
A gyerekek és a prostitúció

Kinek a lánya lesz a következő?
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: WIRTH JUDIT

Országszerte vannak férfiak, akik gyerekeket adnak-vesznek 
és szexuális célokra használják őket. A felelősségre vonás 

veszélye olyan csekély, hogy az elkövetők nem is félnek tőle.

Magyarországon minden évben 
kislányok százai, talán ezrei kerül
nek a prostitúciós erőszak ördögi 
körébe. A közhiedelemmel ellen
tétben ezek a lányok nem önkéntes 
résztvevői a szexipamak. Az utcá
kon sem tűnnek fel. Az erőszak 
gyakran lakások vagy bordélyhá
zak jól bezárt ajtajai mögött folyik. 
A tettesek olyan férfiak, akiket a 
kislányok a barátjuknak, kedve
süknek hisznek. Ezek az emberek 
gyakran valóságos fogolyként tart
ják a lányokat, esetenként városról 
városra költöztetik őket. Az is gya
kori, hogy, mint valami árut, elad
ják őket más férfiaknak. És néha az 
is előfordul, hogy az áldozat fiú.

Ezeket a gyerekáldozatokat, a 
nemi erőszakon kívül fizikailag és 
lelkileg is megkínozhatják. Gyak
ran találhatók rajtuk égési- és üté
sektől származó sebek. A nemi 
erőszak gyakran vezet terméket
lenséghez, nemi úton terjedő be
tegségekhez, titkos és veszélyes 
abortuszokhoz, vetélésekhez. Sok 
esetben a lelki terror hatására az ál
dozat kárt tesz önmagában, öngyil
kosságot kísérel meg, vagy táplál
kozási problémái lesznek, drog
függővé, alkoholistává válik.

Azok között, akik az erőszaknak
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ebbe a körébe kerülnek, lehetnek nehéz csalá
di háttértől szenvedő gyerekek, esetleg állami 
gondozottak, vagy hajléktalanok. Vannak né- 
hányan olyanok is, akiket ténylegesen elra
bolnak: utcáról, discóból, vagy autóstoppolás 
közben. De többségüknél nem ez a helyzet. 
Legtöbbjük átlagos családból származik, és 
még a szüleivel élt, amikor egy számára 
szimpatikus férfivel megismerkedett, azaz az 
erőszak folyamata elkezdődött.

Ildi története

„A nevem Ildikó, tizenhat éves vagyok. Mikor 
megismerkedtem Lacival, tizenhárom éves 
voltam, ő huszonnégy éves volt, és taxizott. 
Tényleg kényeztetett. Fantasztikus volt. Min
dent megvett nekem: ruhákat, ékszereket, két 
nagyon drága gyűrűt, és azt mondta, hogy 
örökre velem marad, gondoskodik rólam, vi
gyáz rám, soha nem tudna elhagyni, vagy fáj
dalmat okozni nekem. Megengedte, hogy be
költözzek egy lakásba, ahol a régi barátnője 
lakott. A barátnője húsz éves volt, és igazán 
kedvesen viselkedett velem, egyáltalán nem 
tűnt féltékenynek.

Az alatt a három hét alatt senki mással nem 
is találkoztam, csak Lacival és a volt barátnő
jével. Laci teljesen elbűvölt, úgy éreztem, fü
lig szerelmes vagyok bele. Rászoktatott a he
roinra.

Aztán hirtelen eljött a visszafizetés ideje. 
Azt mondta, hogy dolgoznom kell neki, és 
adott néhány pofont. Akkor, az első alkalom
mal nagyon féltem. Az első férfi, akivel le kel
lett feküdnöm, rendes volt. Azt mondta, hogy 
nem fog bántani. Orvos volt. Nekem adta oda 
a pénzt. R. mindent elmondott, amit tudnom 
kellett a munkáról, és hogy mit csináljak. Az
tán eljött, és elvette tőlem a pénzt, én meg sír
tam.

Minden éjjel ugyanez ment. Minden pasi 
után elvette a pénzt, és ő döntött arról is, hogy 
mikor hagyjam abba. Néha mondtam, hogy 
úgyse jön senki, hadd menjek haza, de sose 
vitt haza, míg szerinte nem jött el az ideje.

