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A világ gyermekei 4. 
Mi az ára egy 
gyermeknek?
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D1 
EgyEzmény a gyErEkmunkáról – forrásanyag

182. számú egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámm
molására irányuló azonnali lépésekről 
(részlet)

…a mai napon, 1999. június 17-én, elfogadja az alábbi Egyezményt, amely „a gyermek--
munka legrosszabb formáiról szóló 1999. évi Egyezmény” néven idézhető:

1. cikk
Minden tagállam, amely jelen Egyezményt ratifikálja, köteles, sürgősségi jelleggel, azonn-
nali és hatékony intézkedéseket tenni a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltása 
és azonnali felszámolása biztosításának érdekében.

2. cikk
Jelen Egyezmény céljából a „gyermek” fogalma alatt valamennyi 18 év alatti személy ér--
tendő.

3. cikk
Jelen Egyezmény céljából a „gyermekmunka legrosszabb formái kifejezés” magában fog--
lalja:

(a) a rabszolgaság, vagy a rabszolgasághoz hasonló gyakorlat valamennyi formáját, úgy--
mint a gyermekek adásvételét és a gyermekkereskedelmet, az adósrabszolgaságot és –
jobbágyságot, és kényszern vagy kötelező munkát, ideértve a gyermekek kényszern vagy 
kötelező sorozását fegyveres konfliktusokban való bevetésük érdekében;

(b) egy gyermek prostitúció, pornográfia készítés vagy pornografikus előadás céljára törn-
ténő használatát, vásárlását vagy felajánlását;

(c) egy gyermek illegális tevékenységre, különösen a vonatkozó nemzetközi szerződések 
szerint meghatározott kábítószerek előállítására és az azokkal való üzérkedésre történő 
használatát, vásárlását és felajánlását;

(d) olyan munkát, amely jellegénél fogva, vagy azon körülményektől fogva, amely között 
azt végzik, valószínűleg veszélyezteti a gyermekek egészségét, biztonságát vagy erkölcseit.

4. cikk
1. A 3 (d) cikk szerinti munka típusait – a munkaadók és munkavállalók érintett szerve--

zetei véleményének meghallgatása után – nemzeti törvények, szabályok, vagy az illetékes 
hatóság határozzák meg a vonatkozó nemzetközi normák, különösen a gyermekmunka 
legrosszabb formáiról szóló 1999. évi Ajánlás 3. és 4. bekezdései figyelembevételével.

2. Az illetékes hatóság – a munkaadók és munkavállalók érintett szervezetei vélemé--
nyének meghallgatása után – ott, ahol az így meghatározott munka fajtái léteznek, köteles 
azokat azonosítani.
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3. A jelen cikk 1. bekezdése szerint meghatározott munka típusainak listáját – a munka--
adók és munkavállalók érintett szervezetei véleményének meghallgatása után – időszan-
konként át kell tekinteni és szükség szerint felül kell vizsgálni.

5. cikk
Minden tagállam – a munkaadók és munkavállalók szervezetei véleményének meghall--
gatása után – köteles megfelelő eljárásokat létrehozni vagy kijelölni a jelen Egyezmény 
rendelkezései végrehajtásának nyomon követésére.

6. cikk
1. Minden tagállam alakítson ki és hajtson végre a gyermekmunka legrosszabb formáinak 
eltörlésére, mint elsőrendű célra irányuló cselekvési programokat.

2. Az ilyen cselekvési programokat a releváns kormányzati intézmények, valamint mun--
kaadók és munkavállalói szervezetei véleményének meghallgatása után kell kialakítani és 
megvalósítani, figyelembe véve, ahol helyén való, más érintett csoportok véleményét.

7. cikk
1. Minden tagállam tegyen meg minden szükséges intézkedést a jelen Egyezmény hatán-
lyát biztosító rendelkezések hatékony megvalósítása és kikényszerítése érdekében, ide--
értve büntető rendelkezések, vagy ahol helyénvaló, egyéb szankciók biztosítását és alkaln-
mazását.

