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Néhány hete a brit sajtó elismerő-
en szólt arról, hogy egy magyar 
családot börtönbüntetésre ítélt a 

boltoni Királyi Bíróság, mert a vád sze-
rint az apa, a két fia és az apa élettársa 
éheztette és napi rendszerességgel ver-
te, majd prostitúcióra kényszerítette a 

becsapott magyar nőket.1 Az áldozatok 
naponta többször voltak kénytelenek áru-
ba bocsátani a testüket, a kapott pénzt 
pedig a család feje elvette tőlük. Az eset 
mérföldkőnek számít a brit emberi jogi 
védelemben is, hiszen a következő hóna-
pok meghallgatásai után hozzájárulhat az 
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Bár az államok többsége már a 19. század második felétől a joggal ellentétes gyakorlatnak 
tekinti a rabszolgaságot, annak modern formáitól napjainkban is emberek milliói szenvednek. 
A gyerekmunka, a kényszermunka, az emberkereskedelem, a háztartási rabszolgaság, a ritu-
ális rabszolgaság vagy az adósrabszolgaság mind olyan jogsértés, amelynek során az egyént 
a személyi szabadságában korlátozzák, s munkára kényszerítik. A modernkori rabszolgaság 
ma több mint 30 millió embert érint, annak ellenére, hogy számos nemzetközi emberi jogi 
egyezmény garantálja a rabszolgaság tilalmát. E tanulmány azt állítja, hogy a 20. században 
született legfontosabb nemzetközi egyezmények a rabszolgaság elleni védelem megvalósítása 
terén kudarcot vallottak. Ennek a legfőbb oka, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete még 
nem fogalmazta meg a modernkori rabszolgaság egyhangúan elismert definícióját. Egyelőre 
az áldozatok védelmének hatékonyabbá tételét elsősorban a helyi lakossággal együttműködő 
civil szervezetek tudják biztosítani.

Although the majority of states have considered slavery as an illegal practice since the 19th 
century, millions of people suffer from its contemporary forms even nowadays. Child labour, 
forced labour, human trafficking, sexual slavery, domestic slavery, ritual servitude or debt 
bondage are all human rights violations where the individual is restricted in his or her free 
movement and is forced to work. Contemporary slavery nowadays concerns more than 30 
million people around the world, despite of several international human rights instruments 
guaranteing the prohibition of slavery. This paper states that the most important human rights 
conventions have failed concerning the implementation of the protection against slavery. Its 
main reason is the lack of a unanimous definition of contemporary slavery within the United 
Nations. Predominantly NGOs cooperating with the local society have been able to provide 
effective protection for the victims.

* * *
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Egyesült Királyságnak a rabszolgaság és 
emberkereskedelem megelőzését szolgá-
ló első rendeletének a megszületéséhez – 
írja a BBC.2

A fenti eset alapján joggal merülhet fel 
a kérdés, hogy vajon a napjainkban ha-
tályos nemzetközi jog mennyire van fel-
készülve hasonló esetek tárgyalásához. 
Ahogy e tanulmányban a későbbiekben 
kifejtem, ezzel egy, a 19. században már 
felszámoltnak vélt, ám a globális gazda-
sági és társadalmi változásokkal a nem-
zetközi jogba visszatérő problémával, a 
modernkori rabszolgasággal áll szemben 
a nemzetközi közösség. Bár az államok 
többsége már a 19. század második felé-
től tilosnak, a joggal ellentétes gyakor-
latnak tekinti a rabszolgaságot, annak a 
nemzetközi egyezmények szintjén tör-
tént felszámolása a 20. századi jogfejlő-
dés eredménye.3

A rabszolgaság jelenkori formái, a ha-
tályban levő nemzetközi egyezmények 
ellenére, elsősorban a fejlődő országokban 

vannak jelen. Ám hálózatos rendszerük-
ből adódóan napjainkban a világ szinte 
minden államában új kihívást jelentenek 
az emberi jogok nemzetközi védelme szá-
mára. Az ausztrál Walk Free Foundation 
által 2013-ban kiadott „globális rabszol-
gasági index” (Global Slavery Index) sze-
rint az egyén feletti tulajdonjog gyakorlá-
sa, a kizsákmányolás, a kényszermunka 
és az erőszakos bánásmód együttesen 
jelenti a modernkori rabszolgaságot. Ez 
29,8 millió embert érint. A rabszolgaság 
a következő országokban a legelterjed-
tebb: Moldova, Benin, Elefántcsontpart, 
Gambia, Gabon, Mauritánia, Pakisztán, 
Nepál, Haiti. Az alapítvány által használt 
módszertan az index megalkotásához a 
rabszolgáknak a népességhez viszonyí-
tott arányát, illetve a gyerekházasság és 
az országban tapasztalható emberkeres-
kedelem mértékét vette figyelembe.4 Az 
1. ábra az áldozatok száma alapján 2013-
ra vonatkozóan készített összesítést mu-
tatja.

1. ábra5

A modernkori rabszolgaság áldozatainak száma 2013-ban
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2014 végén a Walk Free Foundation 
friss adatokat is közölt. Ezek szerint a 
167 vizsgált országban összesen 35,8 
millió ember él ma rabszolgaságban. Ez 
6 millióval több, mint amennyit a szer-
vezet 2013-ban mért. (Az áldozatok szá-
ma alapján készített 2014-es összesítést 
mutatja a 2. ábra.) Az alapítvány ezt a 
változást nem elsősorban a rabszolga-
ságban élők számának a növekedésével, 
sokkal inkább az adatkezelés és a mód-
szertan pontosabbá válásával magya-
rázza. Továbbá azzal, hogy 2014-ben 
már olyan országokról is kapunk a rab-
szolgaság ma is élő gyakorlatával kap-
csolatban információkat, mint Koszovó, 
Dél-Szudán vagy Észak-Korea.6 Bár az 
Egyesült Nemzetek Szervezete számos 
nemzetközi egyezményben tiltja a rab-
szolgaságot, ennek ellentmondanak az 

említett számadatok. E tanulmány célja 
éppen ezért az, hogy áttekintse a nem-
zetközi jogban hatályos rabszolgaság-fel-
fogást, kitérve a 20. században született 
legfontosabb nemzetközi egyezmények 
erősségeire és hiányosságaira. A szer-
ződések elemzése során láthatóvá válik, 
hogy azok, bár egyöntetűen elítélik a 
rabszolgaság ma is élő formáit, az aláírás 
és a ratifikáció után kudarcot vallanak. 
A valós védelem intézményrendszeré-
nek a kiépítése a jövő feladata, elsőként 
egy, a modernkori rabszolgaságra vo-
natkozó, az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete által egyhangúan elismert definíció 
megalkotása révén. Egyelőre ugyanis az 
áldozatok védelmében tett hatékony elő-
relépésről elsősorban a helyi lakossággal 
együttműködő civil szervezetek tudnak 
csak beszámolni.