Laci nem feküdt le velem többé. Aztán rá-
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jöttem, hogy a volt barátnőjével lefekszik. 
Becsaptak. Ha visszanézek, mindig azt kívá
nom, bárcsak sose találkoztam volna Lacival. 
Minden másképp volna. Egész életemben 
csak veréseket kaptam, most meg a kábító
szerrel is küszködöm.”

Mi változzon?

A jog alkalmazóinak kudarca, hogy a gyer
mekeket veszélyeztetőket általában nem bün
tetik meg, és nem nyújtanak védelmet a lá
nyoknak az őket prostitúcióba kényszerítők 
ellen. Azokat, akik kislányokat csalnak tőrbe, 
majd prostitúcióra kényszerítenek (a kerítő- 
ket és striciket) gyermekbántalmazóknak kell 
tekinteni, és azokért a bűncselekményekért 
kell üldözni, amelyeket elkövetnek: nemi 
erőszakért, kiskorú veszélyeztetéséért, súlyos 
testi sértésért, emberrablásért. Azokat a férfi
akat pedig, akik kiskorúval ilyen körülmé
nyek között nemi kapcsolatot létesítenek, 
gyermek Ш. kiskorú ellen elkövetett nemi 
erőszak miatt kellene felelősségre vonni.

Ezzel szemben leggyakrabban az történik, 
hogy ha egy ilyen ügy egyáltalán a hatóság elé

kerül, a sértettet, azaz a prostitúcióra kénysze- 
rített gyereket tekintik bűnösnek, és nem kere
sik meg a bűncselekményekben részt vevő fel
nőtteket, az elkövetőket. Pedig erre részben a 
már meglévő törvények is lehetőséget adnak. 
Gyakran a közvélemény is a fiatalkorú prosti
tuáltat ítéli el. Az így ítélkezők sem gondolják 
végig, hogy a magát áruló gyereklány hogyan 
jutott az út szélére, és hogy esetleg fél a futta
tójától, ezért csinálja, amit csinál. Kérdés: akik 
csak a gyerekprostituáltat ítélik el, vajon így 
gondolkoznának-e, ha a saját lányaik kerülné
nek egy strici hálójába?

Alapvető szemléletmód-változásra van 
szükség. Ebben rendkívüli szerepe van a pe
dagógusoknak. Kezük alatt nőnek fel a tör
vényhozók és törvényalkalmazók következő 
generációi éppúgy, mint a lehetséges áldoza
tok. Ismerniük kell a gyerekprostitúcióhoz 
vezető út minden állomását. Ha tájékozottak, 
akkor felismerik a veszélyben lévő gyereket, 
s ha egy ilyen gyerek fordul hozzájuk, hisz
nek neki, segíteni tudják. Az erőszaknak eb
ből a fajtájából ugyanis senki sem tud segít
ség nélkül kitömi.

NANE! NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN
Az Egyesület négy éves, segély
vonalon szerzett tapasztalata 
alapján valljuk, hogy az erőszak 
nem magánügy és az erőszakos 
magatartás nem velünk született, 
nem természetes. Az agresszív 
magatartást tanuljuk, és ami meg
tanulható, annak az ellenkezője is 
megtanulható. Ezért dolgoztuk ki a 
Tolerancia Képzési Programot, 
amely a társadalmi- és nemi sze
repek újragondolásával a konflik
tusmegoldás békés módjainak el
sajátítását segíti elő.

Ha az agresszió ördögi körét meg 
akarjuk szüntetni, a megelőzést a 
gyerekekkel kell kezdenünk. Is
kolákban és nyári táborokban ta r
tott képzéseink, e lőadásaink so
rán igyekszünk képessé tenni a 
fiatalokat az erőszak m egnyilvá
nulási form áinak felismerésére, 
és az agresszióval való szem be
fordulás eszközeinek m egism e
résére. Szívesen állunk, mind a 
tanári kar, mind a gyerekek ren
delkezésére, hogy ebben segít
sünk.
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