SINA SAAD PARANDADA LASTE ELU IGAL
Tagajärjed: seksuaalse ekspluateerimise laps-ohvrid
Millised on lapse õigused?
kannatavad raskeid füüsilisi ja vaimseid traumasid.

Laste kaubanduslik seksuaalne
ekspluateerimine on ränk laste õiguste
rikkumine, mida defineeritakse kui “täiskasvanu
poolset seksuaalset väärkohtlemist, mille eest makstakse
sularahas või natuuras lapsele endale või kolmandale
isikule või isikutele.”
Peamised laste kaubandusliku seksuaalse
ekspluateerimise vormid on lasteprostitutsioon,
lastepornograafia, lastega kaubitsemine nende
seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil, kusjuures lastele
suunatud seksiturismi e. lasteseksiturismi ( child sex
tourism ) ja lastega abiellumisjuhtumeid tuleks pidada
lasteprostitutsiooni erivormideks.
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On seksituriste, kelle sihtmärgiks on lapsed, aga on ka
teisi, kes harilikult ei eelista lapsi, küll aga kasutavad
juhust, kui laps on neile välja pakutud. Otsides eksootilist
värskust, noorust või närvikõdi, eemal kodunt ja
sotsiaalsetest normidest, tunnevad nad end piisavalt
kindlalt, et oma seksuaalfantaasiaid alaealiste peal järele
proovida.
Kõige tavalisemad lasteseksituristide sihtkohad on Tai ja
Filipiinid, viimastel aastatel on lisandunud Keenia, India,
Brasiilia jt.
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Kuritöö jääb kuritööks ka siis, kui see panna toime
väljaspool oma riiki. Laste suhtes toime pandud
seksuaalkuritegude eest mõistetakse
ekstraterritoriaalselt kohut, see tähendab ka siis, kui
kuritegu on toime pandud väljapool oma kodumaad.

Mida saab turismis teha?
Andke oma allkiri koodeksile, mis on mõeldud kaitsma
lapsi seksuaalse ekspluateerimise eest turismi valdkonnas
(“Code of Conduct for the Protection of Children from
S exu a l E x p l o i ta t i o n i n Tr a v e l a n d To u r i s m ”
(www.thecode.org)
THE
CODE
.ORG

´´Käitumiskoodeks turismiga seotud firmadele ja
turismitööstusele, kaitsmaks lapsi seksuaalse
ekspluateerimise eest turismis ja reisimisel´´
(http://www.thecode.org/).
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Lasteseksituristid esindavad kõiki eluvaldkondi: nad
võivad olla abielus või vallalised, mees- või naissoost,
rikkad turistid või vaesed rändurid. Lasteseksituristid
võivad reisida mööda oma kodumaad või külastada
rahvusvahelisi kuurorte.

Laste seksuaalne ekspluateerimine on
kõigis maades karistatav!
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puuduses elavad lapsed,
vähemusgruppidest pärit lapsed, töötavad lapsed,
hooajalistest tuludest elatuvad lapsed, tänavalapsed,
väärkoheldud ja hooletussejäetud lapsed.

Kes panevad kuriteo toime?

Põhjuseid on mitmeid: majanduslik ebavõrdsus,
nõudmine laste seksuaalteenuste järele, sooline
ebavõrdsuses, relvastatud konfliktid, sotsiaalsed
eelarvamused, ekstreemne tarbijalikkus jne.
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Laste seksiturism on lasteseksuaalne ekspluateerimine
isikute poolt, kes reisivad oma kodust kaugemale, teise
riiki või teise geograafilisse piirkonda oma riigis,
eesmärgiga
I astuda seksuaalvahekorda lastega.

