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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
A Baptista Szeretetszolgálat és az A21 Kampány emberkereskedelem ellenes 
nemzetközi figyelemfelkeltő akciója, kerékpárral a kelet-európai 
emberkereskedelem fő útvonalán. 
Az A21 szervezet emberkereskedelem ellen küzdő szakemberekből, vezető 
lelkészekből, zenészekből és üzletemberekből álló tíz fős csoportja Szófia és 
London között kerékpározik végig a kelet-európai emberkereskedelem fő 
útvonalain. Szófiában a bolgár belügy-, oktatási és sportminiszterek csatlakoznak 
az indító rendezvényhez, Szerbiában pedig ugyanezek a szakminiszterek 
támogatják a figyelemfelkeltő kampányt. 
 
Az akció magyar partnerszervezete a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 
amely 13 éve dolgozik a magyar áldozatok megsegítéséért. 2013. október 8-án 
szakmai rendezvényeket, találkozókat szervez a 10 külföldi szakember 
segítségével, október 9-én reggel pedig emberkereskedelem ellenes, békés 
kerékpáros demonstrációval és rövid sajtótájékoztatóval indítja útjára a 
„szabadság kihívása” versenyzőit. A magyarországi szakaszon reménységünk 
szerint sok száz magyar kerékpáros csatlakozik hozzájuk, köztük politikusok, 
közéleti személyiségek is. 
 
A sajtótájékoztató helye és időpontja:  
Budapest, Clark Ádám tér, 2013. október 9. reggel 9 óra. 
 
Tervezett program: 
 
9.00  Köszöntés  - Szenczy Sándor, elnök, Baptista Szeretetszolgálat  
 
 Beszéd – Balogh Zoltán, Emberi erőforrások minisztere (a felkérés 

megtörtént, még nincs megerősítve) 
 

Beszéd - Simonné Dr. Berta Krisztina, európai uniós és nemzetközi 
helyettes államtitkár, Belügyminisztérium 

  
Beszéd – Németh Ágnes, rendőr alezredes osztályvezető, Bűnmegelőzési 
Osztály, Országos Rendőr-főkapitányság 

 
Dal – Lindz West (LZ7 zenekar, UK) 

 
 Beszéd – Az A21 képviselője (az egyik kerékpáros a Szófia-London útról) 

 
Dal – Lindz West (LZ7 zenekar, UK) 

  
Zárás - Szenczy Sándor 

 
Az esemény után az A21 szervezet 10 versenyzője továbbindul Bécs felé a 
csatlakozó magyar kerékpárosokkal.  
 
Útvonal: Clark Ádám tér - Roosevelt tér - Clark Ádám tér - Alkotás út – (Bécs) 
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HÁTTÉRINFORMÁCIÓ 
 
Emberkereskedelem a számok fényében: 
 
27 MILLIÓ - Ma több rabszolga él a világon mint korábban bármikor az emberi 
történelem során. Becslések szerint világszerte 27 millióan élnek rabságban. 
Férfiakat, nőket és gyermekeket használnak fel akaratuk ellenére, fizikai és 
szexuális kényszermunkára.    
 
12 ÉV - Az emberkereskedelem áldozatainak átlagéletkora 12 év. Gyakran 
rabolnak el nőket és gyermekeket, sokszor pedig saját családjuk adja el őket 
szexrabszolgának a nyomorúságos körülmények miatt. A szexipar folyamatosan 
keresi kliensei számára az egyre fiatalabb, frissebb „árut”. 
 
A 2. LEGJÖVEDELMEZŐBB ILLEGÁLIS ÜZLET - Az emberkereskedelem az emberi 
lények illegális áruba bocsájtása, elsősorban iparosodott szexuális kihasználás és 
kényszermunka céljából. A szervezett bűnözés második legnagyobb iparágaként 
a világ minden országát érinti. Minden 30. másodpercben valakit 
belekényszerítenek a modern rabszolgaság kötelékébe. 
Emberkereskedelem Magyarországon 
 
Nyugat-Európában nagy számban vannak az emberkereskedelem 
Magyarországról érkező áldozatai. Egyre gyakoribb jelenség a munkacélú 
kizsákmányolás, noha az áldozatok 90%-a továbbra is a szexiparban esik 
emberkereskedők áldozatává. Hazánkban a mélyszegénységben és az állami 
gondozásban élő fiatalok a legveszélyeztetettebbek. A sivár életkörülmények, az 
ingerszegény környezet, iskolázatlanság és a kilátástalanság könnyen sodorja 
őket az áldozatok szerepébe. Ezeknek a gyermekeknek szinte minden esetben 
rendezetlen a családi hátterük. 
 
