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Kallis lugeja!  

Uurimistöö esitab järeldusi trendide kohta, mis mõjutavad naiste ja tüdrukute osalust 
prostitutsioonis ja inimkaubanduses, tuvastab trende ning värbamismehhanisme internetis, 
samuti analüüsib haavatavust, mis piirab võimalusi väljuda inimkaubandusest ja prostitut-
sioonist. 

Projekti partnerid, kes töötavad inimkaubandusohvritega ja prostitutsiooni kaasatud 
isikutega Eestis, Lätis ja Ühendkuningriikides, on ohvrite tunnistustele toetudes leidnud, et 
üha rohkem kasutatakse ohvrite värbamise kanalina internetti. Kuna naiseks olemine on olu-
line faktor värbamaks isikuid seksuaalse ekspluateerimise või fiktiivabielu eesmärgil, on selle 
uurimustöö tkoostamisel lähtutud sooperspektiivist.

Eesti ja Läti on tüüpilised näited lähteriikidest, kust värvatakse ohvreid seksuaalse 
ekspluateerimise, tööorjuse või fiktiivabielu eesmärgil. Ühendkuningriik on peamine sihtriik 
inimestele, kes liiguvad töö otsimise eesmärgil. Naised Lätist ja Eestist võivad olla sattunud 
sinna inimkaubanduse ohvritena. 

Samal ajal on Eesti ja Läti sihtriigid meestele, kes on pärit Lääne-Euroopa riikidest, 
peamiselt Ühendkuningriikidest. Turiste ööklubides, baarides ja tänaval iseloomustab naiste 
sõnul ründav ja üleolev suhtumine naistesse. Turistide vool pealinnadesse soodustab sek-
suaalse ekspluateerimise eesmärgil toimuvat maapiirkondade inimeste toomist.

Uurimistöö ajalugu ja lähenemised inimkaubandusele ning prostitutsioonile on part-
nerriikides erineva tasemega. Kasutatud uurimismeetodid erinevad riigiti ning on kohandatud 
selleselt, et jõuda lahendusteni, mis peaksid aitama kaasa inimkaubanduse ja prostitutsiooni 
poliitikate arengule.

Iluta Lace
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SISSEJUHATUS
Uuring prostitutsiooni kohta Lätis ja Eestis on osa tegevusest Euroopa Komisjoni pro-

jektis „Ohutuskompass: teeviidad inimkaubandusest pääsemiseks”. Uuringuprotsessis kesken-
dutakse tingimustele, mis määravad, kuidas inimesi kaasatakse prostitutsiooni, prostituudiks 
värbamise üldisi mehhanisme ja Interneti kaudu värbamise põhilisi tendentse, ning vaadel-
dakse haavatavuse erinevaid aspekte, mis mõjutavad võimalikku loobumist prostitutsioonist. 
Nendele küsimustele vastuste leidmine annab võimaluse luua prostitutsiooniga tegelevate 
naiste jaoks tugi- ja vabanemisprogramme ning rakendada ennetavaid meetmeid.  

Selle projekti põhieesmärk vastab inimkaubanduse kaotamist käsitleva ELi stratee-
giale aastateks 2012–2016, milles rõhk on asetatud prostitutsiooniohvritele igakülgse abi 
osutamisele ja koostööle erinevate sotsiaalsete mõjuritega inimkaubanduse likvideerimi-
seks (edaspidi – IK)1. Rahvusvahelistes dokumentides tunnistatakse, et inimkaubandus on 
sootundlik, st inimkaubanduse ohvrid on eelkõige naised. EUROSTATi andmed näitavad, et 
aastatel 2008–2010 tuvastatud inimkaubanduse ohvritest moodustasid 68% naised ja 12% 
tütarlapsed (alla 18 aasta vanused isikud), kes peamiselt olid seksuaalselt ekspluateeritud2. 
Üheks prostitutsiooniga seotud levinud arvamuseks on, et prostitutsiooniga tegelema hak-
kamine ja selle tegevuse jätkamine toimub naiste vabal valikul, mistõttu ei saa prostitutsioo-
ni lugeda inimkaubanduseks. Samas on mitu argumenti, mis tõestavad, et prostitutsiooni ja 
inimkaubanduse vahel on tihe seos. Samuti tuleb arvesse võtta ka selliseid aspekte nagu sun-
duse, võimu ja kontrolli rakendamine sutenööride ja klientide poolt. Naiste valikuvõimalused 
prostitutsiooniga jätkamise või sellest loobumise, samuti erinevate prostitutsiooniga seotud 
aspektide suhtes on väga piiratud. Nagu viidatud käsiraamatus on toodud prostitutsiooni ja 
inimkaubanduse seose kohta, on püüdlused tõmmata range piirjoon „sunnitud” ja „vabataht-
liku” prostitutsiooni vahel määratud läbikukkumisele, sest mõlemad on poliitikal põhinevad 
analüütilised sõnastused3. Jaotised ja piirid hajuvad, kui vaadata neid laste ja naiste reaalse elu 
vaatenurgast. Tulemusena on prostitutsioon oma olemuselt inimkaubanduse üheks vormiks. 
Projektis osalevate Läti, Eesti ja Suurbritannia partnerite kogemused ja tähelepanekud ning 
inimkaubanduse ohvrite lood näitavad, et Internetis pakutavaid võimalusi kasutatakse järjest 
sagedamini seksuaalteenuste, fiktiivsete abielude ja sunnitöö värbamiskanalina. Lätit ja Eestit 
loetakse inimkaubanduse ohvrite päritoluriikideks, samal ajal kui Suurbritannia on kõige at-
raktiivsem sisseränderiik. Teisest küljest on Läti ja Eesti Suurbritannia ja Skandinaavia meeste 
jaoks populaarsed seksiturismi sihtkohad. Käesoleva projekti eesmärgiks on luua kooskõlas-
tatud nägemus ja arusaamine olemasolevast probleemist ja kujundada efektiivne mehhanism 
osalevate partnerorganisatsioonide koostööks. 

Arvestades, et uurimistööd prostitutsiooni ja seda reguleerivate seaduste kohta on 

1 Inimkaubanduse likvideerimisele suunatud EÜ strateegia 2012-2016, http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.
action?path=EU+Policy%2FNew+European+Strategy

2 Inimkaubandus EÜ-s. Meie ajastu orjus. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/in-
fographics_ht_in_eu_en.pdf

3 Okonnora M., Hīlija G. (2006). Informatīva rokasgrāmata: Prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības saikne. Koalīcija pret 
sieviešu tirdzniecību un Eiropas Sieviešu lobijs, 56 lpp.

projektipartnerite poolt esindatud riikides erinevad, ei ole vastavad uuringumeetodid ident-
sed, vaid pigem kujundatud nii, et uuring tooks vastava riigi poliitika täiustamiseks kõige roh-
kem kasu. 

Uurimistöö prostitutsiooni kohta viidi Lätis ja Eestis läbi 2013. aasta veebruarist ok-
toobrini. Käesolevas aruandes avaldatakse prostitutsiooni kui nähtuse uurimise põhitulemu-
sed Eesti ja Läti kohta. Mitte kõikide tulemuste parameetrid ei ole võrreldavad. Üldiselt on 
osalevate riikide uuringutulemused siiski vastastikku ühilduvad, annavad ülevaate prostitut-
siooni olemusest ja aktuaalsusest ning on kasulikud olemasolevate probleemide lahendamise 
seisukohast. 

Uurijad avaldavad tänu kõigile informeerijatele, kes jagasid oma kogemust, Freedom 61 
liikumisele nende toetuse eest ning kõigile uuringuprotsessis osalenud ekspertidele. 

1. PROSTITUTSIOONI TEOREETILISED 
ASPEKTID 

Prostitutsiooni defineeritakse kui seksuaalset tegevust, mille eest saadakse raha või 
kaupu ning mille peamine motivatsioon ei ole ei seksuaalne ega emotsionaalne1. Peamine 
võtmesõna on seejuures emotsionaalne osavõtmatus, sest naisi, kes sageli vahetavad oma 
seksuaalpartnereid, ei loeta prostituutideks2. Prostitutsioonil on mitmeid vorme, näiteks tä-
navaprostitutsioon, lõbumajad ja naiste eskortteenus. Prostitutsiooni levikut arvutatakse ligi-
kaudselt alati selle põhjal, mitu isikut on politsei või muude organisatsioonide järelevalve all3.