Väärkoheldud ja ekspluateeritavaid lapsi ohustavad
HIV/AIDS jt suguhaigused
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Riikide valitsused peavad kaitsma last igasuguse
seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise
eest.(ÜRO lapse õiguste konventsioon, art.34).
www.unicef.org/crc/
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Laps on iga alla 18 aastane inimolend, ta vajab erilist
kaitset igasuguse väärkohtlemise ja vägivalla eest

Lapsele seksuaalse ekspluateerimise käigus osaks saanud
füüsiline vägivald põhjustab vigastusi. Seksuaalse
ekspluateerimisega kaasnev psühholoogiline ängistus
tekitab süütunnet, madalat enesehinnangut,
depressiooni ja viib mõningatel juhtudel suitsiidini.
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Igal lapsel on võõrandamatu õigus tervisele, haridusele ja
arengule, lapsel on õigus avaldada oma arvamust iga
temasse puutuva ettevõtmise suhtes jpm

POOL MAAILMAS!
Miks see juhtub?
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Mida saab igaüks teha?
SINA SAAD AIDATA

Ära pöördu kõrvale - julge sekkuda!

ECPAT (End child prostitution,
child pornography and trafficking
of children for sexual purposes)
on rahvusvaheline
organisatsioonidest ja
üksikisikutest koosnev
koostöövõrgustik, mille
eesmärgiks on lõpetada ja
ennetada lasteprostitutsiooni,
lastepornograafiat ja lastega
kaubitsemist seksuaalse
ekspluateerimise eesmärgil kogu
maailmas (http://www.ecpat.net)
Ecpati võrgustikku kuuluvaid
organisatsioone on rohkem kui 70
riigis
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kui märkad
midagi, mis viitab laste seksuaalsele
ekspluateerimisele – räägi oma reisijuhile,
teavita hotellipersonali, oma maa esindust
või saatkonda. Kui sulle tehakse vastavaid
pakkumisi, nt taksojuhtide poolt, väljenda
oma leppimatust ja tee juhtunu kohta
avaldus oma hotellile ja reisijuhile. Kui
pakkumise teeb sinu oma kaasmaalane,
informeeri sellest koju tagasi jõudes oma riigi
võimuesindajaid.
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SINA SAAD PARANDADA LASTE ELU IGAL POOL MAAILMAS!

Eestis helista politsei numbril 110
Üleriigiline lasteabi telefon 116111
Välismaal olles teata e-mailile: protect@ecpat.net

Eestis helista üleriigilisile lasteabi telefonil

116111
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Eestis helista politsei numbril

CCHILL

ÄRA PÖÖRDU KÕRVALE –
JULGE SEKKUDA!
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www.unwto.org/protect_children/campaign/en/hotlines.php?op=1&subop=6

See voldik on välja töötatud allpool nimetatud ECPAT-i
gruppide ühenduse poolt ning finantseeritud Euroopa
komisjoni poolt:
ECPAT Saksamaa; ONLUS/ECPAT Itaalia; ECPAT
Austria/Respect –Integratiivse Turismi Arendamise
Instituut; ECPAT Eesti/Tartu Laste Tugikeskus; ECPAT
Holland/Defense for Children International; Preda Fond,
Filipiinid; Fond Paniamor, Kostariika; Equations, India;
Fair Trade in Tourism Lõuna-Aafrikas (FTTSA);
MAIS–ECPAT Puerto Plata, Dominikaani Vabariik; Solwodi
- Keenia
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Otsi alltoodud veebilehelt vastava maa hotline number:

Tartu Laste Tugikeskus on
ECPAT-i esindusorganisatsioon
Eestis, mille missiooniks on laste
väärkohtlemise ennetamine ja
väärkoheldud laste ning nende
pereliikmete abistamine ja ravi
(http://www.tugikeskus.org.ee/).
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Kuurordis, puhkekohas:

KAITSTA LAPSI JA
NOORI SEKSUAALSE
EKSPLUATEERIMISE
EEST REISIMISEL
JA
TURISMIS.
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küsi oma reisiagendilt, kas tema
firma on allkirjastanud laste seksuaalse
ekspluateerimise eest kaitsmise
käitumiskoodeksi – näita, et sulle on oluline,
et lapsed oleksid kaitstud kõikjal maailmas.
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Kodus:

