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LÕPP
SEKSIKAUBANDUSELE 
LASTE JA NOORTEGA



TÕSIASJAD, 
mIKS PEATADA 
SEKSIKAUBANDUS
• Seksikaubandus on maailma suuruselt kolmas(1)  ja kiiresti kasvav   

 kuritegevusharu(2).
• Maailmas kasutatakse seksikaubanduses ära 1,8 miljonit last. Kuigi   

 arvatakse, et kaubitsejate(3) põrandaaluse tegevuse tõttu võib see number   
 olla palju suurem. 
• Aruanded näitavad, et enamike inimkaubitsejate(4) kõige tõenäolisem   

 eesmärk on ohvrite seksuaalne ärakasutamine.
• Inimkaubitsemine toimub kõikides maailma riikides. See pole ainult vaeste  

 riikide probleem(4). 
(1) UNFPA 2006  (2) UNGIFT 2008  (3) ILO 2002  (4) UNICEF UK  2003

INImKAUBITSEmISE 
KOLm ETAPPI
1. Värbamine
Laps või noor viiakse kodust ära. Mõnikord kasutatakse selleks jõudu, kuid 
enamasti meelitatakse neid kodust lahkuma, lubades neile paremat elu. Vahel 
müüvad meeleheitel vanemad aga ise oma lapsed kaubitsejatele. 

2. Transport
Laste viimine ettenähtud sihtkohta võib tihti olla ohtlik ja ebamugav. Kaubitsejad 
peidavad lapsi kitsastes oludes, et vältida oma tegevuse paljastamist. Kahtluste 
vältimiseks valetavad nad oma seotuse kohta inimlastiga. 

3. Sihtkoht
Sihtkohta saabumisel allutatakse laps ja noor läbi ahistamise, peksu või 
vägistamise enda tahtele. Seksiorje müüakse edasi korduvalt. Nad on vaimselt ja 
füüsiliselt kahjustatud, kuid tunnevad liiga suurt hirmu või häbi, et abi paluda. Kui 
nad üritavad ära joosta, ähvardavad kaubitsejad nemad või nende perekonnad 
tappa. Isegi, kui neil õnnestub põgeneda, ei paku võimud sageli kohest kaitset, 
jättes nad haavatavaks ka edaspidi.

ABI ON KÄEULATUSES
Osta meie uus Soft Hands Kind Heart 
kätekreem. Seeläbi ulatad abikäe 
miljonitele kaitsetutele lastele ja noortele, 
kes on langenud seksikaubanduse ohvriks. 
100 krooni Sinu ostust annetatakse meie 
koostöö partnerile ECPAT’ile, kes töötab 
pidevalt, et peatada laste ja noortega 
kaubitsemine ja nende seksuaalne 
ärakasutamine Eestis ja mujal maailmas. 
 
OSA ThE BODy ShOP’I KAmPAANIA 
KÄIGUS EESTIS KOGUTUD RAhAST 
LÄhEB TARTU LASTE TUGIKESKUSELE 
SEKSUAALSE vÄÄRKOhTLEmISE LAPS-
OhvRITE ABISTAmISEKS, LASTE JA 
NOORTE SEKSUAALSE EKSPLUATEERImISE 
ENNETAmISEKS, SEKSUAALKASvATUSE  
NING LASTEGA TööTAvATE SPETSIALISTIDE 
KOOLITAmISEKS.