2. ábra7

A modernkori rabszolgaság áldozatainak száma 2014-ben
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Történeti
és modernkori rabszolgaság

A modernkori rabszolgaság egy olyan 
élethelyzet vagy állapot, amelynek során 
egy személy egy másik felett az erőszak 
és megfélemlítés eszközeivel tulajdon-
jogot gyakorol, s ezáltal a neki alávetett 
személy szabadsága sérül. A birtoklással 
az egyénnek az a célja, hogy a másikat 
munkára kényszerítse, így abból neki 
anyagi haszna származzon. A munkára 
kényszerített személynek azonban a fel-
adatát embertelen, veszélyes körülmé-
nyek között, rendkívül alacsony fizeté-
sért kell végeznie. A legrosszabb esetben 
a rabszolga semmilyen fizetést sem kap 
a kényszermunkáért, illetve a rabszol-
gatartója erőszakkal akadályozza meg, 
hogy felhagyjon a végzett tevékenység-
gel, s elmeneküljön. Tehát a fizetés és az 
egyéb juttatások hiánya, az egészségte-
len, veszélyes munkakörülmények és az 
illegális munkavégzés különbözteti meg 
a rabszolgát a törvényes munkavállalótól. 
A történeti és a modernkori rabszolgaság 
közötti legkézenfekvőbb különbség az, 
hogy ez utóbbit már nemzetközi egyez-
mények tiltják.

A társadalomban illegálisan jelen levő 
kizsákmányoló gyakorlatok esetében ma 
a történeti rabszolgaságnál megszokott 
rabszolgatartó–rabszolga-kapcsolattól 
eltérő relációt látunk. A globális gazda-
ság illegális berkeiben a rabszolgatartók 
a rabszolgaként dolgoztatott személyeket 
magukkal sodorják a bűncselekmények-
be. A kényszerítés következtében ők is el-
követőkké válnak. A nemzetközi emberi 

jog védelmi rendszerének az egyik leg-
nagyobb kihívását jelenti ez az illegális 
kapcsolat, hiszen a rabszolgaság áldozatai 
csak abban az esetben reménykedhetnek 
a hatóságok részéről megfelelő, az embe-
ri jogokat előtérbe helyező védelemben, 
ha azok áldozatként, nem pedig bűnré-
szesként, bűnelkövetőként tekintenek rá-
juk. Véleményem szerint a következőket 
tekinthetjük modernkori rabszolgaság tí-
pusainak: adósrabszolgaság, klasszikus/
tradicionális rabszolgaság, szerződéses 
rabszolgaság,8 ház körüli/háztartási rab-
szolgaság, állami kényszermunka, kény-
szerházasság, háborús rabszolgaság, gye-
rekmunka, szexrabszolgaság.

Jogosan merülhet fel a kérdés, vajon mi 
tartja működésben a több mint 30 millió 
embert érintő modernkori rabszolgaság 
formáit. A 15–19. századhoz képest az 
elsődleges különbség, hogy a rabszolga-
ságba juttatott emberek munkájának „pi-
aci értéke” csökkenő tendenciát mutat, 
ugyanis a munkaerő gyors pótlása révén, 
hosszú távon biztosított az újabb áldoza-
tok kihasználása. Ennek egyik oka a Föld 
gyarapodó népessége, illetve a globali-
zálódó piac szerteágazó kapcsolatrend-
szere. A posztkoloniális berendezkedés 
ugyanis jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy a dél-amerikai, afrikai és ázsiai 
országok többségében a szegények és a 
gazdagok közötti szakadék tovább mé-
lyült. A gyarmati rendszer megszűnését 
követően számos fejlődő ország polgár-
háborúktól szenvedett, gyakran félka-
tonai csoportok kezében volt az ország 
irányítása, s mindemellett a korrupció 
beépült a mindennapokba.9 A gyarmati 
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sorból frissen szabadult országok lakos-
sága egy ígéretesebb jövőben bízott, ez-
zel szemben diktátorok, katonai csopor-
tok ragadták magukhoz a hatalmat, akik 
a megfélemlítés és a terror eszközeinek 
alkalmazásával kizsákmányolták az em-
bereket. Mindezek következtében a pol-
gárháború sújtotta országok nem voltak 
képesek a globális piacon való érvénye-
sülésre, viszont az egekbe szökött az ál-
lamadósságuk.10 Így az egyetlen erőfor-
rásuk az ember volt: a kilátástalanság, a 
politikai instabilitás és szegénység köny-
nyen az illegális gyakorlatok felé fordí-
totta ezen országok lakosságát.