Pidevalt toimuvad arutelud prostitutsiooni kui nähtuse tajumise ja hindamise tee-
mal – kas oma seksuaalsuse kasutamine (kriminaalne tegevus ilma ohvriteta) on sotsiaalne 
probleem või isiku vaba valik, on tegemist vägivallaga naiste suhtes või nende õiguste rik-
kumisega4? Prostitutsiooni legaliseerimise poolehoidjad rõhutavad, et illegaalseks muudetud 
prostitutsioon ei ole kontrollitav; see on seotud muude kriminaalsete tegevustega. Prosti-
tutsiooni legaliseerimise vastased rõhutavad samas aga, et selline legaliseerimine tugevdab 
seksitööstust tervikuna (klientide, sutenööride ja lõbumajade tegevust); samal ajal ei toeta 
legaliseerimine prostitutsiooniga hõivatud isikuid, vaid muudab naised veelgi haavatavamaks, 
kuna nad ei soovi oma elukutset registreerida ja reklaamida5. Nende isikute põhiprobleemiks 
ei ole häbimärgistamine, vaid vägivald6. 

1 Sullivan T.J., Thompson K.S. (1988). Introduction in Social problems. NY: Macmillan Publishing Company, 521 p.

2 Clinard M.B. (1989). Sociology of Deviant Behavior. Fourth Edition. NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 629 p.

3 Sullivan T.J., Thompson K.S. (1988). Introduction in Social problems. NY: Macmillan Publishing Company, 521 p.

4 Raymond J.G. (1998). Prostitution as violence against women: NGO stonewalling in Beijing and elsewhere. In: 
Women’s Studies International Forum, Vol. 21, No. 1, pp. 1-9.

5 Raymond J.G. (2003). 10 Reasons for Not Legalizing Prostitution. http://www.prostitutionresearch.com/10%20reas-
ons%20for%20not%20legalizing%20prostitution.pdf  

6 Raymond J.G. (1998). Prostitution as violence against women: NGO stonewalling in Beijing and elsewhere. In: 
Women’s Studies International Forum, Vol. 21, No. 1, pp. 1-9.

PROSTITUTSIOON:  

seksuaalne aktiivsus, 
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raha või kaupa, kus 

esmane motivatsioon 

sellega tegelemiseks 

ei ole ei seksuaalsus 

ega emotsionaalsus. 

See on vägivalla vorm. 

Prostitutsioon on osa 

sotsiaalsest süsteemist, 

mis on seotud ühiskonna 

moraalsete väärtustega ja 

sugurollide jaotusega.

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?path=EU+Policy%2FNew+European+Strategy
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/entity.action?path=EU+Policy%2FNew+European+Strategy
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/infographics_ht_in_eu_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/pdf/infographics_ht_in_eu_en.pdf
http://www.prostitutionresearch.com/10 reasons for not legalizing prostitution.pdf
http://www.prostitutionresearch.com/10 reasons for not legalizing prostitution.pdf
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Seetõttu tuleb prostitutsiooni käsitleda naiste ekspluateerimise ja 
inimkaubanduse vormina, sest prostitutsiooniga tegelemine on tingitud 
vaesusest, töö leidmise piiratud võimalustest ning seksistlikust ideoloogiast, 
mis keskendub peamiselt naiste seksuaalsusele ja alles teisejärguliselt võtab 
arvesse nende muid oskusi ja võimeid1 (käsitlemine esemena). 

Kui prostitutsioon dekriminaliseeritakse, seda soodustatakse või see institutsionali-
seeritakse, on selle tagajärjeks prostitutsiooni normaliseerimine ja järelikult ka isikute ese-
mena käsitlemise normaliseerimine. Kui prostitutsiooni on seni loetud normaalsest hälbivaks 
tegevuseks, siis annab selle lubamine ühiskonnale signaali, et prostitutsioon on vajalik ja meie 
sotsiaalse elu normaalne komponent. Janice G. Raymondi sõnul soodustab õiguslike piiride 
kaotamine ka sotsiaalsete ja eetiliste piiride kadumist. Selle tagajärjena hakatakse naisi pi-
dama seksuaalseks kaubaks2. Mitme uurimistöö tulemused näitavad ka, et prostitutsioon on 
ellujäämise strateegia, mitte vaba tahte avaldus3;4. Samas on igal viidatud arvamusel oma 
toetajad ja vastased ning iga seisukoht väljendub ühel või teisel kujul erinevates riikides ja 
regioonides. 

Selle uuringuprotsessi raames on põhirõhk pandud põhjustele ja tingimustele, mis on 
naiste prostitutsiooniga tegelema hakkamisel määravad. Küsimusele „kes tegelevad prostitut-
siooniga ja kuidas?” on mitmeid erinevaid vastuseid. Esimene, millest avalikus ruumis enim 
räägitakse , on sunnitud tegelemine prostitutsiooniga, mis tegelikkuses on värbamise kõige 
harvemini kasutatav vorm (mitte üle 4% naistest). Otsest füüsilist vägivalda täheldatakse har-
va. Selle asemel kasutatakse kaudse mõjutamise vorme. Tutvumine isikuga, kes ühel või teisel 
viisil on seotud seda tüüpi tegevusega (prostitutsiooniga tutvumine) on värbamise kõige sa-
gedamini kasutatav vorm. Need inimesed on sageli emotsionaalselt lähedased – sõbrad või 
sugulased. Järk-järgult kujundavad nad asjaomase isiku arvamust ja suhtumist ning näitavad, 
et prostitutsioon on atraktiivne, ihaldatav ja meeldiv elustiil. Värbavad vahendajad osutavad 
ka praktilist abi ning aitavad alustamiseks vajalike kontaktidega. Seejuures muutub selline tut-
vus prostitutsiooniga tegelema hakkamise „põhikomponendiks”5, mis lisaks on aeganõudev ja 
süstemaatiline protsess6.

Prostitutsiooniga tegelema hakkamine jaotatakse kolmeks etapiks: 
värbamine, algaja etapp ja kontaktide loomine. Esimesel etapil alustab naine 
prostitutsiooniga tegelemist. Teisel etapil, mis tavaliselt kestab 2–3 kuud, 

1 Sullivan T.J., Thompson K.S. (1988). Introduction in Social problems. NY: Macmillan Publishing Company, 521 p.

2 Raymond J.G. (2003). 10 Reasons for Not Legalizing Prostitution. http://www.prostitutionresearch.com/10%20reas-
ons%20for%20not%20legalizing%20prostitution.pdf

3 Farley, M. (2003). Prostitution and the Invisibility of Harm. Co-published simultaneously in Women & Therapy (The 
Haworth Press, Inc.) Vol. 26, No. 3/4, 2003, pp. 247-280; and: Women with Visible and Invisible Disabilities: Multiple 
Intersections, Multiple Issues, Multiple Therapies (ed: Martha E. Banks, and Ellyn Kaschak) The Haworth Press, 
Inc., 2003, pp. 247-280.

4 Raymond J.G. (2003). 10 Reasons for Not Legalizing Prostitution. http://www.prostitutionresearch.com/10%20reas-
ons%20for%20not%20legalizing%20prostitution.pdf

5 Sullivan T.J., Thompson K.S. (1988). Introduction in Social problems. NY: Macmillan Publishing Company, 521 p.

6 Clinard M.B. (1989). Sociology of Deviant Behavior. Fourth Edition. NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 629 p.

organiseeritakse naise tegevus ja „töö” võimalused; samuti kujundatakse 
välja tema väärtuste orientatsioon ja standardid. Seega integreeritakse naine 
vastava kogukonnaga ja isoleeritakse ühiskonnast. Kolmanda etapi sunnivad 
peale prostitutsiooni organisaatorid, kes loovad ja kontrollivad kontakte 
klientidega1. 

Kõik etapid võivad sisaldada vägivalda naiste suhtes nii värbamiseks kui prostitutsioo-
ni pealesundimiseks ja selle hilisemat kasutamist karistuseks ja hirmutamiseks või alandamise 
ja isoleerimise vahendina2, ehkki see ei pruugi olla füüsiline vägivald. 

