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Az emberkereskedők áldozataiért 

 

 
Speciális szolgáltatás: 

 
emberkereskedelem-szakértő, kutató, oktató, 
tanácsadó 
 

 
A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 

De Coll Ágnes programmenedzser 
 

 

telefonszáma: 
 

+36 1 466 5978 

 

e-mail címe: 

 

decoll@baptistasegely.hu 

 

Szervezet neve:  

 

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány  

 

Szervezet elérhetősége: 

 

1065. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57/1.  

www.baptistasegely.hu.  

 

A Baptista Szeretetszolgálat programvezetője, De Coll Ágnes egyike lett annak a 

világ minden tájáról származó nyolc kitüntetettnek, akit elismertek az 

emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében tett erőfeszítéseiért 2019. június 

20-án, Washingtonban. A 2019-es év Trafficking in Persons Report Hero (az 

emberkereskedelemről szóló jelentés hőse) elismerést Michael R. 

Pompeo külügyminisztertől vette át. Ágnes a téma egyik 

kiemelkedő szakértője Magyarországon, jelenleg a 

Baptista Szeretetszolgálat 12 főből álló, az 

emberkereskedelem ellen küzdő irodájának 

vezetője. 

 

mailto:decoll@baptistasegely.hu
http://www.baptistasegely.hu/
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A Baptista Szeretetszolgálat számára a történtek a 2003 óta folyó emberkereskedelem 
elleni küzdelem nagyon komoly elismerését jelentik. Az emberkereskedelem áldozatait 
számos módon zsákmányolják ki, a felnőtt férfiakat kényszermunkával, a gyerekeket 
koldulással, a nőket prostitúcióra való kényszerítéssel. A szervezet tizenöt éve titkos 
védett házakat üzemeltet és azóta mintegy 1500 áldozatnak nyújtott segítséget, ahol az 
áldozatokkal szociális szakemberek, pszichológusok foglalkoznak, hogy képessé 
válhassanak feldolgozni a velük történteket és új életet kezdhessenek.  

A Baptista Szeretetszolgálat e tevékenységében szorosan együttműködik a kormányzati 
szervekkel és a külföldi partnerszervezetekkel, valamint közös akciókban vesz részt a 
rendőrséggel az áldozatok kimenekítésének érdekében. A szervezet nagy hangsúlyt 
fektet a megelőzésre és külön programja van az emberkereskedők által 
veszélyeztetett, vagy már áldozattá vált gyermekek számára. De 
Coll Ágnes az évek során hatékony nemzetközi hálózatot 
épített ki, akik a szervezet állandó partnerei. „Az 
emberkereskedelem elleni küzdelem társadalmi 
felelősség, legyünk éberek és tudjunk arról, hogy 
van megoldás, a szeretetszolgálat senkit sem 
hagy segítség nélkül”, vallja a programvezető.   
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A modern kori rabszolgaság mértékét vizsgáló Global Slavery Index legfrissebb kutatási 
eredményei szerint Magyarországon körülbelül 36 ezer ember él jelenleg is 
emberkereskedelem áldozataként, míg az egész világon ez a szám 40,3 millió. A 
Nemzetközi Migrációs Szervezet, az IOM kutatásai ezeket az eredményeket tovább 
részletezik:  Magyarországon évente 5-20 ezer fő közé teszik a kényszerprostitúció, 10-
40 ezer fő közé a munkacélú kizsákmányolás áldozatainak számát. Az Európai Unióban 
nálunk csak Bulgáriában és Romániába rosszabb a helyzet. Az áldozatok valódi számát 
csak becsülni lehet, ugyanis az emberkereskedelemhez kapcsolódó bűncselekmények 
egy része soha nem kerül a hatóságok szeme elé. A becsült áldozatszámhoz képest 
beszédes adat, hogy a bejelentett esetek száma évente nem éri el a százat. 

De Coll Ágnes munkájának van egy elméleti és egy gyakorlati része. Az elméleti rész, 
hogy folyamatosan fejleszti a tudását, tréningekre jár, kutatásokban vesz részt. De ő 
maga is tart tréningeket szakmabelieknek vagy olyan embereknek, akik kapcsolatba 
kerülhetnek az emberkereskedelem áldozataival: hajléktalanszállón, átmeneti 
otthonokban, gyermekotthonokban dolgozó szociális munkásoknak, rendőröknek, 
munkaügyi felügyelőknek, ügyvédeknek, bíróknak. De szervez work-shopokat 
gyermekotthonokban gyerekeknek is, ahol a drámajáték eszközeivel hívja fel a figyelmet 
az emberkereskedelem veszélyeire. Munkájának gyakorlati része a terepen zajlik, 
amikor a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány látókörébe kerül egy áldozat és 
elindulnak érte, hogy kiemeljék helyzetéből. A terepmunka része az áldozat 
kimozdításának és elhelyezésének a megszervezése, a hazai és külföldi rendőrségekkel, 
a Nemzetközi Migrációs Szervezettel, konzulátusokkal és nagykövetségekkel, valamint 
adott esetben a sajtóval történő együttműködés. 

 

 

 