A hatályos nemzetközi egyezmények 
a rabszolgaságot egyszer s mindenkorra 
felszámolhatónak tekintik. Vagyis nem 
számolnak azzal a lehetőséggel, hogy 
az a 19. század végi és 20. század eleji 
nemzetközi „abolíció” ellenére az egyén 
feletti tulajdonjog gyakorlásának defor-
mált, illegálisan tovább élő, az emberi 
jogok védelmét állandóan veszélyezte-
tő tényezővé válhat. A rabszolgaságnak 
a napjainkban meglevő diverzifikált és 
társadalmanként eltérő felfogása miatt 
azonban szükséges a különböző illegális 
gyakorlatok tablószerű bemutatása. Ez a 
közös emberi jogok megsértésére irányu-
ló azon motívumokon keresztül történik, 
amelyek alapján egy bizonyos tevékeny-
séget rabszolgaságnak tekinthetünk 
(pl. tulajdonjog, kizsákmányolás, erő-
szak, más munkaerejével való önkényes 
rendelkezés). Azonban számolni kell az-
zal a kockázattal, amit egy túl tág defi-
níció eredményezhet. Ha túlságosan sok 
tevékenységet veszünk be a modernkori 

rabszolgaság körébe, akkor szétaprózód-
nak a felszámolásra irányuló törekvések. 
A rabszolgaság szélesebb körű értelme-
zése azzal a veszéllyel jár, hogy a nem-
zetközi, illetve regionális szervezeteknek 
és az érintett államoknak sok apró illegá-
lis gyakorlat felszámolását kell támogat-
niuk. Így a modernkori rabszolgasághoz 
a tulajdonjog gyakorlása révén szorosan 
kapcsolódó, a társadalomba már erő-
sen integrálódott gyakorlatok – mint pl. 
a vidomegon (háztartási rabszolgaság) 
Beninben, illetve a nyugat-afrikai orszá-
gokban működő, az európai igényeket ki-
szolgáló emberkereskedő, gyermekmun-
kát szervező hálózatok – nem kapnának 
akkora figyelmet és támogatást, hogy az 
az áldozatok számára is valós segítséget 
jelentsen.

A rabszolgaság tilalma
a Népszövetség idején

Az emberi jogok növekvő szerepének kö-
szönhetően a 20. század második felétől 
a nemzetközi jog fejlődésében egyre na-
gyobb hangsúlyt kapott az egyén védel-
me az állammal szemben. Ennek egyik 
eleme az alapvető szabadságjogok kodifi-
kációja mellett a rabszolgaság tilalmának 
nemzetközi elismerése volt. Habár már a 
napóleoni háborúkat lezáró 1815-ös bé-
csi kongresszus záróokmánya is említést 
tett a rabszolgaság tilalmáról (az európai 
nagyhatalmi érdekeket megerősítő területi 
rendelkezések mellett), a visszaszorításá-
ra irányuló küzdelem szükségességéről 
szóló átfogó egyezmény csak a Nemzetek 



40 Külügyi Szemle

Gyurácz Veronika

Szövetsége keretein belül született meg. 
A rabszolgaság a nemzetközi jogba el-
sőként a létezésének és elterjedésének 
világszerte folytatott vizsgálatára 1924-
ben létrehozott Rabszolgák Helyzetével 
Foglalkozó Ideiglenes Bizottság munkája 
nyomán került be, mint elítélendő gya-
korlat. A bizottság munkájára hivatkozva 
az 1926-ban elfogadott rabszolgaság elle-
ni egyezmény a rabszolgaságot az egyén 
olyan állapotának tekinti, „amelyben 
felette a tulajdonjognak ismérveit vagy 
egyes ismérveit gyakorolják”.11 Továbbá

A rabszolga-kereskedés magában 
foglal minden elfogási, megszerzési 
vagy átengedési cselekményt, amely 
az egyénnek rabszolgaságba vetésére 
irányul, minden cselekményt, amely 
rabszolgának eladás vagy csere cél-
jára való megszerzésére irányul; 
minden eladás vagy csere útján való 
átengedését a rabszolgának, aki el-
adás vagy csere céljaira szereztetett, 
úgyszintén általában a rabszolgákkal 
való kereskedésre vagy ezeknek szál-
lítására vonatkozó minden cselek-
ményt.12

Ahogy az az egyezmény első cikkéből 
kitűnik, a rabszolgaság kulcseleme a tu-
lajdonjog gyakorlása egy másik személy 
fölött, illetve a fogva tartás célja a ha-
szonszerzés.

Az 1926-os genfi egyezmény erősen 
tükrözi a 20. század elejének politikai 
erőviszonyait. Az egyezményhez csatolt 
lista, amely a rabszolgaságnak tekintett 

gyakorlatokat sorol fel, a tárgyalásokon 
részt vevő gyarmattartó országok véle-
ményének a visszatükröződése. Így a kor 
szellemiségével erősen áthatott megfo-
galmazás 2015-ben nem alkalmas a rab-
szolgaság modernkori formáinak az ér-
telmezéséhez. Azt ugyanis elsősorban az 
angol és francia gyarmatokon az 1920-as 
években elhatalmasodott kényszermun-
ka motiválta. Belga-Kongóban például 
számos iparágban jellemző volt, hogy a 
helyi lakosságot erőszakos körülmények 
között foglalkoztatták, a személyi sza-
badságuk korlátozása mellett.13

Az egyezmény további gyenge pont-
ja, hogy nem hozott létre nemzetközi-
leg elismert szankciórendszert, amely a 
rabszolgaság felszámolását, büntetését 
kikényszeríthetővé tette volna, és nem 
határozott meg a rabszolgaság létezé-
sének bizonyítására vonatkozó konkrét 
lépéseket sem az aláíró államok számá-
ra.14 Pozitívumként értékelendő azonban, 
hogy az aláírók vállalták, hogy a határa-
ikon belül intézkedéseket hoznak a rab-
szolgaság felszámolása és megelőzése 
érdekében. A vállalások megvalósulásá-
nak a második világháború kirobbanása 
vetett gátat, ám a háborús tapasztalatok, 
a kényszermunkatáborok borzalmai kö-
vetkeztében ismét napirendre került a 
kérdés. A nemzetközi kapcsolatokat új 
alapokra helyező, az emberi jogokat védő 
törekvések során – immár az ENSZ ke-
retében – a rabszolgaság ügyével is fog-
lalkoztak.