Uuringu tulemused näitavad, et varase ja regulaarse juhusliku seksi kogemus, noor-
te kuritegevus, noorelt vanglasse sattumine3, ebastabiilne perekond (alkoholism, füüsiline ja 
seksuaalne vägivald) ning vaesus soodustavad naiste prostitutsiooniga tegelema hakkamist 
(see on eelsoodumuseks)4. Eelkõige tuleb rõhutada prostitutsiooniga tegelema hakkamise 
seost alkoholismi ja uimastisõltuvusega, mis nõuavad regulaarset rahastamist. Olulist rolli 
võib mängida naiste väljatõrjumine perekonnast (häbimärgistamine). Selle tagajärjel loeb nai-
ne sobivaks mis tahes hälbivat käitumistüüpi5 . Naiste prostitutsiooniga tegelema hakkamist 
määravate tegurite kokkuvõte on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1 

Haavatavusega seotud aspektid, mis mõjutavad naiste 
prostitutsiooniga tegelema hakkamist

Psühholoogiline haavatavus Majanduslik haavatavus Sotsiaalne (kultuuriline) haavatavus

Kogemused varases 
lapsepõlves (seksuaalne 
ärakasutamine, vägivald)

Vaesus, eelkõige 
pikaajaline

Perekonnas valitsevad tingimused 
(düsfunktsionaalsed perekonnad – 
uimastisõltuvus, vägivald jne)

Psühholoogiline trauma Tööpuudus Pereliikmete ja sõprade mõju (juhul, 
kui nad on seotud prostitutsiooniga ja 
toetavad seda).

Uimastisõltuvus Väike palk Sugulaste, sõprade ja muude toetajate 
puudumine

Ootamatu kriis, teadmatus 
tuleviku suhtes

Tööturu jaoks sobivate 
oskuste või üldse oskuste 
puudumine

Prostitutsiooni levik (prostitutsiooniga 
tegelevate naiste arv) 

Ambitsioonid, „enama 
saavutamise” soovid

Seksiteenuste infrastruktuuri 
olemasolu (sutenöörid, 
„massaažisalongid”, reklaam)

1 Clinard M.B. (1989). Sociology of Deviant Behavior. Fourth Edition. NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 629 p.

2 Raymond J.G. (2003). 10 Reasons for Not Legalizing Prostitution. http://www.prostitutionresearch.com/10%20reas-
ons%20for%20not%20legalizing%20prostitution.pdf

3 Sullivan T.J., Thompson K.S. (1988). Introduction in Social problems. NY: Macmillan Publishing Company, 521 p.

4 Scarpitti F.R. (1997). Social Problems. NY: Longman Pub Group, 539 p.

5 Clinard M.B. (1989). Sociology of Deviant Behavior. Fourth Edition. NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 629 p.
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enesemääramise võime; 

• keda võib hävitada või 

haavata;

• kelle tunnete ja 

kogemuste eest pole 

vaja muretseda; ja

• keda on võimalik 

asendada. 

”INIMKAUBANDUS”   

tähendab ekspluatatsiooni 

eesmärgil teostatud 

inimeste värbamist, 

transportimist, üle andmist, 

peitmist või vastu võtmist, 

ähvardades jõu või selle 

kasutamist või muid sunni-, 

jõuga transpordi-, pettuse 

või valemeetmete vorme, 

kasutades võimupositsioone 

või inimeste kaitsmatust, 

ka andes või saades tasu 

või hüvesid, et saavutada 

mõne sellise isiku nõusolek, 

kellel on võim teise isiku 

üle. Ekspluatatsioon 

sisaldab miinimumina, 

teiste isikute prostitutsiooni 

või muid seksuaalseid 

ekspluatatsiooni vorme, 

sundtööd või -teenuseid, 

orjust või orjusele sarnaseid 

vorme, samuti organite 

eemaldamist. (ÜRO)

http://www.prostitutionresearch.com/10 reasons for not legalizing prostitution.pdf
http://www.prostitutionresearch.com/10 reasons for not legalizing prostitution.pdf
http://www.prostitutionresearch.com/10 reasons for not legalizing prostitution.pdf
http://www.prostitutionresearch.com/10 reasons for not legalizing prostitution.pdf
http://www.prostitutionresearch.com/10 reasons for not legalizing prostitution.pdf
http://www.prostitutionresearch.com/10 reasons for not legalizing prostitution.pdf
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Psühholoogiline haavatavus Majanduslik haavatavus Sotsiaalne (kultuuriline) haavatavus

Soov vältida rutiinset tööd Nõudlus seksiteenuste järele 

Ühiskonnas valitsev 
prostitutsioonivastane suhtumine

Allikad: Liu, M. (2012). Chinese Migrant Women in the Sex Industry: Exploring Their Paths to Prostitution. In: Feminist 
Criminology, Vol.7, pp. 327-349. Brunovskis, A., Tildum, G. (2004). Crossing borders: An empirical study of transnational 
prostitution and trafficking in human beings. Retrieved from http://www.fafo.no/pub/rapp/426/426.pdf

Lisaks nendele teguritele tuleb mainida ka niinimetatud situatsioonitegureid, mis mõ-
jutavad naiste valikut. Need tegurid iseloomustavad tingimusi ja probleeme, millega naised 
puutuvad kokku teatud konkreetsetes olukordades (näiteks pakilise rahavajaduse korral). 
Need tegurid hõlmavad ka prostitutsiooni infrastruktuuri kättesaadavust (massaažisalongid, 
lõbumajad) lähipiirkonnas, reklaami massimeedias ja avalikes kohtades, mis mängivad otsuste 
tegemisel otsustavat rolli1. See uuringutel põhinev seisukoht on tähtis argument prostitut-
siooni legaliseerimise vastu, sest sellisel juhul edastab ühiskond naistele sõnumi, et prostitut-
sioon on loomulik ja iseenesestmõistetav tegevusala igale naisele.

Uuringud rõhutavad, et prostitutsiooniga tegelema hakkamist ei määra ära 
ainult üks tegur. Alati on tegemist erinevate tegurite kombinatsiooniga. 
Prostitutsiooni võib defineerida kui üksikisiku poolt tehtava ratsionaalse 
valiku ning sõprade vahelise vastastikuse mõju komplitseeritud tulemust, 
millega kaasneb surve väliste tegurite, näiteks rahaliste kaalutluste, 
perekondliku olukorra või isiklike probleemide poolt. Nende tingimuste 
kombinatsioon lubab kõnelda prostitutsioonist kui mõistlikust, loogilisest ja 
reaalsest võimalusest2.

Prostitutsioon kui nähtus on põimitud mitmete stereotüüpsete mõistete ja müütidega. 
Nii näiteks ütlevad inimesed sageli, et prostitutsioon on alati olemas olnud ja saab alati olema. 
Prostitutsioon on tõepoolest sügavalt juurdunud, kuid see ei tähenda, et see on iseenesest-
mõistetav või ühiskonnale vajalik. Funktsionalismi vaatenurgast käsitletakse prostitutsiooni 
kui sotsiaalse süsteemi osa, mis on tihedalt seotud ühiskonna moraalsete väärtuste ja soo-
rollide jaotusega3. Kingsley Davis on kirjutanud. et prostitutsiooni põhjuseks on ühiskonna 
moraalne struktuur. Ühest küljest pakub see eeliseid (lihtsa ja kiire rahateenimise illusioon, 
võimalus elada teistest paremini), kuid teisest küljest toob kaasa hukkamõistu ja naise sot-
siaalse väärtuse langemise. See paljastab ühiskondliku arvamuse kahesuse ja ebasiiruse. Ühis-
konna hinnangul on prostitutsioon moraalselt hukkamõistetav tegevus. Samal ajal aga jätkub 
nõudlus seksiteenuste järele. Vastutuse prostitutsiooni (selle ilmnemise ja tagajärgede) eest 

1 Liu, M. (2012). Chinese Migrant Women in the Sex Industry: Exploring Their Paths to Prostitution. In: Feminist 
Criminology, Vol.7, pp. 327-349. 

2 Sharpe, K. (1998). Red light, blue light: Prostitutes, punters and the police. Farnham, Surrey, UK: Ashgate.

3 Scarpitti F.R. (1997). Social Problems. NY: Longman Pub Group, 539 p.

peavad endale võtma prostitutsiooniga tegelevad naised. Neid loetakse perversseteks, häl-
bivateks ja vastuvõetamatuteks inimesteks, kes aitavad säilitada ühiskonna muude liikmete 
suhteliselt kõrget sotsiaalset staatust. Kuid just see ebasiirus annabki prostitutsiooniga te-
gelevatele naistele vabanduse. Leevendamaks endas vastuolutunnet hukkamõistu ja nende 
poolt osutatavate teenuste vahel, loevad nad ennast ühiskonna „austatud” liikmetest moraal-
selt üleolevateks, sest nemad vähemalt ei valeta. Veelgi enam – nende arvates aitavad nad 
ühiskonda perekondade kooshoidmise ja vägistamiste ärahoidmise näol1 ning toimivad „sot-
siaaltöötajatena”2, pakkudes ülimalt humaanseid teenuseid3. 