Rohkem informatsiooni sellest, kuidas 
ise kaasa lüüa leiad lehelt 
www.thebodyshop.com/stop
Kui usud, et oled märganud midagi kahtlast või oled 
kokku puutunud seksikaubandusega ning soovid nõu, 
võta meiega ühendust e-posti aadressil 
protect@ecpat.net või Tartu Laste Tugikeskuse 
meiliaadressil ch.abuse@online.ee.

hÄDAOLUKORRA PUhUL hELISTA EESTIS TELEfONIDEL 
110 – POLITSEI vÕI 116111 – LASTEABI TELEfON



“Saša”, nagu 
paljud teismelised 
tüdrukud, unistas 
modelliks 
saamisest  
Põues kerge ärevustunne, vastas 
ta kuulutusele kohalikus lehes. Ta 
ei suutnud oma õnne uskuda, kui 
ta järgmisel päeval kohtumisele 
kutsuti. Intervjuu läks väga hästi 
ja talle pakuti koheselt tööd. 
See oli uskumatu pakkumine, 
kuna pildistamine pidi toimuma 
välismaal ja “Saša” polnud kunagi 
välismaal käinud. Kartes vanemate 
keeldu otsustas tüdruk neile 
rääkida alles hiljem. Ta ütles neile, 
et läheb paariks päevaks sõbranna 
juurde.

Järgmisel päeval agentuuri juurde 
jõudes juhatati ta koos kahe teise 
tütarlapsega mikrobussi. Kuna 
kõik tüdrukud olid noored, oli 
neil saatja, kes võttis turvalisuse 
mõttes ära nende passid. Pikk reis 
ei vähendanud tüdrukute erutust 
ja kohale jõudes olid nad ikka 
veel liiga rõõmsad märkamaks, et 
midagi on valesti. Maja pööningul 
ootas tüdrukuid fotograaf, kes 
käskis neil riidest lahti võtta. 
Tüdrukud oli segaduses ja püüdsid 
seletada, et see peab olema viga, 
kuid siis muutus nende saatja 

kurjaks ning hakkas tüdrukuid 
ähvardama. Sellele järgnes 
tüdrukute jaoks nädalapikkune 
õudusunenägu. Neid hoiti vastu 
nende tahtmist kinni, sunniti 
ennast müüma, nendest tehti 
pornograafilisi fotosid ja filme.

Kodus otsisid “Saša” vanemad 
palavikuliselt oma tütart. Ükski 
tüdruku sõbranna ei teadnud 
temast midagi ja mida päev edasi, 
seda enam muretsesid vanemad 
tüdruku turvalisuse pärast.

Lõpuks õnnestus “Saša’l” oma 
vangistajate käest põgeneda, 
kuid ta oli üksi, hirmunud, võõras 
linnas, passita ja tal polnud aimugi 
kuidas koju saada. Ta kartis 
minna politseisse, sest arvas, et 
nad ei usu teda ja arreteerivad 
hoopis tema või - mis veel hullem 

- räägivad vanematele kõigist 
nendest häbiväärsetest asjadest, 
mis temaga juhtus. Nii ta hulkuski 
mööda tänavaid, vangistatuna ning 
dokumentideta võõras riigis.
. 

Arvasin, et nad
on mu sobrad.

Ma usaldasin neid.

Laps pildil toetab meie kampaaniat. Ta ei ole seksikaubanduse ohver. 
Fotograafid: ADAM BROOMBERG & OLIVER CHANARIN

Kirjeldatud lugu on tõestisündinud, kuid nimed on muudetud.
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“Kit’i” pereelu ei 
olnud õnnelik. Ta 
põgenes oma 
murede eest 
internetti. 
Jututoas tutvus ta “Ray’ga”, kellel 
oli sarnane taust. Nad jagasid oma 
muresid ja peagi said nendest 
sõbrad. Ühel päeval ütles pettunud 

“Ray”, et kavatseb kodust ära joosta 
ja kutsus “Kit’i” endaga kaasa. 
Kuna “Kit” polnud samuti oma eluga 
rahul, oli ta nõus kaasa tulema. 
Nad leppisid kokku, et kohtuvad 
rongijaamas. Sealt otsustasid nad 
suunduda rannikule, kus oleks 
lihtsam tööd leida. Rongis ostis “Ray” 
neile kokteilid. See on viimane asi, 
mida “Kit” sellest reisist mäletab. 