2015. ősz 41

A hatályos nemzetközi jog hiányosságai

A rabszolgaság elleni védelemről 
szóló ENSZ-dokumentumok

A Walk Free Foundation a modernko-
ri rabszolgaság kutatásában az ENSZ 
és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
egyezményeit, határozatait tekinti irány-
adónak. Az azok iránymutatásai alapján 
készült Global Slavery Index modernko-
ri rabszolgaságnak tekinti az emberke-
reskedelmet és a kényszermunkát. De a 
„rabszolgaság” címke alá sorolja többek 
között az adósrabszolgaságot, a kényszer- 
vagy szolgasági házasságot (beleértve 
ezeknek a katonai konfliktusok során 
alkalmazott formáit), valamint a leszár-
mazáson alapuló, örökletes, generációs 
rabszolgaságot is, ami például Mauritá-
niában napjainkban is .15 A szervezet a 
2000. december 14-én aláírt, a nemzet-
közi szervezett bűnözés elleni ENSZ-
egyezményre hivatkozva modernkori 
rabszolgaságnak tekinti továbbá az em-
berkereskedelem járulékos jelenségeit, 
vagyis a prostitúciót, a szexuális kizsák-
mányolást, a szolgaságot vagy a szervke-
reskedelmet. Ezáltal a Global Slavery In-
dex a modernkori rabszolgaság tág értel-
mezését adja meg: a rabszolgaság tényét 
nem korlátozza az egyén munkaerejével 
való önkényes rendelkezésre.

A 2013-as Global Slavery Index felhív-
ja a figyelmet arra, hogy a rabszolgaság 
napjainkban rendkívül diverzifikált, kü-
lönböző illegális tevékenységek formájá-
ban jelen van szinte a világ minden or-
szágában.16 Felmerülhet a kérdés, vajon 
meddig terjed a modernkori rabszolgaság 
határa, s mely tevékenységeket tekinti 

napjainkban a hatályos nemzetközi jog 
rabszolgaságnak. De az emberi jogok vé-
delmét garantáló határozatok, egyezmé-
nyek megfogalmazóinak arra a kérdésre 
is válaszolniuk kell, hogy az emberi jo-
gokat sértő egyéb illegális gyakorlatokat 
milyen indikátorok alapján kell megkü-
lönböztetni a modernkori rabszolgaságtól.

A nemzetközi jogfejlődéshez hatalmas 
lendületet adott az, hogy az egyén védel-
mét garantáló nemzetközi egyezménye-
ket 1945-től már egy univerzális alapokra 
helyezett intézmény, az Egyesült Nemze-
tek Szervezete keretében alkották meg. 
A második világháborúban átélt borzal-
mak következtében a hatalmi érdek meg-
valósításának elérhető módjai átértéke-
lődtek. Ráadásul az 1926-os egyezmény 
a végrehajtás ellenőrzése terén kudarcot 
vallott, hiszen nem hozott létre az egyez-
ményben leírtak nemzeti jogba történő 
átültetését szolgáló mechanizmust. Az 
ENSZ Közgyűlése által 1948-ban elfo-
gadott Emberi jogok egyetemes nyilatko-
zatának 4. cikke kihangsúlyozta: „Senkit 
sem lehet … szolgaságban tartani; a rab-
szolgaság és a rabszolga-kereskedelem 
minden formája tilos.”17 Bár az ENSZ-
nek a rabszolgaság ügyében 1949-ben fel-
állított ad hoc szakértői bizottsága nem 
tartotta szükségesnek az 1926-os genfi 
egyezmény szövegének a módosítását, 
felhívta a figyelmet az indiai szubkon-
tinensen elterjedt adósrabszolgaságra, s 
jelezte annak a szükségességét, hogy a 
nemzetközi közösség szélesebb körű vé-
delmet garantáljon a rabszolgasággal ösz-
szefüggő egyezményekben.18
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Így az 1926-os egyezményhez csatolt 
1953-as jegyzőkönyv ismét előírta az 
államok számára a rabszolgaság felszá-
molását célzó intézkedések meghozata-
lát. A közgyűlés 1956-ban a „Kiegészítő 
jegyzőkönyv a rabszolgaság, a rabszolga-
kereskedelem és a rabszolgasághoz ha-
sonló gyakorlatok felszámolásáról” című 
dokumentumot fűzte az 1926-os genfi 
egyezményhez. Ebben a rabszolgaságnak 
tekintett gyakorlatok körét az adósrab-
szolgaság (debt bondage) és a szolgaság 
(serfdom) fogalmát lefedő tevékenysé-
gekkel szélesítették.19 Emellett a nem-
zetközi jogban a rabszolgaság modern 
formái már átfogóbb megközelítésbe ke-
rültek: a jegyzőkönyv a gyermekmunka, 
a kényszerházasság és a nőket fenyegető 
szexuális kizsákmányolás megemlíté-
sével utalt a jogsértések által leginkább 
fenyegetett rétegekre, a nőkre és a gyer-
mekekre.20

Kevin Bales21 és Peter T. Robbins az 
1956-os kiegészítő jegyzőkönyv kap-
csán zavarosnak nevezi a rabszolgaság 
mibenlétéről a nemzetközi jogban – il-
letve sokkal inkább a tudományos tár-
sadalomban – manapság elterjedt meg-
fogalmazásokat.22 A szerzőpáros arra 
hívja fel a figyelmet, hogy mivel a rab-
szolgaság elleni küzdelem bekerült az 
ENSZ tevékenységei közé, a rabszolga-
ság tilalma a nemzetközi jog ius cogens 
normájának tekintendő.23 Következés-
képp a rabszolgaságmentes élethez való 
jog abszolút normaként van jelen a nem-
zetközi jogban, ezáltal a rabszolgaság 
emberiesség elleni bűncselekménynek 
számít, és a Nemzetközi Büntetőbíróság 

kompetenciájába tartozik. Vagyis függet-
lenül attól, hogy egy állam ratifikálta-e a 
rabszolgaság tilalmáról szóló nemzetkö-
zi egyezményeket, a rabszolgaság és a 
kényszermunka nemzetközi bűncselek-
ménynek minősül.

