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Az V. nemzetközi kongresszus a leány- 
kereskedés ellen. 

Írta: Ungar Dezsőné. 
Egyike volt azoknak a nagy nemzetközi ideális 

törekvésű összejöveteleknek, melyek meggyőznek bennün- 
ket arról, hogy a társadalom kezdi észrevenni leg- 
súlyosabb bajait s igyekszik azokat gyógyítani. 

Ott volt Európa összes államának hivatalos meg- 
bízottja. Észak-Amerika, Canada, Argentinia, Dél-Afrika, 
Ausztrália kormányának képviselője, valamint az összes 
nemzeti egyesületek legjobbjai, hogy utat-módot találja- 
nak a leánykereskedés gyalázatának megszüntetésére. 
Meg akarnak szüntetni egy oly társadalmi berendezést, 
melyet nem a szükség, hanem a bűnös élvhajhászás, a 
nemtörődömség és a pénzszerzés vágya évezredek óta 
teremtett és melynek egyedüli áldozata a nő. 

Jól tudta évekkel azelőtt az a lelkes kis csa- 
pat − Josefine Butlerrel az élén − hogy ilyen mélyen 
gyökeredző baj ellen csak hatalmas faktorokkal lehet 
küzdeni, első sorban tehát a kormányok és a törvény- 
hozás figyelmét igyekezett felhívni törekvéseire, de fárad- 
hatatlanul dolgoztak társadalmi úton is, 

A merész kezdeményezésnek az International 
Bureau az eredménye; az iroda szervezte az összes nem- 
zeti egyesületeket a leánykereskedés ellen és Mr. Coote 
a lelke e nagyszabású munkának, megtudta nyerni e 
nagy nemzetközi mozgalomnak a kormányok komoly 
megértését és segítségét is. 

Az együttes munkának gyümölcse az a lelkes 
egyhangú kongresszusi határozat, melyhez az állami kö- 
vetek is hozzájárultak, hogy minden reglementáció el- 
törlendő, létezése szégyen minden államra nézve. 

A kongresszus továbbá hangsúlyozta, hogy első 
sorban a leánykereskedés ellen harcol, azt reméli, hogy 
 

ha sikerül a kereskedőket szigorú törvényekkel megfé- 
lemlíteni és a vérlázító üzelmet jövedelmezőségétől meg- 
fosztani, akkor legalább a könyörtelen nyerészkedési 
vágy nem viszi őket e lelketlen foglalkozásra. 

A National Vigilance Association és az Internatio- 
nal Bureau legnagyobb diadala az a törvény, amelyet az 
angol törvényhozás mindkét fóruma elfogadott, mely két 
évi börtönnel és ha férfi, nyilvános vesszőzéssel sújtja 
a kerítőt és az immorális életre csábítót. 

Mr. Lee képviselő szerint a hatás már is észlel- 
hető, a külföldi származású leánykereskedők nagyobbára 
elhagyták Angliát − valószínű hogy gyalázatos foglal- 
kozásukat másutt folytatják − azért volna kívánatos, ha 
a többi állam is követné Anglia eljárását. Kéri a jelen- 
levő küldötteket, hogy egyesült erővel harcoljanak ellenük. 

Ebben a küzdelemben, amint a riportokból kitűnik, 
fontos eszköz a vasúti és hajó misszió munkája, mert 
ezek még sok esetben meg is előzhetik a bajt. 

Kitűnő eredményeket értek el Canadának és az 
Unióban a női rendőrök által. 

Élénk vita tárgya volt, vájjon nálunk is teljhata- 
lommal felruházott női rendőröket alkalmazzana-e? Ugyan- 
csak komoly, mélyreható tanácskozások folytak a kis- 
korúak megvédése és a sülyedtek megmentésének minden 
eszközéről, a kishirdetések kérdéséről, a helyszerzők 
védelméről, a kivándorlás leple alatt szállított anyagról. 

Csak egy határozatban tért el − úgy rémlik előt- 
tem − a kongresszus humánus felfogásától, midőn ki- 
mondta, hogy a külföldi prostituált nőt vissza kell hazá- 
jába küldeni. Ez praktikusan kivihetetlennek látszik és a 
megaláztatás végtelen sorát jelenti a szegény nőre nézve. 

Mrs Fawcrett lelkes beszédben rámutat, hogy ez a 
küzdelem összeesik a nő öntudatra ébredésével és nem 
lehet elvitatni, hogy a nőmozgalomnak nagy része van 
benne, ismerteti a budapesti kongresszus! rezolutióját és 
reméli, hogy a nő és férfi testvéreink győzelmét a jövő 
nemzedék magasabb erkölcsi felfogásával ki fogja vívni. 

Az utolsó napon Mrs Chapman-Catt elnökölt, ő 
mondta: amíg ott a mélységben, megrontott, áruba bo- 
csátott, aztán kitaszított nők vannak, addig mi a haladás 
a kultúra minden tényezőjének birtokában lehetünk, de 
boldogtalan testvéreink szomorú tekintetét nem viszonoz- 
hatjuk nyíltan és becsületesen. 

 