K. Davise arvates loovad ühiskondlikud jõupingutused seksuaalse käitumise 
kontrollimiseks eeldused prostitutsiooni õitsenguks, ohjeldades seksuaalset 
käitumist abielu ja sellega seotud kohustustega ning sundides mehi kaaluma 
tsölibaati või põhjendama oma seksuaalset käitumist armastusega 4. Teiste 
sõnadega – mida enam on põimunud sotsiaalne struktuur, seda rangemad on 
sotsiaalsed standardid ja seda rohkem soodustab see hälbivat käitumist. 

Prostitutsioon on seega seotud paljude muude sotsiaalsete väärtustega. Seksuaalsed 
väärtused on kultuuris kõrgelt hinnatud; paljudel inimestel on nende väärtuste saavutamine 
siiski võimatu. Seetõttu täidab prostitutsioon tühimiku, mida põhjustab suur nõudlus ning 
piiratud võimalused nende väärtuste saavutamiseks. 5. 

Seda ja muid argumente6 kasutatakse sageli oma keha müümise ja prostitutsiooniga 
tegelevate isikute vägivaldse kohtlemise õigustamiseks ja prostitutsiooni tugevdavate otsuste 
vastuvõtmiseks. Samal ajal soodustavad need argumendid aegunud ja stereotüüpsete vaate-
nurkade levikut, ei peegelda prostitutsiooniga tegelevate isikute olukorda ega julgusta neid 
prostitutsioonist loobuma. 

2. ÜLEVAADE LÄTIS JA LEEDUS TEHTUD 
UURINGUST 

Uuringutes ja avalikus sfääris on Lätis prostitutsiooni kõige rohkem läbiuuritud as-
pektiks selle õiguslik mõõde. Käesoleva uurimistöö ja selle aruande põhieesmärgiks ei ole 
siiski prostitutsiooniga seotud seaduste analüüsimine. Seda aspekti saab uurida näiteks Läti 
justiitsministeeriumi poolt koostatud aruandes „Välismaisest kogemusest prostitutsiooni 

1 Sullivan T.J., Thompson K.S. (1988). Introduction in Social problems. NY: Macmillan Publishing Company, 521 p.

2 Clinard M.B. (1989). Sociology of Deviant Behavior. Fourth Edition. NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 629 p.

3 Scarpitti F.R. (1997). Social Problems. NY: Longman Pub Group, 539 p.

4 Clinard M.B. (1989). Sociology of Deviant Behavior. Fourth Edition. NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 629 p.

5 Clinard M.B. (1989). Sociology of Deviant Behavior. Fourth Edition. NY: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 629.p. 

6 Raymond J.G. (2004). Prostitution on Demand: Legalizing the Buyers as Sexual Consumers. In: Violence Against 
Women, Vol.10, No.10, pp.1156-1186.

HAAVATAVUS –  

OLUKORRA FAKTORID:  

faktorid, mis kirjeldavad 

tingimusi ja probleeme, 

millega konkreetses 

olukorras naine peab 

kokku puutuma ja mis 

mõjutab naiste valiku 

võimalusi. Näiteks terav 

raha vajadus, lähedase 

surm; prostitutsiooni 

infrastruktuuri 

kättesaadavus 

lähiümbruskonnas 

(massaaži salongid, 

bordellid); reklaamid 

meedias ja avalikes 

kohtades, mis eraldi või 

kõik koos määravad naise 

käitumise. 

PROSTITUTSIOON JA 

MÜÜDID 

Inimeste nõusoleku 

õigustamiseks ringlevad 

ühiskonnas erinevad müüdid 

prostitutsiooni kohta:  

• Müüt - „Prostitutsioon 

on vanim amet”. Kas 

teate veel mõnda 

„ametit”, kus 80% 

töötajaist igapäevaselt 

kogevad füüsilist või 

seksuaalset vägivalda? 

Kui palju naisi ja mehi 

valivad selle oma elu 

unustuste ametiks? 

• Müüt - „See on vaba 

valik”. Uuring viitab 

erinevatele tingimustele, 

mis mõjutavad isiku 

valikut ja järeldab, et 

valikuvabadus sellistes 

oludes puudub. 

• Müüt – „Prostitutsioon 

tagab naistele 

majandusliku 

sõltumatuse”. 

Majanduslik haavatavus 

on üks tingimustest, mis 

sunnib prostitutsiooni 

valima. 

• Müüt – „Prostitutsioon 

on seksuaalse vabaduse 

ilming”. Seksuaalne 

vabadus tähendab 

õigust tervisele ilma 

diskriminatsioonita 

ja erineva vägivallata. 

Prostitutsioon on 

vägivald. 

Rohkem infot http://www.

womenlobby.org/news/ewl-

news/article/18-myths-on-

prostitution-read-and 

http://www.fafo.no/pub/rapp/426/426.pdf
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piiramise valdkonnas ja ettepanekud prostitutsiooni piiramiseks Lätis”1, mida võib hetkel lu-
geda kõige aktuaalsemaks dokumendiks Lätis, milles käsitletakse erinevates riikides prostitut-
siooni piiramiseks rakendatud meetmeid ja kirjeldatakse ka olukorda Lätis. 

Prostitutsiooni õiguslikke aspekte on sageli analüüsitud juuratudengite ja magist-
riprogrammi üliõpilaste teadustöödes (näiteks Līga Ansberga magistritöös „Prostitutsioon ja 
sellega seotud kriminaalkuriteod”). Ajaloodoktor  Ineta Lipša on avaldanud ajalooteemalise 
väitekirja avaliku moraali kohta Lätis aastatel 1918 kuni 19402. 

Ehkki prostitutsiooni ja inimkaubanduse probleeme on avalikus ruumis (ajakirjanike 
artiklites, uudislugudes, intervjuudes) sageli analüüsitud, on prostitutsiooni teaduslik uuri-
mistöö Lätis siiski võrdlemisi nõrk (erinedes selles suhtes oluliselt selle projekti partnerriiki-
dest Eestist ja Suurbritanniast). 

Oma panuse prostitutsiooni ja inimkaubanduse uurimisse annavad Balti Sotsiaaltea-
duste Instituudi uurimistööd EK algatuse EQUAL projekti „Naiste avatud tööturg” raames. 
Need uuringud hõlmavad 2007. aasta uuringut „Seksitööstuse ja seda piiravate mehhanismide 
uurimine Riias ja Lätis”3, 2005. aasta uuringut „Inimkaubandus Lätis: stereotüübid ja olukorra 
kirjeldus”4 ning ESF-i ja SIF-i poolt finantseeritud 2007. aasta uuringut „Sotsiaalteenuste efek-
tiivsus inimkaubanduse ohvrite taasintegratsioonis”5.

 1990. aastatel ja eelkõige pärast EÜ-ga liitumist on Lätil olnud võimalus osaleda ELi ja 
rahvusvahelisel tasandil läbiviidavates uuringutes. Muude riikide ja rahvusvaheliste valitsus-
väliste organisatsioonide uurijad on huvitunud Läti olukorrast, et koguda andmeid ja võrrelda 
neid teiste riikide andmetega. Selliste uuringute kohta on teavet avaldanud nii vastutavad 
ministeeriumid kui riikliku tasandi valitsusvälised organisatsioonid. Selle tulemusena on Lätis 
saadaval mitmed uurimistööd (näiteks IOM-I poolt avaldatud raamat „Trafficking in Women 
and Prostitution in the Baltic States: Social and Legal Aspects” (2001)6, Ühinenud Rahvas-
te Organisatsiooni peaassamblee aruanne laste prostitutsiooni ja pornograafia kohta Lätis 
(2008), E-märkmete kujul avaldatud aruanne meetmetest, mida 27 liikmesriiki on rakendanud 
inimkaubanduse likvideerimiseks7) ja käsiraamatud (näiteks IOM-i koostatud käsiraamat inim-
kaubanduse kohta sotsiaaltöötajatele (2007)8). Muid väljaandeid võib leida veebilehel www.

1 Informative report “Par ārvalstu pieredzi prostitūcijas ierobežošanas jomā un priekšlikumiem prostitūcijas 
mazināšanai Latvijā”, http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40258143

2 Information on Dr. hist. degree received by Ineta Lipša http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=-
view&id=693&Itemid=327

3 Pētījums par seksa industriju un tās ierobežošanas mehānismiem Rīgā un Latvijā, 2007,  http://www.biss.soc.lv/
downloads%5Cresources%5Cequal/biss_petijums_seksa_industrija.pdf

4 Pētījums „Cilvēku tirdzniecība Latvijā: stereotipi un situācijas raksturojums”, http://s3.amazonaws.com/politika/
public/article_files/1590/original/cilv_tirdzn_equal_1105.pdf?1332253302

5 Pētījums „Sociālo pakalpojumu efektivitāte cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācijai, 2007, http://www.biss.soc.lv/
downloads/resources/cilvektirdznieciba/biss_petijums_cvt.pdf

6 Trafficking in Women and Prostitution in the Baltic States: Social and Legal Aspects, 2001, http://www.cilvektirdz-
nieciba.lv/data/File/macibspekiem/prostitution.pdf

7 E-notes. Report on the implementation of anti-trafficking policies and interventions in the 27 EU Member States 
from a human rights perspective (2008 and 2009), http://lastradainternational.org/lsidocs/E-notes%20final%20
report.pdf

8 Cilvēku tirdzniecība: izpratne, problēmas, risinājumi, 2006, http://www.cilvektirdznieciba.lv/data/File/macibspe-
kiem/CT.pdf

cilvektirdznieciba.lv1, mille on välja töötanud Läti Vabariigi Siseministeerium. 
Võib märkida, et nimetatud uurimistööd keskenduvad peamiselt inimkaubandusele 

ega rõhuta spetsiaalselt prostitutsiooni.
Prostitutsiooni on Lätis seni uuritud vaid fragmentaarselt. Teavet prostitutsiooni 

põhjuste kohta leiab V. Zelče ja V. Sprugaine raamatust „Marginālās jeb 1376.fonds”2 , milles 
analüüsitakse prostitutsiooni 1920. ja 1930. aastatel. Selle raamatu kohaselt on naiste prosti-
tutsiooniga tegelema hakkamise peamisteks põhjusteks tööpuudus ja tööst ilmajäämine (391 
naist 502-st nimetasid neid tegureid). Üheksal juhul märkisid naised, et nad hakkasid prosti-
tutsiooniga tegelema „lõbu pärast”, ja viis naist nimetasid põhjuseks „töötüdimust”. Muude 
põhjuste hulgas nimetati ka vabatahtlikku registreerimist, mõtlematust, sõprade mõju ja pe-
rekonnatülisid3 .

Pärast naiste olukorra analüüsimist nõukogudejärgses riigis (koma pole) tõi Daina 
Stukuls prostitutsiooni peamiste põhjustena välja majanduslikud raskused 1990. aastate al-
guses, mil naised olid kõige mõjutatavamad; seks ja seksuaalsus muutusid tooteks ning puu-
dusid seksikaubandust reguleerivad seadused ja eeskirjad. Vastavalt 1997. aastast pärit and-
metele oli Riias 4000–10000 prostituuti, enamik vanuses 14–59, kellest 10–19% olid alaealised. 
Seksiteenuste äri õitses 1990. aastatel mitte ainult Riias, vaid ka mujal Lätis tänu ulatuslikule 
reklaamile ja tööpakkumistele välismaal, mis oli tol ajal väga ahvatlev. Seksiäri laienemist loeti 
tolle aja majanduslike ümberkujunduste ilminguks. 

1995. aastal läbi viidud uuring prostitutsiooniga tegelevate naiste kohta 
näitas, et 79% naistest tegelevad sellega äraelamiseks. 

Majanduslikud kaalutlused võib jagada järgmisteks kategooriateks: 
• enda, oma laste ja vanemate põhivajaduste rahuldamine; võimetus leida tööd kohta-

des, kus on nõutav läti keele oskus;
• võimetus teenida oma põhitöökohal piisavalt raha, mistõttu lisasissetuleku allikaks 

valitakse prostitutsioon;
• vajadus viia lõpule õpingud4.

Muude põhjuste hulgas nimetati soovi teenida raha kallite riiete ja kosmeetika ost-
miseks, saada väga kiiresti rikkaks või leida endale mees ja abielluda5. D. Stukuls kirjeldab ka 
avalikku arvamust ja poliitikategemise iseärasusi nõukogudejärgses Lätis. 

Nimelt kujunes nõukogude perioodi lõpus välja arvamus, mille kohaselt 
prostituudid on amoraalsed ning peavad selle eest vastutust kandma 
(see arvamus vastandus kapitalistlike riikide ideoloogiale, mille kohaselt 

1 Studies and publications, http://www.cilvektirdznieciba.lv/index.php?catalogue&id=151

2 Zelče V., Sprugaine V. (2005). Marginālās jeb 1376.fonds. Rīga: Latvijas Valsts Vēstures arhīvs, p.254 

3 Zelče V., Sprugaine V. (2005). Marginālās jeb 1376.fonds. Rīga: Latvijas Valsts Vēstures arhīvs, p.254

4 Stukuls D. (1999) Body of the Nation: Mothering, Prostitution, and Women’s Place in Postcommunist Latvia, Slavic 
Review, no. 3, pp. 543-54.

5 Stukuls D. (1999) Body of the Nation: Mothering, Prostitution, and Women’s Place in Postcommunist Latvia, Slavic 
Review, no. 3, pp. 543-54.

AJALUGU: MAJANDUSLIKU 

HAAVATAVUSE TEGURI

Pikaajaline vaesus, töötus, 

madalad palgad, madal 

haridustase, rahaline 

vastutus perekonna ees, 

elamine majanduslikult 

depressiivses regioonis on 

vaid mõned faktorid, mis 

määravad naise tegevust. 

Prostitutsioon on kui 

äärmuslik ellujäämise 

vahend. 

http://www.cilvektirdznieciba.lv
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40258143
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=693&Itemid=327
http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=693&Itemid=327
http://www.biss.soc.lv/downloads%5Cresources%5Cequal/biss_petijums_seksa_industrija.pdf
http://www.biss.soc.lv/downloads%5Cresources%5Cequal/biss_petijums_seksa_industrija.pdf
http://s3.amazonaws.com/politika/public/article_files/1590/original/cilv_tirdzn_equal_1105.pdf?1332253302
http://s3.amazonaws.com/politika/public/article_files/1590/original/cilv_tirdzn_equal_1105.pdf?1332253302
http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/cilvektirdznieciba/biss_petijums_cvt.pdf
http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/cilvektirdznieciba/biss_petijums_cvt.pdf
http://www.cilvektirdznieciba.lv/data/File/macibspekiem/prostitution.pdf
http://www.cilvektirdznieciba.lv/data/File/macibspekiem/prostitution.pdf
http://www.cilvektirdznieciba.lv/data/File/macibspekiem/CT.pdf
http://www.cilvektirdznieciba.lv/data/File/macibspekiem/CT.pdf
http://www.cilvektirdznieciba.lv
http://www.cilvektirdznieciba.lv/index.php?catalogue&id=151
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prostitutsiooni juured on seotud ebavõrdsuse ja turvatunde puudumisega). 
Seetõttu ei käsitletud prostitutsiooni peamisi põhjuseid ehk vaesust ja 
raskeid majanduslikke tingimusi. Selle asemel arenes välja diskussioon 
prostitutsiooni legaliseerimise kohta, et naised saaksid väljendada oma 
„seksuaalset vabadust”. 

Daina Stukuls tegi järelduse, et nõukogude perioodi järgsed Läti naised on koduga 
seotud, tarbeasjaks muudetud ja seega marginaliseeritud1. 

Tähelepanu tuleb pöörata 2004. aastal Eesti naiste uurimis- ja ressursikeskuse poolt 
Balti riikides ja Loode-Venemaal läbi viidud uuringule „Prostitutsioon – sotsiaalne prob-
leem?”2. See uurimistöö avalikustab poliitikute arvamuse prostitutsioonist kui funktsionaal-
sest ja loomulikust nähtusest, mida ei saa lugeda sotsiaalseks probleemiks ja mistõttu ei saa 
selle lahendamiseks otsuseid vastu võtta ilma kõrvalküsimusi arvestamata.

Teavet prostitutsiooni kui nähtuse kohta Lätis võib leida ka muudest avalikult kätte-
saadavatest allikatest3,4. Näiteks võib tuua Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
poolt teostatud uuringu HIV-i leviku kohta prostitutsiooniga tegelevate naiste hulgas5. Teave 
viidatud uurimistöö kohta on kättesaadav ka massimeedia kaudu. Lisaks võib uurimistöid lei-
da ka erinevatelt veebilehtedelt, kus uuringumeetodeid ja andmete valimist ei ole kirjeldatud, 
kuid olemas on spekulatsioonid arvandmetega6. 

Lätis prostitutsiooni kui nähtuse kohta teostatud uuringuga seotud olemasoleva in-
formatsiooni läbivaatamise järel võib teha järelduse, et uuemad uurimistööd prostitutsiooni 
kohta Lätis on puudulikud. Varem kogutud informatsioon on osaliselt aegunud, mõned prosti-
tutsiooni ja inimkaubanduse piiramise kohta tehtud ettepanekud ei ole aktuaalsed või on ma-
janduskriisist tingitud raskuste tõttu teostamatud. Läti puhul on põhiprobleemiks siiski see, et 
poliitika ja avaliku arvamuse kujunemine põhineb praegu üksikute ametnike või spetsialistide 
arvamustel, mis on sageli ekslikud, stereotüüpsed või laenatud muudest riikidest. Seetõttu 
on vajalik teostada uus uuring, et võimalikult täpselt „diagnoosida” olemasolevat olukorda ja 
kavandada Läti jaoks sobivamaid lahendused.

Eesti partnerorganisatsioonide poolt koostatud raportis on välja toodud, et viimase 20 
aasta jooksul alates Eesti taasiseseisvumisest on uurijad suurt tähelepanu pööranud prosti-
tutsioonile ja inimkaubandusele, edendades seeläbi nende küsimuste praegust ja tänapäevast 

1 Stukuls D. (1999) Body of the Nation: Mothering, Prostitution, and Women’s Place in Postcommunist Latvia, Slavic 
Review, no. 3, pp. 543-54.

2 Pajumets, M., Sebre, S., Khodyreva, N., & Mikalajunaite, R. (2004). The views on prostitution’s nature, causes and 
effects in the Baltic states and north-western Russia. Funded by: Nordic Council of Ministers. http://www.sm.ee/
fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/prostitution_1_.pdf

3 Latvia and the European Union, Country Report Series V, 2012. http://www.scribd.com/doc/140368921/Latvia-
and-the-European-Union

4 Violance against Women in Latvia, 2011, http://www.stopvaw.org/latvia

5 Latvijā lielākais HIV inficēto prostitūtu īpatsvars Eiropā, 2013, http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/466248-latvi-
ja_lielakais_hiv_inficeto_prostitutu_ipatsvars_eiropa

6 Seksa pētījums: 45% vīriešu atbalsta prostitūcijas legalizēšanu Latvijā, 2012, http://www.krusttevs.com/raksti/
sekss/par_un_ap_to/602-seksa_petijums_45_viriesu_atbalsta_prostitucijas_legalizesanu_latvija?18

käsitlemist1,2,3. Hoolimata aktiivsest uuringuprotsessist ja avaliku arvamuse kujundamise 
kampaaniatest on diskussioon prostitutsiooni kui nähtuse üle endiselt säilitanud aktuaalsuse. 
Eestis on üldiselt valdav teaduslikel uurimustel põhinev arusaamine prostitutsiooni 
järgmistest aspektidest:

• alaealiste ja täiskasvanute tegelemine prostitutsiooniga4,5,6,7;
• avaliku arvamuse kujundamine8,9;
• elanikkonna suhtumine prostitutsiooni 10,11,12;
• prostitutsiooniga seotud isikutega töötavad spetsialistid – politsei, sotsiaal-

töötajad, haridustöötajad13;
• seksi ostjad14.

Teoreetiliselt võib Eestis tehtud uuringud jagada kolme etappi. Esimene etapp hõl-
mab probleemi uurimist, sealhulgas selle kirjeldamist, pöörates tähelepanu tuntusele ja jär-
jest paremale arusaamisele avalikkuse poolt. 1990. aastatel ilmus meediasse informatsioon 
prostitutsiooni kohta; seetõttu keskendusid mitmed uurijad selle probleemi üldisele uurimi-
sele15,16, määratlesid riskirühmad17,18, kogusid teavet ekspertidelt ja avaliku arvamuse kujunda-

1 Pettai, I., 2002. Prostitutsioon ja naistekaubandus Tallinna politsei hinnangul, ettekanne Põhja- ja Baltimaade ühis-
seminaril  Naistega kaubitsemine kui kaasaegne orjakaubandus  29 – 31 mai 2002 Tallinn  www.nmr.ee/women/
presentations/IirisPettai.pdf  04.12.2002.

2 Pettai I., Proos I., Kase H., 2003. Prostitutsioon Eestis: sotsiaalsed riskid ja majanduslik surve. Eesti Avatud Ühiskon-
na Instituut, Tallinn. (http://www.oef.org.ee/_repository/Document/Prostitutsioon_Eestis.pdf, 30.11.2007)

3 Pajumets M, 2004. Prostitution – a social problem?: The views on prostitution’s nature, causes and effects in the 
Baltic states and north-western Russia. 

4 Trummal, A. 2001. Alaealiste prostitutsioon Tallinnas – nähtuse olemus ja tagamaad. EHI bakalaureusetöö. Tallinn

5 Trummal, A., Fischer, K., Raudne, R., 2006. HIV nakkuse levimus ning riskikäitumine prostitutsiooni kaasatud naiste 
hulgas Tallinnas. Tallinn: Tervise Arengu Instituut

6 Pettai I., Kase H., Proos I.,2006.Prostitutsioon Eestis: ülevaade prostitutsiooni kaasatud naiste olukorrast. Sotsio-
loogilise uurimuse materjalid. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinn (http://www.tai.ee/failid/Prostitutsioo-
ni_kaasatute_uurimus_2006.pdf, 30.11.2007)

7 Klein, M., 2006. Prostitutsioon seestpoolt nähtuna: prostituudid tõlgendavad oma tegevust. Magistritöö. Tallinn: 
Tallinna Ülikool.

8 Pajumets M, 2004. Prostitution – a social problem?: The views on prostitution’s nature, causes and effects in the 
Baltic states and north-western Russia. 

9 Eespere, K. 2004. Inimkaubanduse vastane tegevus Eestis: ekspertide hinnangud probleemidele ja lahendustele. 
ENUT, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Tallinn.

10 Pettai I., Proos I., Kase H., 2003. Prostitutsioon Eestis: sotsiaalsed riskid ja majanduslik surve. Eesti Avatud Ühiskon-
na Instituut, Tallinn. (http://www.oef.org.ee/_repository/Document/Prostitutsioon_Eestis.pdf, 30.11.2007)

11 Pettai I, Kase H., Proos I., 2005. Perevägivald Lääne-Eestis 2004–2005. Politseistatistika analüüs. Avatud Eesti Fond 
2005, Tallinn http://www.sm.ee/tegevus/sooline-vordoiguslikkus/perevagivald/uuringud.html

12 Pettai I., Kase H., Proos I. 2008. On the meaning of prostitution in Estonia: critical attitudes are increasing Sotsio-
loogilise uurimuse materjalid. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinn

13 Pettai, I., Kase, H. 2002. Prostitutsioon ja naistega kauplemine kui lahendamata probleem Eestis. Eesti riigi suutlik-
kus tõkestada ja ennetada prostitutsiooni ja naistega kauplemist. Aruanne. Tallinn.

14 Eespere, K., Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007

15 Trummal, A. 2001. Alaealiste prostitutsioon Tallinnas – nähtuse olemus ja tagamaad. EHI bakalaureusetöö. Tallinn

16 Pettai, I., Kase, H. 2002. Prostitutsioon ja naistega kauplemine kui lahendamata probleem Eestis. Eesti riigi suutlik-
kus tõkestada ja ennetada prostitutsiooni ja naistega kauplemist. Aruanne. Tallinn.