Teadvusele tulles avastas ta end 
lukustatuna väikses toas koos 
mitmete teiste noorte hirmunud 
poistega. Nad kõik olid aheldatud 
kas kätest või jalgadest. Ruumi 
sisenes suure kaikaga mees, kes 
hakkas karjuma ja poisse peksma. 
Mees ütles neile, et nad peavad 
teenima 40 000 dollarit enne, kui 

nad vabaks lastakse. Oma võla 
tagasi teenimiseks pidid poisid 
töötama klubis. Nende ülesanne oli 
lõbustada kliente ja tantsida baaris. 
Mees hoiatas, et kui poisid üritavad 
põgeneda, järgneb sellele karm peks 
ja nende võlg suureneb veelgi. “Kit’i” 
sunniti mitu kuud seksima, enne 
kui ahistatud poisid päästeti klubist 
politseireidi käigus. 

“Kit” ei tahtnud koju tagasi minna 
ja lõpuks leiti talle koht poistele 
mõeldud varjupaigas.

“Maria” on pärit 
väga vaesest 
perekonnast. 
Tema mõlemad 
vanemad olid liiga 
haiged, et töötada 

- seega oli “Maria” 
perekonna peamise 
sissetuleku teenija. 

““Maria”, kes meeleheitlikult püüdis 
rohkem teenida, kohtas ühte naist. 
See naine tundis USA’s inimesi, kes 
otsisid teenijat ja olid nõus maksma 
rohkem kui “Maria” kodumaal 
teenida võiks. Naise sõnul oli vaid 
üks probleem: kuna „Maria“ on väga 
noor ja töökogemuseta, osutuks 
USA tööviisa saamine võimatuks. 
Õnneks tundis see naine inimesi, 
kes saaksid “Maria” USA’sse 
smuugeldada, kuid kuna see oli 
ohtlik, pidi ta maksma neile tasu. 
Nad palusid väikest ettemaksu ja 
ülejäänu pidi ta tasuma siis, kui oli 
ohutult üle piiri saanud. “Maria” ei 
olnud kindel, mida teha, kuid ta 
soovis oma perekonda aidata. Ta 
arutas olukorda vanematega ja koos 
otsustati, et asi on proovimist väärt.
USAsse jõudes anti „Maria“ üle 
tema uuele tööandjale. Viimane 
teavitas, et teenijana ei teeniks ta 

piisavalt raha, et oma võlga tagasi 
maksta, selleks peaks „Maria“ 
müüma oma keha. Kui ta keeldus, 
ähvardasid nad tema perekonnale 
viga teha ja lukustasid ta söögi 
ja joogita tuppa seni, kuni ta oli 
piisavalt meeleheitel, et järgi anda.

“Maria” oli vangistuses 4 kuud, kuni 
politseihaarangu käigus vahistati 
tema tööandjad.  Saanud hoolt ja 
arstiabi, taastus “Maria” piisavalt, 
et aidata politseil ehitada üles 
kriminaalasi tema kaubitsejate vastu. 
Seejärel naases ta koju, kus teda 
avasüli ootas armastav perekond.

Ma tahan 
sulgeda silmad ja 
teha nii, et see 
koik laheks üule.

Tundsin end nii 
abituna.

minu kaest oli
koik äara voetud

Laps pildil toetab meie kampaaniat. Ta ei ole seksikaubanduse ohver.
Fotograafid: ADAM BROOMBERG & OLIVER CHANARIN

Kirjeldatud lugu on tõestisündinud, kuid nimed on muudetud.
Laps pildil toetab meie kampaaniat. Ta ei ole seksikaubanduse ohver.
Fotograafid: ADAM BROOMBERG & OLIVER CHANARIN

Kirjeldatud lugu on tõestisündinud, kuid nimed on muudetud.
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Ühel päeval ütlesid 
“Al’i” vanemad talle 
ja vennale, et nad 
läheksid mehega, 
kes lubas leida 
neile tööd jõukamas 
naaberriigis.
Nad pidi maksma mehele tasu, 
et ta hoolitseks poiste eest pikal 
sõidul läbi kõrbe. Kui pisarates 
hüvastijätt oli möödas, kinnitas 
mees, et leiab poistele hea töö ja 
vanemad tunnevad nende üle veel 
uhkust.