Magyarországon az emberkereskedelem elleni küzdelem akkor lehet 
előremutató, ha  a mélyszegénységben élők helyzete is javulni tud. Széleskörű 
tájékoztatást és segítségnyújtást kell biztosítani a potenciális áldozatok számára, 
valamint különös figyelmet fordítani az állami gondozásban élő fiatalok 
áldozattáválásának okaira, következményeire. Ezen túl az áldozatközpontú 
társadalmi szemléletformálás mind a szakmai területen dolgozók körében, mind 
a társadalom összes tagjai körében elengedhetetlen. 
 
Tízezrével állnak az utcán itthon és külföldön a magyar lányok, hogy az arra járó 
férfiak szexuális igényeit kielégítsék. Svácjban és Hollandiában a magyar lányok 
száma a mai napon már több mint ezer! Zürichben az utcán és a bárokban 
szexuális szolgáltatást nyújtó lányok 80-90%-a magyar. Egyre több lányt visznek 
Olaszországba, köztük sok a 18 éves alatti, Németországba, Spanyolországba, 
Ausztriába az emberkereskedő-hálózatok keze Mexikóig elér. 
 
Számtalan eset fordul elő Magyarországon belül és azok között, akik visszatérnek 
Nyugat-Európából. A magyar áldozatok száma itthon és külföldön eléri a 65.000-
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et is. A visszatérő és a helyben érzékelt áldozatok veszélyeztetettsége miatt 
kiemelt szükség van a védelemre és szakmai ellátásra.  
 
 
A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem ellenes tevékenységéről 
 
A Baptista Szeretetszolgálat több mint 10 éve elkötelezetten küzd az 
emberkereskedelem ellen. Lépéseket tesz a megelőzésben, védett-házaiban 
biztosítja az áldozatok védelmét, ellátását, képviseli érdekeit.  
2005 augusztusában egy ötoldalú együttműködési megállapodás alapján 
Szolgálatunk civil képviselője a Nemzeti Koordinációs Mechanizmusnak. Az 
emberkereskedelem elleni küzdelemben együtt dolgozik állami döntéshozókkal 
és a témában érintett civil szervezetekkel. 2013 óta szervezetünk tagja a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoportjának is. 
2013 februárjában indítottuk be legújabb védett-házunkat, amely 6 áldozat 
befogadására alkalmas. A ház felállításához az Emberi Erőforrás Minisztériuma 
nyújtott 14 millió forintos támogatást. 
 
Az elmúlt években százával fordultak meg szervezetünk menedéket nyújtó 
budapesti és vidéki állomásain a kiszolgáltatott helyzetbe került áldozatok. 
Többségük szexuális kizsákmányolás áldozata. Ugyanakkor, egyre többen 
kerülnek látókörünkbe, akik házi rabszolgaság vagy kényszermunka áldozatai és 
előfordult hajléktalan csicskáztatók fogságából menekülő esetünk is. 
 
 
Az A21 szervezetről 
 
A Nicholas és Christine Caine által 2008-ban alapított A21 Kampány nevű 
emberkereskedelem ellenes szervezet elkötelezte magát arra, hogy eltörölje a 
21. századi rabszolgaságot. Az A21 az egész világon jelen van görögországi, 
ukrán, bolgár, Egyesült királyságbeli, ausztrál, USA-beli és Dél-afrikai irodái 
révén. Az A21 Kampány átfogó megközelítése magában foglalja a 
figyelemfelkeltést, a megelőzést, a jogi úton történő cselekvést és a rehabilitációs 
szolgáltatásokat a túlélő áldozatok számára.   
 
 
A „szabadság kihívása” útvonala: 
 

 Vasárnap, október 6. Szófia, Bulgária - Indulás 
 Hétfő, október 7. Pirot, Szerbia 
 Kedd, október 8. Belgrád, Szerbia 
 Szerda, október 9. Budapest, Magyarország 
 Csütörtök, október 10. Bécs, Ausztria 
 Szombat, október 12. München, Németország 
 Vasárnap, október 13. Frankfurt, Németország 
 Hétfő, október 14. Brüsszel, Belgium 
 Kedd, október 15. Dunkirk, Franciaország 
 Szerda, október 16. London, Egyesült Királyság - Végcél 
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A kihívás 
 
A „szabadság kihívása” verseny az idővel, 11 napon és 10 kelet-európai országon 
keresztül. Szántóföldeket, a legmeredekebb hegyi hágókat és történelmi 
városokat érint, azonban mégsem a szórakozásról szól. A kerékpárosok 
ugyanazokat az utakat érintik, amelyeken az emberkereskedők szállítják 
áldozataikat. Azokon a helyeken utaznak át, ahol a fiatal nőket folyamatos 
veszély fenyegeti. 
 
A verseny október 6-án indul Szófiából, Bulgáriából a legelkötelezettebb 
kerékpárosokkal, és október 16-án fejeződik be Londonban. A kihívást magyar 
kerékpárosok százai támogatják a hazai és fővárosi szakaszokon. 
 
 
 
 
 

“A rossz győzelméhez nem kell más, csak az,  
hogy a jók ne tegyenek semmit.” 

 
– Edmund Burke, angol filozófus 

 
 