Az Emberi jogok egyetemes nyilatko-
zatában előírtak a jogi erőt az 1966-ban 
elfogadott Gazdasági, szociális és kultu-
rális jogok nemzetközi egyezségokmá-
nya, illetve a Polgári és politikai jogok 
nemzetközi egyezségokmánya révén 
kaptak. Ezek ugyanis tartalmazzák a 
rabszolgaság tilalmát is. Az előbbi doku-
mentum 6. cikke hangsúlyozza a szabad 
munkavállaláshoz való jogot, a 7. és 8. 
cikke pedig előírja a részes államok szá-
mára az „egyenlő munkáért egyenlő bér” 
elvének az elősegítését és védelmét.24 
A szélesebb körben ratifikált Polgári és 
politikai jogok nemzetközi egyezségok-
mánya a 8. cikkben ugyanazokkal a sza-
vakkal ítélte el a rabszolgaságot, mint az 
Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, 
annyi különbséggel, hogy a szolgaság 
tilalma külön fejezetben szerepel. Továb-
bá az egyezségokmányban is szerepel a 
kényszermunka tilalma, ami szintén a 
rabszolgaság tilalmának megkérdőjelez-
hetetlenségét erősíti.

Az ECOSOC rabszolgaság-ellenes 
szakértői formációi

Az ENSZ Gazdasági és Szociális Taná-
csa (ECOSOC) kapta meg a mandátumot 
a közgyűléstől, hogy a rabszolgaság-
ról szóló 1926-os egyezményben és az 
1953-ban hozzácsatolt jegyzőkönyvben 
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foglaltak végrehajtását felügyelje. Az 
ECOSOC-on belül létrejött egy albizott-
ság, amelynek feladata az 1956-os egyez-
mény szövegének az előkészítése lett. Az 
albizottság hangsúlyozta az ENSZ-en 
belül egy olyan önálló testület létreho-
zásának a szükségességét, amely a mo-
dernkori rabszolgaság elleni küzdelmet 
koordinálná és irányítaná. Ez 1974-ben 
valósult meg, amikor is az ECOSOC ré-
szeként felállt a modernkori rabszolga-
sággal foglalkozó munkacsoport.25 Habár 
számos nemzetközi jogi dokumentum is 
meghatározza a modernkori rabszolga-
ság mibenlétét, többek között a pontos, 
egységes definíció hiánya és a megoldá-
si módok tág köre miatt sem hatékonyak 
a rabszolgaság felszámolására irányuló 
nemzetközi és regionális erőfeszítések. 
A nehézségeket mutatja az is, hogy az 
ENSZ-ben sem alakult ki egységes ál-
láspont arról, hogy mi lenne a probléma 
kezeléséhez megfelelő fórum. A kérdést 
2006-ig bizottsági formában tárgyalta a 
modernkori rabszolgasággal foglalkozó 
munkacsoport. Azt követően az Emberi 
Jogok Tanácsának 6/14. számú határozata 
alapján a modernkori rabszolgaság elleni 
küzdelem szálai egy különleges megbí-
zott kezében összpontosultak, aki 2008-
ban az emberi jogi főbiztos hivatalában 
kezdte meg a munkáját.26

A különleges megbízott munkáját je-
lentősen befolyásolja az a tény, amit a 
modernkori rabszolgaság elleni küzde-
lem nehézségei között emel ki Urmila 
Bhoola, a pozíciót 2014 májusa óta betöl-
tő dél-afrikai nemzetközi jogász:

A rabszolgaság során alkalmazott 
tevékenységek illegálisak, jól álcá-
zottak. Ez nehezíti, hogy tiszta ké-
pet kapjunk a jogsértő gyakorlatok 
elterjedéséről, s ezáltal felfedjük, 
szankcionáljuk és felszámoljuk azo-
kat. Az áldozatok többsége a legse-
bezhetőbb és marginalizálódott tár-
sadalmi csoportokból kerül ki, tehát 
hatványozottan érintettek a nők és 
a gyermekek. … Annak érdekében, 
hogy a rabszolgaság minden formá-
ját hatékonyan fel tudjuk számolni, 
az alapvető okokat – úgy mint a sze-
génység, a társadalmi kirekesztettség, 
a diszkrimináció különböző formái – 
kell megcéloznunk.27

Bhoola 2014 júliusában, az Emberi Jo-
gok Bizottsága számára készített beszá-
molójában utalt az előző megbízottnak, 
Gulnara Shahiniannak a Ghánában, Ka-
zahsztánban és Mauritániában tett meg-
figyelő látogatásaira. Shahinian ugyanis 
az előző évi ghánai útja során ellátogatott 
néhány ottani halászközösséghez, reha-
bilitációs központba és Accra nagyobb 
piacaira. Elismerően szólt a rabszolgaság 
modernkori formáinak a felszámolását 
célzó regionális és helyi lépésekről, köz-
tük a gyermekmunka legrosszabb formá-
inak a felszámolását célzó 2009-es nem-
zeti akciótervről (National Action Plan 
on the Elimination on the Worst Forms 
of Child Labour), amely a bányászat és a 
halászat terén a gyermekmunka áldoza-
tainak a védelmét helyezi előtérbe.28

Az intézményi változások értékelésekor 
mindenképp előrelépésnek kell tekinteni, 
hogy az ENSZ Gazdasági és Szociális 
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Tanácsa – a rabszolgaság ma is élő for-
máinak terjedésére reagálva – átalakí-
totta a védelem struktúráját. Kérdéses 
azonban, hogy az országlátogatások és a 
helyi szervezetekkel folytatott konzultá-
ciók képesek-e érdemben hozzájárulni a 
rabszolgaságot kiváltó strukturális prob-
lémák megszüntetéséhez. A különleges 
megbízott kompetenciáinak a növelése, a 
rabszolgaság elleni kormányzati törekvé-
sek elmaradásának a szankcionálása az, 
ami más ENSZ-szervekkel való együtt-
működésben lehetőséget adhatna a rab-
szolgaság elleni küzdelem hatékonyabbá 
tételére.