Kui nad lõpuks suurlinna jõudsid, 
lukustas mees poisid tuppa ja 
sundis neid oodatud töö asemel 
narkootikume võtma. Tugevalt 
uimastatud poisse vägistati ning 
selle käigus pildistati ja filmiti. 
Kui poisid teadvusele tulid, olid 
nad meeltesegaduses ja tundsid 
valu. Hirmust üksteise külge 
klammerdatuna otsustasid nad 
koos põgeneda. Kui selleks lõpuks 
võimalus avanes, saadi poisid 
kätte ja neile öeldi, et kui nad 
veel põgeneda üritavad - siis nad 
tapetakse.

Poisid talusid samasuguseid 
piinu mitmeid päevi, kuni ühel 
päeval otsustasid kaubitsejad 
ilma igasuguse hoiatuseta, et neil 
pole “Al’i” enam vaja. Ta visati 
välja, jättes ta enese hooleks. 

„Al“ jäi linna ja hulkus tänavatel, 
püüdes mõelda välja viise, kuidas 
oma venda päästa. Tööd ta ei 
leidnud, kuna ei osanud kohalikku 
keelt, üle ei jäänud muud kui 
ellujäämise nimel kerjata. Kuigi 
ta vajas meeleheitlikult abi, ei 
teadnud “Al”, kelle poole pöörduda. 
Politseisse ei saanud ta minna, 
sest kartis, et ta vahistatakse ning 
saadetakse linnast välja. Sellisel 
juhul jääks ta vend täiesti üksi 
kaubitsejate meelevalda. Lisaks 
veel seksuaalse ärakasutamise 
häbi, mis ta hingele varju heitis. Ta 
tundis, et ei saaks enam kunagi 
oma perekonnale otsa vaadata. 
Ainus asi, mis teda elus hoidis, oli 
soov päästa oma vend. 

Laps pildil toetab meie kampaaniat. Ta ei ole seksikaubanduse ohver.
Fotograafid: ADAM BROOMBERG & OLIVER CHANARINKirjeldatu on tõestisündinud, kuid nimed on muudetud.

Mul oli habi
selleparast, mis nad

minuga tegid



“ON AEG  
 TEGUTSEDA”
Daam Anita Roddick 

Anita Roddick ei pööranud kunagi pead ära 
teemadelt, mida teised võinuksid vältida. Seega 
oli vältimatu, et ta pidi tegutsema avastades 
meie keskelt tänapäeva orjastamise õudused. 
Kui Anita 2007. aastal suri, oli tema kampaania 
inimkaubanduse vastu alles alanud. Tema töö 
elab edasi Inspireerituna kirest õigluse vastu, sest 
jätkame tema võitlust uue kampaaniaga Lõpp laste 
ja noorte seksikaubandusele, mis on valminud 
koostöös ECPAT International’iga.

SEE ON mEIE LOOmUSES
The Body Shop, mis sündis kaupmehe visioonist ajada põhimõtteid järgivat äri, 
jätkab oma missiooni, et võtta sõna inimõiguste ja looduse kaitseks.

The Body Shop’is oleme valinud just sellised kampaaniad, kuna usume, 
et need on teemad, kus saame kõige enam mõju avaldada. Lisaks raha 
kogumisele koheseks sekkumiseks, tahame anda Sulle ka informatsiooni, 
mis on vajalik, et hakata tegutsema. Samuti tahame mõjutada otsustajaid 
pakkuma lahendusi, mis tooks pikaajalisi muutusi maailmas.

