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ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL
2014. MÁRCIUS
Emberkereskedelem – külföldi munkavállalás- prostitúció!
Kik válnak leggyakrabban emberkereskedelem áldozatává? A nők. Hogyan válhatnak azzá? Rengeteg
lány jelentkezik különféle állásajánlatokra, amelyekben a hirdető, jól fizető külföldi munkalehetőséget
kínál. Íme egy eredeti példa:
Külföldi szexmentes munkalehetősèg!!!
Keress hostesskedéssel naponta annyit, mint itthon egy hét alatt!
Dekorativ, csinos lányokat keresünk HOSTESS munkára Európa számos tengerparti
városába.
Olaszország, Ciprus, Málta csak rád vár, hogy nyaralva, bulizva keress sok pénzt.
Bejelentett munkáról van szó és szigorúan szexmentes.
Munkaidő: heti 6 munkanap 22:00-05:00-ig
Egész nap szabadidős program: napozhatsz, strandolhatsz, azt csinálhatsz, amihez csak kedved van.
Fizetés: naponta: 40-90 euro fix + a jutalékok!
Szállás: ingyenes, nagyon jól felszerelt apartmanokban, közel a clubbokhoz
Ruházat: elegánsabb, bulizós ruha, magassarkú cipő, szép smink

Az esetek jelentős részében ráadásul maga a hirdetés teljesen ártalmatlannak tűnik. A külföldi
munkára jelentkező lányok többsége Ausztriában, Svájcban, Olaszországban vagy Franciaországban
köt ki, s kiderül, hogy azok, akiket korábban munkaadónak hittek, elveszik minden papírjukat, és
prostitúcióra kényszerítik őket.
A legtöbb esetben szexuális szolgáltatások nyújtására, erotikus munkára kényszerítik, megalázzák,
megerőszakolják, és embertelenül bánnak velük. Sajnálatos tény, hogy a fiatalkorúak mellett egyre
több a gyermekkorú áldozat. A legveszélyeztetettebbek a tizenöt-tizenhét éves nevelőintézeti
gondozás alatt álló lányok, akik jövője, anyagi helyzete kilátástalan. Az áldozatok az elvégzett
„munkáért” fizetést alig vagy egyáltalán nem kapnak, pedig nem egy esetben éppen a jó kereset
ígéretével csábítják el őket.
Szeretnél külföldön dolgozni?
Kaptál egy ígéretes ajánlatot?
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Mielőtt belevágnál, nagyon fontos, hogy odafigyelj a következőkre:
Utazás előtt:
 Légy óvatos a külföldi állásajánlatokkal! Gyanús, ha a hirdetés "könnyű" vagy "erotikus" munkát ígér,
ha nyelvtudásra nincs szükség, ha mobiltelefonszámot vagy jeligét adnak meg. Tudd: a törvényesen
működő munkaközvetítő cégekről hivatalos nyilvántartás létezik.
 Még ha valamelyik barátod vagy rokonod ígért is állást, ne bízz meg benne vakon. Mielőtt elfogadod,
gondold át alaposan az ajánlatát!
 Köss részletes munkaszerződést! Tájékozódj a munkavállalás és a kint-tartózkodás feltételeiről. A
külföldi munkaszerződés kötelező tartalmáról Magyarországon jogszabály rendelkezik.
 Az otthoniaknak mindenképpen add meg a leendő szállásod pontos címét és a leendő munkáltatód
adatait!
 Gyűjts össze minél több címet a fogadó országban, ahova baj esetén fordulhatsz. Írd fel a helyi magyar
nagykövetség, konzulátus telefonszámát.
 Hagyj otthon egy fénymásolatot az útleveledről és egy példányt a legutóbb készült fényképedből.
 Kössél teljes körű biztosítást, ami a betegség- és a balesetbiztosítást is tartalmazza. Ebből is hagyj
otthon egy másolatot.
 Mindig legyen annyi tartalék pénzed, amennyiből baj esetén haza tudsz utazni.
 Legyen legalább egyvalaki, akit rendszeresen felhívsz! Egyezzetek meg előre, hogy milyen gyakran
fogsz telefonálni és állapodjatok meg valamilyen titkos jelmondatban, arra az esetre, ha netalán bajba
kerülnél és nem beszélhetnél nyíltan.
 Amint megérkeztél, értesítsd a családodat és a közeli barátaidat!
A kint-tartózkodásod alatt:
 Soha, semmilyen körülmények között ne add ki a kezedből az útleveledet! Ha a hivatalos ügyek
intézéséhez szükség van rá, mindig legyél jelen Te is.
 Ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy magánál tartsa az útleveledet, ez annak a jele, hogy ki akar
használni.
 Ha ellopták, elvették az irataidat, ne tétovázz, hanem azonnal lépj kapcsolatba a rendőrséggel vagy a
magyar nagykövetséggel.
 Ha a munkáltatód nem tartja be a munkaszerződésben leírtakat, vedd fel a kapcsolatot azzal, aki a
munkát közvetítette. Ha nem történik változás, jogod van felbontani a szerződést.
 Ne fogadj el semmilyen ajándékot vagy szívességet, se a megérkezéskor, se a kint tartózkodásod alatt.
Ne kelljen senkinek se "hálásnak" lenned.
 Telefonálj haza rendszeresen az előzőleg megbeszéltek szerint.
 Azonnal tájékoztasd az otthoniakat a tartózkodásoddal kapcsolatos bármilyen változásról.
 Legyen egy célországbeli, akivel tartod a kapcsolatot. Vele is egyezz meg titkos jelben.
 Ha fogva tartottak, eladtak vagy prostitúcióra kényszerítettek, minden körülmények között jogod van a
segítséghez és a védelemhez, még akkor is, ha kisebb bűncselekményekbe keveredtél (pl. feketemunka,
illegális kint-tartózkodás, hamis iratok, stb.)
 Ha bajban vagy, hívd a magyar nagykövetséget, a rendőrséget vagy a helyi segélyszervezeteket.
További felvilágosításért vagy tanácsért hívd az
IOM (Nemzetközi Migrációs Szervezet) ingyenes információs- és segélyvonalát!
Ingyenes forródrót:
06 80 205 018
Hívható munkanapokon
09.00-tól -13.00-ig albánul, angolul és magyarul
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