17 Pajumets, M., 2002. Keskkooli lõpetavate neidude kui tulevaste tööotsijate teadlikkus inimkaubitsemisest. (Raport) 
Tallinn http://www.ehi.ee/publicatsioonid/pajumets_eng.htm

18 SOCIO, uuringukeskus 2007. Inimkaubandus ja prostitutsioon. Kutse- ja keskkooliõpilaste perspektiiv. Uurimisaru-
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jatelt,1,2,3. Sellel etapil teostatud tegevused tõid välja probleemi olemasolu, kirjeldasid selle 
peamisi tendentse ja esitasid andmed edasisteks uuringuteks. Nüüdisaegsest vaatenurgast oli 
arusaamine prostitutsioonist tol ajal väga komplitseeritud. Riigi ja valitsusväliste organisat-
sioonide esindajatega läbi viidud intervjuud näitasid, et riigiasutuste esindajate arusaamine 
prostitutsiooniprobleemist oli väga piiratud,  ministeeriumide ametnikud ei tegelenud selle 
probleemiga üldse ja valitsusväliste organisatsioonide esindajate teadmised ja oskused olid 
prostitutsiooniga tegelevate isikutega töötamiseks vähesed. Probleemi vähese mõistmise tõt-
tu kaldusid poliitikud rohkem prostitutsiooni legaliseerimise suunas, saamata aru selle otsuse 
tagajärgedest4. Samal ajal näitasid uurijad, et prostitutsiooniga tegelevate naiste arv on suur 
– üle 30005 või 3000–50006. Politsei andmetel oli Tallinnas umbes 1000 prostitutsiooniga te-
gelevat naist7. Avalik arvamus prostitutsiooni kohta on olnud liberaalne. Näiteks toetas 2003. 
aastal 51% Eesti elanikest lõbumajade tegutsemist (50% meesvastajatest ja 42% naisvastaja-
test arvasid, et lõbumajad on vajalikud)8. 2008. aastal oli avalik arvamus lõbumajade kohta 
kriitilisem ning üldine arvamus oli, et on oluline välja töötada tugiteenused prostitutsiooniga 
tegelevate ja inimkaubanduse poolt kannatada saanud inimeste jaoks9. 

Teisel etapil uuriti prostitutsiooniga tegelevate inimeste tüüpe, keskendudes sot-
siaal-demograafilistele aspektidele ja seksuaalkäitumisele. Uurijad analüüsisid prostitut-
siooniga tegelevate naiste sotsiaalset portreed, nende põhjuseid prostitutsiooniga tegelema 
hakkamiseks, nende suhtumist oma klientidesse, seksi ostjate sotsiaalset ja demograafilist 
portreed ning prostitutsiooni meditsiinilisi tagajärgi10,11,12. Selle etapi saavutused on seotud 
selge arusaamise kujundamisega prostitutsiooniga tegelevate naiste psühholoogilise ja 

anne. Tallinn

1 Trummal, A. 2003. Trafficking in Children for Sexual Purposes in Europe: The Sending Countries. Estonian Rese-
arch Report. Tallinn. http://eusk.tai.ee/failid/ECPAT_Estonia_Country_Report_2003.pdf.

2 Eespere, K. 2004. Inimkaubanduse vastane tegevus Eestis: ekspertide hinnangud probleemidele ja lahendustele. 
ENUT, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Tallinn.

3 Pajumets M, 2004. Prostitution – a social problem?: The views on prostitution’s nature, causes and effects in the 
Baltic states and north-western Russia. 

4 Pettai, I., Kase, H. 2002. Prostitutsioon ja naistega kauplemine kui lahendamata probleem Eestis. Eesti riigi suutlik-
kus tõkestada ja ennetada prostitutsiooni ja naistega kauplemist. Aruanne. Tallinn.

5 Pettai I., Proos I., Kase H., 2003. Prostitutsioon Eestis: sotsiaalsed riskid ja majanduslik surve. Eesti Avatud Ühiskon-
na Instituut, Tallinn. (http://www.oef.org.ee/_repository/Document/Prostitutsioon_Eestis.pdf, 30.11.2007)

6 Nordic Council of Ministers. 2002. Report: Campaign in Estonia Against Trafficking in Women of the Nordic 
Countries and the Baltic States 2002.

7 Pettai, I., Kase, H. 2002. Prostitutsioon ja naistega kauplemine kui lahendamata probleem Eestis. Eesti riigi suutlik-
kus tõkestada ja ennetada prostitutsiooni ja naistega kauplemist. Aruanne. Tallinn.

8 Pettai I., Proos I., Kase H., 2003. Prostitutsioon Eestis: sotsiaalsed riskid ja majanduslik surve. Eesti Avatud Ühiskon-
na Instituut, Tallinn.

9 Pettai I., Kase H., Proos I. 2008. On the meaning of prostitution in Estonia: critical attitudes are increasing Sotsio-
loogilise uurimuse materjalid. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinn

10 Pettai I., Kase H., Proos I.,2006.Prostitutsioon Eestis: ülevaade prostitutsiooni kaasatud naiste olukorrast. Sotsio-
loogilise uurimuse materjalid. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinn (http://www.tai.ee/failid/Prostitutsioo-
ni_kaasatute_uurimus_2006.pdf, 30.11.2007)

11 Trummal, A., Fischer, K., Raudne, R., 2006. HIV nakkuse levimus ning riskikäitumine prostitutsiooni kaasatud naiste 
hulgas Tallinnas. Tallinn: Tervise Arengu Instituut

12 Klein, M., 2006. Prostitutsioon seestpoolt nähtuna: prostituudid tõlgendavad oma tegevust. Magistritöö. Tallinn: 
Tallinna Ülikool.

sotsiaalse haavatavuse1 ja prostitutsiooni tegelikkusse kohta (haigused, sealhulgas HIV ja su-
guhaigused, vägivald, sissetulekud2,3), samuti on need seotud selgitustega tingimustest, mis 
panevad naisi prostitutsiooniga tegelema, asetades põhirõhu perekondlikule olukorrale ja 
lapsepõlvekogemusele4,5. 

Kolmanda etapi loosung on „vaadelda laiemalt”, mida iseloomustab keskendumine 
prostitutsiooni muudele spetsiifilistele aspektidele6,7. Naiste tervislikku seisundit jälgitakse 
regulaarselt8,9,10 ja erilist tähelepanu pööratakse prostitutsiooni psühholoogilistele aspektide-
le. Viimastel aastatel keskenduvad uurijad inimkaubanduse muudele vormidele, näiteks sun-
nitööle11,12.

Läti ja Eesti prostitutsiooni uuringuprotsesside võrdlemisel on erinevus 
märgatav. Eestis loetakse prostitutsiooni inimkaubanduse üheks vormiks, 
Lätis aga loetakse seda formaalselt inimkaubanduse riskiteguriks. See 
tähendab automaatselt erinevat suhtumist probleemi ja sellega seotud 
erinevaid hinnanguid. Eestis uuritakse seda nähtust ulatuslikult ja 
tähelepanu pööratakse selle erinevatele aspektidele. Samuti on positiivne, 
et avalikku arvamust ja poliitikat kujundatakse nende uuringute tulemuste 
põhjal. 

Praegune olukord Lätis sarnaneb pigem ülalpool kirjeldatud uuringu esime-
sele etapile Eestis – seda nähtust uuritakse nimelt üldisel ja episoodilisel tasandil. 

1 Pettai I., Kase H., Proos I.,2006.Prostitutsioon Eestis: ülevaade prostitutsiooni kaasatud naiste olukorrast. Sotsio-
loogilise uurimuse materjalid. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinn (http://www.tai.ee/failid/Prostitutsioo-
ni_kaasatute_uurimus_2006.pdf, 30.11.2007)

2 Pettai I., Kase H., Proos I.,2006.Prostitutsioon Eestis: ülevaade prostitutsiooni kaasatud naiste olukorrast. Sotsio-
loogilise uurimuse materjalid. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinn (http://www.tai.ee/failid/Prostitutsioo-
ni_kaasatute_uurimus_2006.pdf, 30.11.2007)

3 Trummal, A., Fischer, K., Raudne, R., 2006. HIV nakkuse levimus ning riskikäitumine prostitutsiooni kaasatud naiste 
hulgas Tallinnas. Tallinn: Tervise Arengu Instituut

4 Klein, M., 2006. Prostitutsioon seestpoolt nähtuna: prostituudid tõlgendavad oma tegevust. Magistritöö. Tallinn: 
Tallinna Ülikool.