2. Minden tagállam, kellő figyelemmel az oktatás jelentőségére a gyermekmunka felszán-
molásában, tegyen hatékony, és határidőhöz kötött intézkedéseket annak érdekében, 
hogy

(a) megakadályozza a gyermekeket a gyermekmunka legrosszabb formáinak vállalá--
sában;
(b) biztosítsa a szükséges és megfelelő közvetlen támogatást a gyermekeknek a gyern-
mekmunka legrosszabb formáiból történő kivétele, valamint rehabilitációjuk és társadaln-
mi beilleszkedésük érdekében;
(c) biztosítsa az ingyenes alapfokú oktatáshoz történő hozzájutást, és ahol lehetséges 
és alkalmas, a szakképzést a gyermekmunka legrosszabb formáiból kivett valamennyi 
gyermek részére;
(d) 4. azonosítsa, és szólítsa meg a különösen veszélyeztetett helyzetben levő gyermen-
keket; és
(e) vegye figyelembe a lányok különleges helyzetét.

3. Minden tagállam jelöljön ki a jelen Egyezmény hatályát biztosító rendelkezések végren-
hajtásáért felelős illetékes hatóságot.

(Forrás: http://www.parlament.hu/irom36/2158/2158.htm)
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D2 
gyErmEkmunka – forrásanyag 

gyermekmunka: Gyermekek részvétele gazdasági tevékenységekben – ennek nincsen 
feltétlenül negatív hatása az egészségre vagy a személyes fejlődésre, nem akadályozza a 
tanulást, hatása lehet pozitív is. A könnyebb munkákat a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
(ILO) 12 éves kor felett engedélyezi. 

gyermekfoglalkoztatás: Sokkal szigorúbb meghatározású, és ellentétes az előbbiekkel. Ez 
azt jelenti, hogy 12 éves kor alatt semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytathat, 12 
és 14 év között káros munkát semmiképpen nem végezhetnek a gyermekek, és teljesen ki 
kell őket zárni a legsúlyosabb károkat okozó, legrosszabb munkák alól (gyermekprostitún-
ció, npornográfia). 

a gyermekfoglalkoztatás legrosszabb formái: rabszolgamunka, erőszakos sorozás a fegyn-
veres konfliktusban lévő régiókban, prostitúció, gyermekkereskedelem, erőszakos munn-
kavégzésre kényszerítés veszélyes és törvénytelen munkákban. 

Borbély Tibor: Gyermekmunka – a legmocskosabb profit

A legrosszabbak

A gyermekmunka felszámolása a nemzetközi prostitúcióban és drogkereskedelemben 
lenne a legsürgetőbb. A nemzetközi terminológiával a gyermekmunka legrosszabbjaiként 
pontosan ezeket a kétes, gyermekre, családjára és a társadalomra egyaránt veszélyes mun--
katípusokat tartják számon.

Kutatási beszámolók szerint sokszor a serdülőkorban lévő gyerekek befolyásolása révén 
jut újabb prostituálthoz vagy drogdílerhez a szervezett bűnözés. Az ILO felkérésére készín-
tett felmérésben megkérdezett fiatalok sokszor észre sem vették, hogyan vezetett az útjuk 
például a röviditalnfogyasztástól a droghasználatig, majd a drogért nyújtott szexuális szoln-
gáltatásokig. Amennyiben több gyereket lehetne benntartani a kis osztályokkal működő 
közoktatásban, valószínűleg a legveszélyesebb és legmocskosabb gyermekmunkákba ben-
vont fiatalok száma is csökkenne.
 

(Forrás: http://www.fn.hu/index.php?action=nyomtat&id=179&cid=78132)
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D3 
Gyermek- és nőkereskedelem 

A gyermekn és nőkereskedelem a rabszolgatartás modernkori formája. Évente több ezer 
nőt és gyermeket visznek el az egyik országból a másikba, gyakran KeletnEurópából Nyun-
gat-Európába, egyfajta emberkereskedelem részeként. Az effajta emberkereskedelem el--
sődleges célja a szexuális kizsákmányolás, de egyúttal törvénybe ütköző munkaerőforrást 
is jelenthet. Az emberkereskedelem a szexuális erőszak egyik súlyos változata, amely a 
nemek közötti egyenjogúság elvével semmiképpen sem összeegyeztethető. A szegényn-
ségben élő nőket és gyermekeket kiváltképp veszélyezteti az emberkereskedelem, melyet 
anyagi haszonszerzés által motivált és nem ritkán a szervezett bűnözésben is részt vevő 
emberkereskedők bonyolítanak. Az emberkereskedelem a szervezett bűnözés egy súlyos 
formája, mely az emberi jogokat komolyan sértő cselekedetnek minősül.

Norvégia először 2003nban indította el a Gyermekn és Nőkereskedelem Elleni Cselekvési 
Tervét. Ez az akcióterv olyan intézkedéseket fogalmazott meg, amelyek védik és segítik 
az áldozatokat, meggátolják az emberkereskedelmet, és büntetéssel sújtják az ezt szerven-
zőket.

2002nben a norvég kormány etikai útmutatót bocsátott ki a köztisztviselők számára, annak 
érdekében, hogy meggátolja a szexuális szolgáltatások vásárlását, illetve elfogadását. Az 
állásfoglalás hátterében a nemzetközi prostitúció és a szexuális célú gyermekn és nőkeresn-
kedelem problémájának felerősödése állt. Az útmutató világosan megfogalmazza azokat 
az etikai és erkölcsi elvárásokat, melyeket a norvég hivatalnokoknak és köztisztviselőknek 
szem előtt kell tartaniuk.

Az útmutató megalkotása a kormány példamutatását kívánja hangsúlyozni. A munkálta--
tókként is funkcionáló hatóságok és a kormány ilyen módon kívánják magukra vállalni a 
felelősséget annak érdekében, hogy meggátolják azt, hogy embereket szexuális célú keresn-
kedelem áldozataivá alacsonyítsanak le.

Szerző: Norvég Gyermekn és Családügyi Minisztérium

(Forrás: http://www.norvegia.hu/misc/print.aspx?article={b62f4ec4-874b-428b-9046-
9addacc8a039}
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D4 
a kiskorúak prostitúciójához 

követelje Ön is a kiskorúak prostitúcióját használó kliensek megbüntetését!

A Prostitúció Nélküli Magyarországért Mozgalom kampányt indít „Keresd a férfit!” címn-
mel, melynek első lépéseként követeljük a kiskorúak prostitúcióját használó kliensek 
megbüntetését. Követelésünkhöz várjuk csatlakozásod az info@prostitucio.hu email cín-
münkön.

Keresd a férfit!
A „Keresd a férfit” kampány célja, hogy a prostitúció visszaszorítása érdekében a társadan-
lom figyelmét a prostituáltat eladó és megvásárló férfiakra, azaz a prostitútorokra irányítn-
sa, akik gerjesztik és fenntartják a prostitúciót. A prostitúció túlnyomórészt férfiak között 
zajló adásvétel, amelynek a nő és a gyermek pusztán csak tárgya. A prostitúció nem munn-
ka és nem szolgáltatás, a prostituált nem vállalkozó, hanem árucikk.

Kampányunk első lépéseként olyan törvény alkotására szólítjuk fel a parlamentet, amely 
bünteti a kiskorú prostituáltakat használó férfiakat.

A prostitúció jelenlegi magyarországi jogi szabályozása alapjaiban elhibázott. A hazánk--
ra érvényes nemzetközi emberi jogi egyezmények szerint nem a prostitúció elfogadása, 
fenntartása, gyakorlása érdekében vagyunk kötelesek szabályokat alkotni, hanem a prostin-
túció visszaszorításán kell munkálkodnunk. A türelmi zónák létesítését elrendelő törvény 
„a szervezett bűnözés elleni fellépés szabályait” ígérte. A valóságban azonban a törvény 
hatályba lépése óta egyre gátlástalanabbul terjeszkedik hazánkban a prostitúciót működn-
tető maffia, a hatóságok jóváhagyó szemhunyása mellett.

A prostitúció keresleti oldalával, a kliensek szerepével és felelősségével senki sem foglaln-
kozik. Sem a zónatörvény, sem semmilyen más jogszabály vagy kormányzati intézkedés 
nem irányul a kliensi magatartás visszaszorítására.

A zónásítási törvénycsomag semmilyen elemet nem tartalmaz a gyermekprostitúció viszn-
szaszorítására, és más kormányzati intézkedések sincsenek e téren. Ma Magyarországon 
nem büntethető a prostitúcióra kényszerített gyermeken szexuális aktust végrehajtó klin-
ens.

Ezért indítjuk el „Keresd a férfit” címmel jogpolitikai, közvélemény formáló és plakátkamn-
pányunkat. Az utóbbi költségeit az USA budapesti nagykövetségének a NANE Egyesülen-
ten keresztül folyósított támogatásából finanszírozzuk.

Kérjük, hogy csatlakozzon Ön is a kiskorú prostituáltakat használó kliensek büntetését 
követelő törvénykezdeményezéshez.

2005. december 19.

(Forrás: http://www.okri.hu/index.php?menu=studies2)
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D5 
gyErmEkálDozatok a politika és a háborúk világában 

(részlet – történeti áttekintés)

1212nben húsznharmincezernyi francia és német gyermekből álló keresztes hadsereget 
indítottak a Szentföldre. Az egyház vezetői ugyanis – az előző keresztes háborúk sikerten-
lenségei után – az „ártatlanoktól” várták annak visszafoglalását. A Marseillenből és Olaszn-
országból kihajózott csapatok tagjai azonban nem érték el a harcok színhelyét sem; többn-
ségük már útközben rettenetes körülmények között elpusztult.

1655nben a svéd hadsereg livóniai ezredében 302 tizennyolc év alatti gyermekkatona harn-
colt. Magyarország török megszállása idejéből is fennmaradt néhány ellenálló gyermek 
legendája, mint ahogy a kis Gavroche regénybeli figurája sem csupán az író fantáziájának 
szülötte volt: sok hasonló korú társa küzdött a felkelőkkel együtt Párizs utcáin a nagy 
francia forradalom idejében. Nagy Frigyes katonái közt is százával voltak gyermekek, mint 
ahogy az 1848nas szabadságküzdelmek hősei sorában is külön őrzi az emlékezet a katonák 
harci kedvét rendületlenül ébren tartó kisdobosok alakját.

A 20. században azonban minden képzeletet felülmúlt a gyermekek háborús szerepvállan-
lásának mértéke! Ha a két világháború adatait nem is vesszük számba – így például azokat 
a 14 év fölötti fiúkat és lányokat sem, akiket Hitler besorozott a reguláris német hadseregbe, 
azokat a magyar leventéket sem, akiket a háború utolsó szakaszában, fiatal koruk ellenére, 
ugyancsak behívtak, vagy akik Szerbia, Montenegró, Románia, Bulgária és Görögország 
nemzeti öntudatra ébredésekor a felnőttekkel együtt a függetlenségért maguk is fegyvert 
ragadtak –, gondoljunk legalább arra: a második világháború befejezése óta, 1945 és 1992 
között a világban 149 nagyobb háború volt, összesen 23 millió gyermekáldozattal.

Sajnos, azonban nem csak a háború követelt gyermekáldozatokat; a politika egyéb eszkön-
zöket is megragadott – főleg a felnőttek elrettentéséül – gyermekek kínzására. A Szovjetn-
unióban, a sztálini terror idején sem volt ritka a gyermekek bebörtönzése, sőt kivégzése 
sem. „Az elmúlt hónapban a balacsevói börtön hetvennyolc elítéltet visszaküldött Elanba, 
és közülük negyvennyolcan tízévesnél fiatalabbak voltak… egy egész éjszakán át tartó 
kihallgatás után egy tízéves gyerek beismerte, hogy hétéves korától kezdve tagja volt egy 
fasiszta szervezetnek…; egy tizenkét éves fiú, akit megerőszakolt a kihallgatója, tiltakon-
zott az ügyeletes tisztnél, mire agyonlőtték.”

De térjünk vissza a 20. századi háborúk világához! 1947nben Mexikóban, a Chapultepec 
erődítmény védői gyermekeket is bevetettek az őket ért amerikai támadás ellen. Görögorn-
szágban a politikai üldözések idején – az 1946 és 1949 között eltelt idő alatt – a szülők len-
tartóztatása és/vagy kivégzése miatt legalább félmillió gyermek maradt árván. A hatvanas 
években BissaunGuineában a lázadást megtorló hatalmasságok 10n12 esztendős gyereken-
ket is odaállítottak a kivégzőosztagok elé. S a nyolcvanas évek! Csád, DélnAfrika, Salvador, 
Kambodzsa, Mozambik, Irán, Irak, Afganisztán harcaiban is – mindenütt – ott küzdöttek 
a harci propagandával, hazafias felhívásokkal mozgósított önkéntes vagy erőszakkal beson-
rozott gyermekek. 1986nban csak Ugandában például 3000 gyermek harcolt az ellenállók 
csapataiban. Sierra Leonéban a gyermekharcosoknak – szigorú parancsra – részt kellett 
venniük akár saját családjaik megkínzásában is, ha azok történetesen az „ellenkező” oldan-
lon álltak. Eközben Európában, az írországi Belfast utcáin a brit katonák elleni kamikázen
akcióikkal gyermekek is nemzetközi ismertséget szereztek a korabeli ír lázadóknak.
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Összességében elmondható: csak 1988nban 25 országban összesen kétszázezernyi olyan, 
16 év alatti gyermekkatonát regisztráltak, akiknek kezébe – a felnőttekkel ellentétben – pan-
rancsnokaik csak „könnyű” fegyvereket adtak. (Vagyis olyanokat, amelyeket hurcolni és 
kezelni könnyebb a többinél.) Ugyanebben az esztendőben pedig a világ egy új fogalomn-
mal is kénytelen volt megismerkedni: Floridába a tengeren át ugyanis olyan gyerekek 
érkeztek Etiópiából – szülők nélkül –, akik a hazájukban elszenvedett üldözések elől megn-
szökve politikai menedékjogot kértek az Amerikai Egyesült Államoktól……

