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Nõusolek 
ekspluateerimisega 
ei vähenda kuriteo 
tõsidust!!! 

Riigipiiri ületamine 
ei ole eelduseks –
inimkaubandus 
toimub ka riigi sees.

Alla 18-aastane on ka 
siis inimkaubanduse 
ohver, kui ei petetud, 
ähvardatud, sunnitud, 
aga ekspluateeriti.



Probleemistik



Ei ole „ideaalset“ ohvrit

• Inimkaubanduse ohvrina on raske tuvastada isikut, 

kes end ise ohvriks ei pea

• Isikud ei pruugi abi küsida ja abi pakkumisele 

võidakse vastata keeldumisega

• Häbitunne, märgistamise hirm

• Karistuse hirm - nii kurjategijate kättemaksu kui 

võimude poolse karistuse

• Õpitud abitus (kogemuse kaudu omandatud ootus, et 

sündmusi on võimatu kontrollida ja tegevus ei vii 

eesmärkideni)



Miks ohver „ei taha“ abi… 

• Teadmatus saadavalolevatest teenustest.

• Teadmatus õigusest saada abi (inimkaubanduse 

ohvriks sattuvate inimeste õigusteadlikkus on 

üldjuhul väga madal).

• Usalduse puudumine kõikide kaaskodanike, ka 

abistajate suhtes.

• Varasem negatiivne kogemus politseiga.

• Varasem negatiivne kogemus 

abiorganisatsioonidega.

• Tunne, et ollakse kaubitsejate ees tänuvõlglane või 

reaalne võlg kaubitsejale/tööandjale.



Kurjategija otsene tahtlus

NB! Inimkaubanduse tegevusi 

on võimatu ellu viia 

hooletuse tõttu, mis 

tähendab, et inimene teab, et 

tema tegevused on 

kahjulikud ja viib neid ellu 

tahtlikult või lubab neil 

juhtuda…



ei karju 

tingimata APPI  

ei „käitu“ nagu 

OHVER

puuduvad nähtavad  

vägivalla tunnused



Kus on glamuur?

Enamik prostitutsiooni kaasatud naistest on oma elus 

varasemalt kogenenud vägivalda:

• 60% - vaimset, 

• 60% – füüsilist ja,

• 50% – seksuaalse vägivalla erinevaid vorme

Prostitutsiooni kaasatul on nädalas 

keskmiselt 8 klienti



Kus on glamuur?

Prostitutsiooni kaasatute hulgas (¼) puutusid kokku 

erinevate vägivalla ilmingutega, millest:

• vägistamisi (29%), peksmisi (26%). 

• Prostitutsiooni kaasatute seas on väga levinud vaimse tervise

probleemid: 59%-l kurnatus, 53%-l depressioon, 49%-l unehäired, 

41%-l ärevushäired, 16%-l paanikahäired, 13%-l sotsiaalfoobia

• Enesetapule on mõelnud elu jooksul 40% ja 20% on proovinud

endalt elu võtta.



Julgus helistada ja abi küsida ei ole 

iseenesest mõistetav

kliente 2018 aastal 359



Inimkaubanduse ennetamise ja 

ohvrite abistamise Nõuandeliin 

+372 6607320
• pöördumine anonüümne ja 

konfidentsiaalne

• kahtlustad tööalast või seksuaalset 
ekspluateerimist/ärakasutamist

• Helista tööpäevadel kella 10.00-
18.00 (teistel aegadel jäta teade 
automaatvastajale)

• või kirjuta info@lft.ee

mailto:info@lft.ee