Az emberkereskedelem elleni 
nemzetközi védelem

Az ENSZ az emberi jogok védelmét cél-
zó dokumentumaival – az Emberi jogok 
egyetemes nyilatkozatával, a rabszolga-
sággal kapcsolatos 1956-os kiegészítő 
jegyzőkönyvvel és a két egyezségok-
mánnyal – lefektette azokat a nemzet-
közi jogi alapokat, amelyek a rabszolga-
ságtól mentes élet ius cogens normáját 
garantálták. Azonban a dekolonizáció 
teljessé válásával és a fejlődő országok-
nak a világpiacra lépésével az 1980-as és 
1990-es években – egyrészt az Európába 
irányuló bevándorlás, az emberkereske-
dő hálózatok kiszélesedése, másrészt a 
kényszermunka, illetve a gyerekmunka 
nagyarányú alkalmazása következtében – 
nyilvánvalóvá vált, hogy a rabszolgaság 
korántsem a múlt, hanem a jelen problé-
mája.

Az emberkereskedelem világméretű 
hálózattá fejlődésére még képes volt az 
ENSZ higgadt és megfontolt választ adni, 
két jegyzőkönyv formájában: egyrészt a 
földön, vízen, levegőben végrehajtott 
embercsempészet, másrészt maga az em-
berkereskedelem témájában. A két doku-
mentum az ENSZ szervezett bűnözés el-
leni egyezményét (palermói egyezmény) 
egészítette ki.

Az emberkereskedelem a modernkori 
rabszolgaságban speciális szerepet tölt 
be, hiszen egyes vélemények szerint azt 
akár a rabszolgasággal egyenértékűnek 
is tekinthetjük. Az olyan esetek minden-
képp annak minősülnek, amelyek során 
a határt átlépő utazás idején az egyént 
tulajdonként kezelik, erőszakkal és meg-
félemlítéssel kényszerítik az út megtéte-
lére. Habár ilyenkor a cél nem elsősorban 
a rabszolga munkaerejének a kihaszná-
lása – az nem az út során, hanem annak 
végállomásán történik –, de az erőszaktól 
való félelem kiváltása, a kényszerítő erő 
alkalmazása, illetve a szabad akarat kor-
látozása miatt is a modernkori rabszolga-
ság egyik altípusának tekinthető.

Az emberkereskedelmet tárgyaló jegy-
zőkönyv a szexuális kizsákmányolást, a 
kényszermunkát, a rabszolgaságot és a 
szervkereskedelmet sorolja a saját téma-
körébe.29 Egyes vélemények szerint azon-
ban oda tartozik a határátlépés kikénysze-
rítése is, mivel annak végrehajtása közben 
erőszakot alkalmaznak, s egyetlen céljuk 
a kizsákmányolás. A jegyzőkönyv aláírói 
elítélték az emberkereskedelmet, s ezzel 
hivatkozási alapot teremtettek az ellene fo-
lyó küzdelemhez, hiszen a benne szereplő 
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definíció a kényszerítés fogalmát kiter-
jeszti az erőszakra, illetve az erőszakkal 
való fenyegetésre, s mint hangsúlyozza, 
ezekben az esetekben az egyén beleegye-
zésének az elérése szintén a kényszerítés 
egyik formája.30

Az emberkereskedelemről szóló jegy-
zőkönyv definíciója a védelem és a fele-
lősségre vonás szempontjából azért hasz-
nos, mert megkülönbözteti az emberke-
reskedőt az embercsempésztől. Míg az 
előbbi az erőszak és a kényszerítés eszkö-
zeivel éri el, hogy a kizsákmányolás cél-
jával embereket utaztasson egyik pontból 
a másikba, addig az utóbbi a hazájukban 
üldözött embereket csempészi külföldre, 
az egyén beleegyezése és pénzügyi ellen-
szolgáltatása mellett.31

Nemzetközi jogi szempontból pedig 
a globális emberi jogi védelem kiépülé-
sére ad példát a jegyzőkönyv. Hiszen a 
Népszövetség keretein belül elfogadott, 
a kizárólag a fehér rabszolgák kereske-
delmének a részeként zajló prostitúci-
ót tiltó egyezményekkel szemben – az 
ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűn-
ügyi Hivatalának (UNODC) a rendsze-
rében már egyenlő védelemben részesül 
a Kelet-Európából az Egyesült Király-
ságba kényszerített nő és a Beninből 
Gabonba hurcolt, és ott munkára kény-
szerített gyermek is. A palermói egyez-
ményhez csatolt jegyzőkönyvek így a 
modernkori rabszolga-kereskedelemmel 
foglalkoznak, és az erőszak alkalmazá-
sának, a kétségbeesésbe kergetésnek és 

a kizsákmányolásnak a különböző for-
mái alkalmazásával történő toborzásra, 
illetve a kényszermunkára és a rabszol-
gaság más változataira koncentrálnak.

A szervezett bűnözésről született 
egyezmény ellenére sincs azonban kon-
szenzus az érintett államok, nemzetközi 
és civil szervezetek között arról, hogy 
kik is tekinthetők az emberkereskedelem 
áldozatainak, s milyen kötelessége van 
az államnak, ha egy áldozat visszanyeri a 
szabadságát. A teendőket hosszan sorolja 
az emberkereskedelmet tárgyaló jegyző-
könyv 6. cikke, a lakhatási támogatás 
nyújtásától az orvosi ellátáson keresztül 
a munkaerőpiacra való visszajutás elő-
segítéséig, azonban azok csak ajánlások 
az államok számára.32 A palermói egyez-
mény jegyzőkönyvében szereplő megfo-
galmazás az emberkereskedelem megha-
tározásával egységes hivatkozási alapot 
ad az elkövetők felelősségre vonásához 
és az áldozatok védelméhez, azonban 
nem tér ki azokra a speciális esetekre, 
amikor az egyén részlegesen ugyan tu-
datában volt a körülményeinek, de nem 
volt szabadulási lehetősége az emberke-
reskedők elől. Így az emberkereskedelem 
különböző szektorokat kiszolgáló formá-
inak az elterjedése ellen csak a bűnelkö-
vetők által alkalmazott gyakorlatok pon-
tosítása révén lehet sikeresen felvenni a 
küzdelmet. E folyamatban pedig fontos 
szerepet kell játszaniuk az érintett álla-
mok hatóságainak.
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A Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet és a rabszolgaság
elleni küzdelem

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) úttörőnek számít a rabszolgaság 
elleni küzdelemben, hiszen – mintegy az 
1926-os genfi egyezmény megerősítése-
ként – már 1930-ban elfogadta a kény-
szermunkáról szóló 29. számú egyez-
ményt. Ebben megfogalmazták, hogy 
a rabszolgaság az egyénnel az akarata 
ellenére, erőszak vagy büntetés kilátás-
ba helyezésével végeztetett munka.33 Az 
ILO helyszíni megfigyelései a kényszer-
munka és a gyermekmunka elterjedésére 
koncentrálnak, illetve azokra a struktu-
rális társadalmi nehézségekre, amelyek, 
emberek millióit kényszerítik illegális 
munka végzésére. Ezek alapján a szerve-
zet szerint napjainkban 21 millió ember 
szenved a kényszermunka valamilyen 
formájától, s ebből 5,5 millió, az áldoza-
tok 26 százaléka 18 évesnél fiatalabb.34

E számok csökkentéséhez járul hoz-
zá a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
azzal, hogy már a 29. ILO-egyezmény 
kimondta: a kényszer vagy a kötelező 
munka illegális kikényszerítése bűn-
cselekmény, s az egyezményt ratifikáló 
államok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a törvény által kiszabott bünteté-
sek valóban a bűncselekmény mértéké-
vel egyenértékűek legyenek, s szigorúan 
alkalmazzák azokat.35 A kényszermun-
ka nemzetközi elítélését erősítette meg 
1957-ben a 105. ILO-egyezmény, amely 

már a politikai nyomásgyakorlás vagy a 
nevelés eszközeként is tiltja a kényszer- 
vagy kötelező munka alkalmazását.36 
Külön kitér az egyezmény a munkaerő-
nek a globális piacgazdaságban a 20. 
század második fele óta tapasztalható 
mobilitásnövekedésre, amely szintén 
nem jelenthet alapot a kényszermunkára.

Ahogy pedig azt az 1999-ben elfoga-
dott 182. ILO-egyezmény kimondja, a 
kényszermunka legsúlyosabb formája 
a 18 év alatti gyermekekkel végeztetett 
munka, mely napjainkban a modernkori 
rabszolgaság egyik legelterjedtebb for-
mája.37 Az egyezményt számos kritika 
érte, főleg a fejlődő országok, például 
Nigéria részéről. Azzal vádolták, hogy 
túlságosan a „nyugatias” gyermekkép 
számára garantál védelmet, figyelmen 
kívül hagyva azt, hogy az afrikai társa-
dalmakban milyen fontos a gyermekek 
által a családjuk és a közösség számára 
végzett munka. Azonban az kétségtelen, 
hogy az egyezmény – a gyermekek joga-
iról szóló 1991-es ENSZ-egyezménnyel 
együtt – a nemzetközi jog által egyértel-
műen elítélendőnek minősítette a gyerek-
munkát.38 Ám igazat kell adni azoknak a 
véleményeknek is, amelyek szerint a két 
egyezmény kikényszeríthetősége további 
erőfeszítéseket igényel, főleg a fejlődő 
országokban. A kulturális különbségek 
nem kapnak kellő hangsúlyt az ENSZ 
gyermekvédelmi rendszerében: szük-
séges lenne például a gyermekeknek az 
afrikai társadalomban betöltött speciális 
szerepére, jogaira és kötelezettségeire ki-
térni.
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A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a 
2014. május 28. és június 12. között Genf-
ben rendezett 103. ülésszakon egészítet-
te ki az 1930-as 29. számú egyezmény 
szövegét egy jegyzőkönyvvel (Protocol 
to the Forced Labour Convention) és a 
kapcsolódó ajánlással (Recommendation 
on Supplementary Measures for the 
Effective Suppression of Forced Labour), 
melyekkel szintén az emberi jogokat érő 
modern fenyegetésekre kívánt választ 
adni. Az újonnan elfogadott ILO-normák 
a kikényszerítendő minimumkövetel-
ményekkel már a kényszermunkának az 
emberkereskedelem során jelentkező vál-
tozatát is megcélozzák: a kényszermunka 
áldozatait érintő megelőző, védelmi és 
kompenzáló intézkedések végrehajtásá-
nak az erősítését írják elő.39 Az említett 
úttörő jelentőségű egyezmények alapján 
jól látszik, hogy a kényszermunkában 
szenvedőkről rendszeresen közreadott 
friss kutatásainak köszönhetően a Nem-
zetközi Munkaügyi Szervezet a modern-
kori rabszolgaság elleni küzdelem kike-
rülhetetlen szereplője lesz a jövőben is.

Regionális védelem

Az ENSZ-ben kialakult nemzetközi jogi 
védelmi rendszert egészítik ki, illetve 
erősítik a regionális együttműködések 
keretein belül elfogadott egyezmények, 
melyek szintén hangsúlyozzák a rabszol-
gaság tilalmának ius cogens normáját. 
Így például az Európa Tanács által 1950-
ben elfogadott Emberi jogok európai 
egyezményének 4. cikke – az Emberi jogok 

egyetemes nyilatkozatával és a nemzet-
közi egyezségokmányokkal összhang-
ban – részletesen kifejti, hogy senkit sem 
lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban 
tartani, illetve senkit sem lehet kényszer- 
vagy kötelező munkára igénybe venni. 
Az 1963-ban elfogadott negyedik kiegé-
szítő jegyzőkönyv pedig az adósrabszol-
gaság tilalmára utalva kimondja, hogy 
„senkit sem lehet szabadságától pusztán 
azért megfosztani, mert szerződéses kö-
telezettségének nem tud eleget tenni”.40

Az Afrikai Unió jogelődje, az Afrikai 
Egységszervezet keretein belül 1981-ben 
fogadták el Az ember és a népek jogainak 
afrikai chartája című dokumentumot, 
amely kimondta, hogy „az egyén kizsák-
mányolásának és megalázásának minden 
formája tilos, különösen a rabszolgaság, 
a rabszolga-kereskedelem, a kínzás, az 
embertelen vagy megalázó büntetés vagy 
bánásmód”.41 Az alapvető emberi jogok 
pozitív megerősítésének a módszerét 
választotta 1969-ben az Amerikai Álla-
mok Szervezete: Az ember jogai és kö-
telezettségei amerikai nyilatkozatában 
olyan elidegeníthetetlen emberi jogok 
védelmét garantálja – többek között a 
szabad mozgáshoz, az oktatáshoz, a sza-
bad munkaválasztáshoz és a munkával 
arányos bérhez való jog –, melyek a rab-
szolgaság különböző modernkori formái 
során sérülnek vagy korlátozva vannak.42 
A regionális jogi instrumentumok tehát 
megerősítették a részes államok által már 
aláírt nemzetközi egyezményeket, így fe-
jezték ki az európai, amerikai, illetve az 
afrikai régió elköteleződését az emberi 
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jogok nemzetközi és regionális védelme, 
valamint a rabszolgaság elleni küzdelem 
mellett.