Oleme alati tugevalt töötanud, et kaitsta inimõigusi. 1993. aastal 
algas meie esimene HIV ja AIDS’i teadvustamise kampaania ja 1994. 
aastal alustasime kampaaniaga koduse vägivalla vastu.  Et tähistada 
Rahvusvahelise Inimõiguste Deklaratsiooni 50. aastapäeva 1998. aastal, 
käivitasime kampaania “Jäta oma jälg” ja kogusime 3 miljonit allkirja. 
Oleme üks asutajaliikmetest Eetilise Kauplemise Initsiatiivis, mis koondab  
organisatsioone, kes tahavad parandada inimeste töötingimusi maailmas.

KÄSIKÄES 
Meie kampaaniapartner Eestis - Tartu Laste Tugikeskus, on 
mittetulundusühing, mis kõige esimesena Eestis - alates 
oma loomisest 1995.a. - hakkas tegelema väärkoheldud 
laste ja nende pereliikmete abistamisega. Aastas aidatakse 
Tugikeskuse spetsialistide poolt keskmiselt 300 last, lisaks 
nende pereliikmeid. Ligikaudu kümnendik nendest on 
seksuaalse väärkohtlemise ohvrid.  

Tartu Laste Tugikeskus on rahvusvahelise ühingu ECPAT (End Child 
Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for 
Sexual Purposes) partnerorganisatsioon Eestis ning seoses osalemisega 
selle organisatsiooni töös on alates 1997.a. aktiivselt tegutsenud laste 
seksuaalse ekspluateerimise ennetustöös.

Käesoleva ja järgmise aasta projektitegevus 
on suunatud laste seksuaalse 
ekspluateerimise ennetamisele turismis, 
mis on aasta-aastalt muutunud järjest 
ulatuslikumaks ja tõsisemaks probleemiks 
kogu maailmas. Me toetame Tartu 
Laste Tugikeskust nende pühendunud, 
professionaalse ja eduka tegutsemise 
pärast väärkoheldud laste kaitsmisel ja 
abistamisel.



ABIKÄSI
Meie kampaanial „Lõpp laste ja teismeliste seksikaubandusele“ on 
kolm peamist eesmärki. 

Tahame inspireerida pikaajalisi muutusi ja luua maailm, mis astub reaalseid 
samme laste seksikaubanduse vastu. Kavatseme kampaaniatega poodides 
ja meedias tõsta teadlikkust probleemist.

Tahame kindlustada, et meie häält kuuleksid need, kellel on võimu läbi viia 
muutusi, et kaitsta maailma lapsi ja noori. 

Kogutud raha tahame suunata ennetustööks ja teadlikkuse tõstmiseks 
riskigruppi kuuluvate laste ja noorte seas. Lisaks soovime sellega tuua 
kohest lohutust nendele lastele, kellede elusid on seksikaubandus juba 
mõjutanud.

Ulata käsi 
Saad näidata oma toetust, ostes meie poodidest Soft Hands Kind Heart 
kätekreemi. Annetame 100 krooni Sinu ostust ECPAT’ile nende võitluseks laste ja 
noorte seksikaubanduse lõpetamiseks Eestis ja mujal maailmas.

Anna käega märku
Tuleval aastal palume Sul näidata oma toetust ja anda oma allkiri meie palvekirjale 
kas internetis või meie poodides. Koos saame julgustada võtmeisikuid astuma 
samme kaitsmaks lapsi ja noori seksikaubanduse ohvriks sattumise eest.

Sinu kätes
Kui tahad aktiivsemalt aidata, külasta meie kodulehte www.thebodyshop.com/
stop ja kirjuta sellest probleemist oma piirkonna poliitilistele organisatsioonidele.

Inimkaubandus on maailmas üks kiiremini kasvavatest globaalsetest 
kuritegevusharudest*, kuid inimõiguste kuritarvitamist on võimalik ennetada. 
Sinu abiga saame päästa ja kaitsta lapsi ja noori, kes on langenud seksi/
inimkaubanduse ohvriks.

*Ref UNIGIFT, 2008
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