P£MD� YDQ�� GH� ē� QHP� EHV]«O�
róla. Szóbahozhatod általában a 

dolgot, amivel szerinted problé-

mája van, és akár ezt a szórólapot, 

akár a nokjoga.hu oldalon található 

információkat is megoszthatod 

YHOH��(EEēO� WXGQL� IRJMD��KRJ\�W«JHG�
foglalkoztatnak ezek a kérdések, 

«UGHNOēGV]�LU£QWXN��«V�KD�N«V]HQ�£OO�
arra, hogy segítséget kérjen, hozzád 

fordulhat.