A regionális emberi jogi egyezmények 
által garantált védelemmel párhuzamo-
san a civil szervezetek az áldozatokkal 
próbálnak meg közvetlen kapcsolatot 
fenntartani. Tevékenységük elsősorban 
a felkutatásukra, a jogi, orvosi segítség-
nyújtásra terjed ki. A magyar emberi 
jogi védelemben úttörő munkát végez a 
Baptista Szeretetszolgálat, amely a Bel-
ügyminisztérium által irányított nemzeti 
koordinációs mechanizmus tagjaként az 
emberkereskedelem visszaszorítása érde-
kében folyó küzdelemben vesz részt. Az 
osztrák LEFÖ–IBF partnerszervezettel 
2013-ban közösen elindított LUCIA nevű 
projektjük legfontosabb célja egyrészt a 
megelőzés és a társadalmi szemléletfor-
málás, másrészt a kényszermunka és a 
munka-kizsákmányolás áldozatainak a 
védelme, elhelyezésük védett házakban.43 
Amit a Baptista Szeretetszolgálat végez a 
nyugati megyékben, az osztrák hatósá-
gokkal közösen, azt teszi a Segítő Kéz 
2003 Szociális Egyesület Szatmárnéme-
tiben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben, illetve Beregszászon 2010 óta, egy 
határon átívelő együttműködés kereté-
ben. Az emberkereskedelem felszámolá-
sát célzó tevékenységük figyelemfelkeltő 
kampányokra, az áldozatok mentális, 
pszichés védelmére és társadalmi, illetve 
munkaerőpiaci támogatására koncentrál.

A gyermekmunka felszámolásán dol-
gozik a James Kofi Annan által irányított 
Challenging Heights a Volta folyó men-
tén, Ghánában: a kakaótermesztésben 

és a halászatban dolgoztatott gyermekek 
megmentésén munkálkodnak. A szerve-
zet rendszeres egyeztetést folytat a ha-
lászközösségekkel, és iskolákat tart fenn 
a gyermekmunkától megszabadított gye-
rekek számára, mert meggyőződésük, 
hogy az oktatás – beleértve az emberi 
jogokat érintő képzéseket is – járulhat 
hozzá a leghatékonyabban a modernko-
ri rabszolgaság felszámolásához és az 
áldozatok védelméhez.44 Az általuk vég-
zett munka tökéletes példája annak, hogy 
ahol az emberi jogokat védő nemzetközi 
egyezményeknek a nemzeti jogba történő 
átültetése és a nemzeti védelmi rendszer 
kiépülése nehézségeket okoz, ott a civil 
szervezetek képesek kitölteni a védelem-
ben keletkezett űrt az áldozatok számára. 
Következésképp szükséges lenne, hogy a 
hatályos nemzetközi jogi egyezmények e 
téren további kompetenciákat tegyenek 
elérhetővé a civil szervezetek számára, 
illetve hogy a nemzetközi szervezetek 
partnerként tekintsenek a helyi kezdemé-
nyezésekre.

Összegzés

Bár már a 19. században bilaterális és 
nemzetközi egyezmények ítélték el a rab-
szolgaságot, s a 20. század során a Nép-
szövetség, majd az Egyesült Nemzetek 
Szervezete tette alkalmassá azok szöve-
gét a modernkori rabszolgaság formáival 
szembeni fellépésre, a jelenleg hatályos 
nemzetközi jogi keretnek vannak hiá-
nyosságai. Az, hogy több mint 30 millió 
az áldozatok száma, azt mutatja, hogy az 
egyezmények mögött nem áll még olyan 



2015. ősz 49

A hatályos nemzetközi jog hiányosságai

nemzetközi és regionális intézményrend-
szer, amely a rabszolgaságnak kitettek 
hathatósabb védelmét el tudná látni, és az 
elkövetőket felelősségre vonhatná. A mo-
dernkori rabszolgaság elleni küzdelem 
azonban megkövetelné, hogy a már lé-
tező egyezmények és regionális nyilat-
kozatok a részes államok valós elkötele-
ződését közvetítsék. Éppen ezért a nem-
zetközi közösség jövőbeni törekvéseinek 
a meglevő jogforrások végrehajtására és 
az érintett országok fejlesztésére kell irá-
nyulniuk. Azaz az érintett országok gaz-
dasági, társadalmi szolgáltató rendsze-
rének a fejlesztése a kulcsa annak, hogy 
a rabszolgaság által érintett országok 
lakói ne keressék a foglalkoztatás illegá-
lis szektorait. A rabszolgaság kínálati és 
keresleti oldalát is megcélzó törekvések 
lehetnek a nemzetközi egyezményekben 
lefektetett célok és normák hatékony 
megvalósítói. S ezzel párhuzamosan a 
gazdasági és a szociális szektor, valamint 
az oktatás színvonalát célzó reformoknak 
a civil szféra aktivitását és a demokrati-
kus intézmények fejlesztését elősegítő tö-
rekvéseket kell előmozdítaniuk. Ugyanis 
autokratikus, erős kontrollt alkalmazó, a 
civil szervezetekkel együtt nem működő 
kormányok esetében még a nemzetközi, 
regionális egyezmények ratifikálására is 
kicsi az esély, nemhogy azoknak a nem-
zeti jogba való átültetésére.45
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