Nem volt nyugodtabb az 1992 és 2002 közötti évtized sem; ez idő alatt – az ENSZ gyermekn-
segélyezéssel foglalkozó bizottságának adatai szerint – legalább kétmillió gyermek halt 
meg, 4-5 millió szerzett maradandó fogyatékosságot, 12 millió vált hontalanná, egymillió 
elárvult, 11 millió gyermek pedig súlyos pszichés sérüléseket szenvedett a különféle pon-
litikai és katonai konfliktusok során. Csepp a tengerben, de idetartozik az a statisztika is, 
mely szerint a legutóbbi palesztin intifáda során eddig (!) csak az oktatási szektorban 646 
gyilkosság történt; az áldozatok között 421 általános és középiskolást, 194 egyetemi hallgan-
tót és 24 tanárt azonosítottak.

Az új évezredben sem javult a helyzet. A legújabb adatok azt mutatják, hogy 30 országn-
ban jelenleg is legalább 300 ezer gyermek katonáskodik (csak Libériában 15 ezer fő!). Sőt 
a világ 50 országában a gyermekeknfiatalkorúak hivatalosan még ma is sorkötelesek, azaz 
fegyveres konfliktusok esetén bármikor bevethetők. Miközben a régebbi harcok emléke 
is tovább pusztít: Kambodzsában például még mindig 110 millió (!) akna található szerten-
szórva az országban, aminek következtében a polgári személyek is – köztük elsősorban a 
gyermekek – állandóan súlyos veszélyben vannak; az aknasérülések 20 százaléka ugyanis 
halállal végződik. (S hasonlóképpen szedi ma is áldozatait a délszláv háború.)

(Forrás: Mihály Ildikó: Gyermekáldozatok a politika és a háborúk világában)
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D6 
mEgfélEmlítEtt gyErmEkkatonák 

2002. február 8., péntek, 22:08:08
Szerte a Földön több mint harminc országban „használnak” gyermekkorú katonákat. 
A használatot akár szó szerint is értheti, kedves olvasó. Kolumbiában, ahol gyermekek 
tíz ezrei vesznek részt a véres harcokban, már a nyolcéves gyerekeket is befogják kémked--
ni, aknát rakni, aknát szedni.

DélnLibanonban a tizenkét éves gyermekeknek kötelező bevonulni a DélnLibanoni Hadsen-
regbe. Ha elszöknek a katonáskodás elől vagy megszöknek a hadseregből, nemcsak nekik 
kell menekülniük, de az egész családjuknak, különben véres megtorlás vár rájuk.
Sierra Leonéban a felkelő csapatok ezrével hurcolják el a gyerekeket: fiúkatnlányokat. Nen-
héz munkákat végeztetnek velük, cipekednek..., és kielégítik a harcosok szexuális vágyait. 
Iszonyatos horror szenvedő alanyai és szemtanúi az elhurcolt gyermekek. Végig kell nézn-
niük a lefejezéseket, csonkításokat, megerőszakolásokat, eleven emberek megégetését, sőt 
olykor nekik is segédkezniük kell az olyan embertelen büntetések végrehajtásában, mint 
szökevény gyermektársuk halálra botozása. Gyakran adnak nekik drogokat, hogy ne len-
gyenek használhatatlanok az iszonyatos lelki tehertől.
A Human Rights Watch interjút készített angolai, kolumbiai, libanoni, libériai, Sierra Leon-
neni, szudáni és ugandai gyermekkatonákkal – többek között azon is alapulnak az inforn-
mációik. Ezen a héten – február 5. és 12. között meghirdették a figyelemfelhívás hetét a 
gyermekkatonaság intézményére.
(Forrás: http://www.fuggetlen.hu/article.php?sid=118)

Gyerekkatonák (Fotó: National Geographic)
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