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Taking Young Women Out of Brothels:  
Залуу бүсгүйчүүдийг биеэ үнэлэгчдийн газраас гаргаж авах: Хохирогчдыг 
хамгаалахад туршлага, мэдлэгтэй хүмүүсийг ашигласан нь   
 
Бангладеш улсад хүний эрхийг зөрчдөг хувийн секторуудын үйл ажиллагаанд 

хөндлөнгөөс оролцдог орон нутгийн нийгэмлэг бий.  

Бангладеш улсад хүчинд автан янхны газарт очсон охидыг хамгаалахын тулд 

урьд өмнө нь биеэ үнэлэгчид байсан хүмүүсээс бүрдсэн судалгааны багийг 

ашиглан ажиллагаа явуулдаг “Секс ажилчдын Екотагийн Нийгэмлэг” гэж 

байдаг. Эдгээр ахмад хүмүүс секс худалдаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.  

Тэдний олонхи нь янхны газарт буй биеэ үнэлэгчдэд өрөө хөлслүүлдэг юмуу 

эсвэл тэднийг захирдаг эзэгтэй нар билээ. Тэд залуу биеэ үнэлэгчдийг бодвол 

зав зай ихтэй бас уг үйлдвэрлэлийн талаар гүнзгий мэдлэгтэй хүмүүс. Тэд 

янхны газар дахь өөрсдийн эдийн засгийн эрх мэдэл, байр сууриа ашиглан 

залуухан эмэгтэйчүүдэд өрөө хөлслүүлэхдээ насанд хүрээгүй охидыг 

зөвшөөрөхгүй байх зэрэг тухайн газарт хэнийг байлгахыг шийдэх онцгой 

боломжтой.  

Хэдийгээр ийм бодлого байдаг ч залуу биеэ үнэлэгчид заримдаа янхны газарт 

охидыг дагуулан ирэх нь бий. Иймэрхүү тохиолдол гарахад ахмад биеэ 

үнэлэгчид нь охиныг байлгаж буй өрөөнд очиж, түүнтэй жижиг шагайвар, 

цонхоор нь харьцдаг. Тэгээд охин өөрийн хүслээр ирсэн эсэх, аль тосгоноос 

ирсэн, хэдэн настай, төрөл садангууд нь ямар хүмүүс байдаг зэргийг олж 

мэдэхийг хичээдэг. Түүнийхээ дараа охины гэр орон байдаг тосгон руу 

итгэлтэй хүнээр эцэг эх, төрөл төрөгсдөд нь хэл хүргүүлдэг нийгэмлэгтээ олж 

мэдсэн бүхнээ мэдэгддэг ажээ.  

Олонхи тохиодолд гэр бүлийнхэн нь янхны газар ирж, охиноо аварч чаддаг 

байна.  Гэхдээ заримдаа гэр бүлийнхэн нь охиноо янхны газарт зарсан байдаг 

бөгөөд түүнд туслахыг ч хүсдэггүй, чаддаг ч үгүй тохиолдол гардаг.  

Янхны газруудаас охидыг аварч эхэлсэн цагаасаа өөрсдийн ажлыг дэмжүүлэх, 

охидод туслуулахаар “Секс ажилчдын Нийгэмлэг” орон нутгийнхаа янз бүрийн 
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ТББ-уудтай холбоо тогтоон ажиллажээ. ТББ-ууд нь гэр орон руугаа буцаж 

чадахгүй охидыг сэргээн эмчлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 

Янхны газруудаас насанд хүрээгүй охидыг суллах секс ажилчидын хүчин 

зүтгэлд орон нутгийн иргэдээс маш өчүүхэн дэмжлэг үзүүлдэг нь биеэ үнэлэлт 

бол нийгмийн хэмжээний аюул болсныг харуулж байна.  

Түүнчлэн секс ажилчид хүүхдүүдийг хамгаалах болсон нь сексийн 

худалдаанаас ашиг олдог хүмүүст ч тэр биеэ үнэлдэг байсан ахмад хүмүүс 

болон тус нийгэмлэгийг аюулд хүргэж байгаа зүйл юм. Тэдгээр секс ажилчдын 

болон янхны газраас насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг чөлөөлөх хамгаалалтыг 

нэмэгдүүлэх талаар төрийн албан хаагчдад нөлөөлөхөд орон нутгийн ТББ-ууд 

дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт дээрхи эмэгтэйчүүд найдаж буй.  

Уг асуудлыг хянах, олж илрүүлэхийн аль алинд нь ахимаг биеэ үнэлэгчид 

өвөрмөц байр суурьтай оролцож буй учраас энэ тактик маш их үр дүнтэй юм. 

Мөн тэд өөрсдийн нийгэмлэгээр дамжуулан мэдээллийг аюулгүй олж авч, 

дамжуулж чадах өргөн сүлжээг бий болгосон билээ. Энэ нь охид аль хэдийн 

янхны газарт ирсэн үед буюу зөрчлийн хамгийн эцсийн шатанд хөндлөнгөөс 

оролцдог тактик бөгөөд нөхцөл байдлаас бодитойгоор чөлөөлөхийг зорьдог 

юм. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, албадан хөдөлмөрлүүлэх, албадан суурьшуулах 

зэрэг мөлжлөгийн хохирогч болсон бусад бүлгүүд ч зовж шаналж буй 

бусдадаа туслахад өөрсдийн туршлага, байр суурийг ашиглах боломжтой. 

Гэхдээ, Бангладешийн эдгээр эмэгтэйчүүд өөрсдийгөө бодит аюулд хүргэж буй 

гэдгийг тэмдэглэх нь чухал.  

 