5 Pettai I., Kase H., Proos I.,2006.Prostitutsioon Eestis: ülevaade prostitutsiooni kaasatud naiste olukorrast. Sotsio-
loogilise uurimuse materjalid. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinn (http://www.tai.ee/failid/Prostitutsioo-
ni_kaasatute_uurimus_2006.pdf, 30.11.2007)

6 SOCIO, uuringukeskus 2007. Inimkaubandus ja prostitutsioon. Kutse- ja keskkooliõpilaste perspektiiv. Uurimisaru-
anne. Tallinn

7 Eespere, K., Prostitutsiooni varjatum pool: räägivad seksi ostjad. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 5/2007

8 Lõhmus, L., Trummal, A., 2007: Prostitutsiooni kaasatute meditsiiniteenuste külastajate. HIV/AIDS-iga seotud 
riskikäitumine ja teadmised. Esma- ja korduvklientide võrdlev analüüs

9 Lõhmus, L., Trummal, A., 2008: Prostitutsiooni kaasatute meditsiiniteenuste külastajate. HIV/AIDS-iga seotud 
riskikäitumine ja teadmised. Esma- ja korduvklientide võrdlev analüüs

10 Lõhmus, L., Trummal, A., 2012: Prostitutsiooni kaasatute meditsiiniteenuste külastajate. HIV/AIDS-iga seotud 
riskikäitumine ja teadmised. Esma- ja korduvklientide võrdlev analüüs

11 Surva L. 2012. Sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse juhtumirte tuvasta-
mise võimalikkus Eestis. Magistritöö.  Tartu Ülikooli Õigusteaduskond Tallinnas, avaliku õiguse instituut; juhendaja 
prof. Juri Saar. Tallinn

12 Tootsi B. 2013, Tööalase ärakasutamise elemendid kelmuste juhtumites.Uurimustöö. Tartu Ülikool Õigusteadus-
kond Tallinnas, avaliku õiguse instituut; juhendaja Anu Leps, kaasjuhendaja Anna Markina. Tallinn
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Avaliku arvamuse ja poliitikute arusaamine ja suhtumine on selle probleemi kohta 
siiski jäik ja stereotüüpne. Poliitika kujundamise tasandil võib täheldada ka kõhklusi 
prostitutsiooni sotsiaalseks probleemiks kuulutamise suhtes. Prostitutsiooni loetak-
se endiselt naiste vabaks valikuks oma seksuaalsuse väljendamisel. 

3. UURINGU METOODIKA 
Uuringu metoodika töötati välja kirjandusallikate ja muude uuringute analüüsi põhjal. 

Prostitutsiooni põhjuste ja tingimuste väljaselgitamiseks kasutati prostitutsiooniga tegeleva-
te naiste puhul kvalitatiivset uurimismeetodit, täpsemalt narratiivset intervjuud1. Narratiivse 
intervjuu uurimismeetod valiti, et informeerijad saaksid vabalt rääkida oma kogemustest. Põ-
hirõhk nendel intervjuudel asetati informeerija kogemusele seoses prostitutsiooniga, sealhul-
gas informatsioonile nende elu kohta enne ja pärast prostitutsiooniga tegelema hakkamist. 
Uurijad pöörasid erilist tähelepanu tingimustele, mis soodustasid prostitutsiooniga tegelema 
hakkamist või sellega tegelemise jätkamist, identifitseerides ja määratledes olukorrad, otsu-
sed ja kriitilised punktid, mis mõjutasid naisi prostitutsiooniga tegelema hakkama. 

Uuringu algseks eesmärgiks oli teha 15 intervjuud naistega igas kaasatud riigis, püü-
des valida võimalikult erineva kogemusega naisi (näiteks tänavaprostitutsiooniga tegelevad 
naised, „massaažisalongides” töötavad naised, inimkaubanduse ohvrid jne). Intervjuude ana-
lüüs põhines narratiivse analüüsi põhimõtetel2. Intervjuudest saadud materjali töödeldi ja 
analüüsiti informeerijate biograafiliste andmete vastastikuse võrdlemise ja vastakuti seadmi-
se teel ning otsides ühiseid detaile, korrapärasusi ja käitumismudeleid, mis selgitavad naiste 
prostitutsiooniga tegelemise põhjuseid. 

Selles uuringus püstitati kolm põhilist uuritavat küsimust, mida kasutati ka 
empiirilise informatsiooni struktureerimisel:

1. Millised põhjused ja tingimused on soodustanud naiste prostitutsiooniga te-
gelema hakkamist? 

2. Milline on prostituudiks värbamise mehhanism? 
3. Milliste mehhanismide toimel jätkavad naised prostitutsiooniga tegelemist? 

Läti puhul hõlmab intervjuude käigus kogutud informatsioon probleemide 
laiemat valikut võrreldes esialgse eesmärgiga, milleks oli selgitada välja naiste pros-
titutsiooniga tegelema hakkamise põhjused. Vastavalt võimalustele analüüsiti seda 
informatsiooni sügavamalt, et mõista prostitutsiooni nähtust paremini. 

1  „narratiivse intervjuu puhul paluti küsitletaval rääkida teatud huvipakkuval teemal oma lugu, milles intervjueeri-
tav osaleb ekspromptse jutustajana…intervjueerija ülesandeks on julgustada intervjueeritavat rääkima huvipakku-
val teemal pideva jutustusena kõigi asjakohaste sündmuste kohta otsast lõpuni” Flick U., 2006. An Introduction to 
Qualitative Research: 3d Edition. London: SAGE Publications Ltd, pp. 443. 

2  „üldisem ja kontekstipõhisem versioon sündmustest ja kogemustest. Esiteks tuuakse välja esmane olukord 
(„kuidas kõik algas”), seejärel valitakse narratiivile olulised sündmused kõikidest kogemustest ning esitatakse 
sündmuste jadana („kuidas asjad edasi arenesid”); viimaks esitatakse sündmuste jada viimane olukord („mis lõpuks 
juhtus”)” Flick U., 2006. An Introduction to Qualitative Research: 3d Edition. London: SAGE Publications Ltd, pp. 
443. 

Arvestades, et selliseks uuringuks on informeerijaid raske leida ja motiveerida, 
andis olulise panuse projekti partnerorganisatsioon – „Jaunatne ar misiju” (liikumine 
Freedom 61). Selle organisatsiooni liikmed veensid projektis osalema tänavaprostitut-
siooniga tegelevaid naisi, kes külastavad korrapäraselt liikumise Freedom 61 kohvikut. 
Kuna naised usaldasid selle organisatsiooni liikmeid, usaldasid nad ka uurijaid (rääkisid 
avameelselt oma kogemustest, näitasid oma laste fotosid jne). See aspekt tagas saadud 
andmete ehtsuse. Uuringu suhteliseks puuduseks võib lugeda kohviku atmosfääri, mis 
ei olnud intervjuudeks alati sobiv. Iga intervjuud mõjutasid sageli müra ja teiste naiste 
kommentaarid. Mõned intervjuud leidsid aset eraldi ruumis. Mitte kõik naised ei olnud 
siiski nõus individuaalselt rääkima. Seetõttu oli esmase tähtsusega tagada intervjueerita-
vate usaldus ja siirus, mis mõnevõrra kaldus kõrvale esialgselt kavandatud metoodikast. 
Mõnel juhul viidi intervjuu läbi kohvikulaua taga, kus naised jutustasid kordamööda oma 
elulugusid ning teised naised täiendasid iga lugu. Mõnel juhul saadi ühelt naiselt infor-
matsioon kokku pärast mitut järjestikust õhtut, kuna kohtumisi informeerijaga oli mitu. 
Kõik informeerijad said AVON-ilt kingituse. 

Mitte kõiki kohvikus tehtud intervjuusid ei olnud võimalik uuringu jaoks kasutada. 
Mõned intervjuud sisaldasid piiratud informatsiooni ja mõnedel juhtudel olid diktofoni sal-
vestised raskesti arusaadavad. Seetõttu põhines andmete analüüs 14 intervjuul naistega, keda 
loetakse tänavaprostitutsiooniga tegelejateks. 

Uuringu ajal püüdsid uurijad korduvalt kontakteeruda naistega, kes pakuvad seksitee-
nuseid oma korterites või massaažisalongides. Ükski nendest katsetest ei osutunud edukaks, 
välja arvatud intervjuu massööriga ja ühe endise baaridaamiga massaažisalongis, kes kirjel-
das massaažisalongis harrastatavaid tegevusi. Ekspertide arvamuse kohaselt oli praktiliselt 
võimatu niinimetatud varjatud prostitutsiooniga tegelevate naistega kontakteeruda ja neid 
veenda intervjuud andma. 

Informeerijate valiku laiendamiseks pöördusid uurijad Iļģuciemsi vangla administ-
ratsiooni poole, et intervjueerida vangistatud naisi, kes on tegelenud prostitutsiooniga. Läti 
Kinnipidamisasutuste Administratsiooni poolt 9. augustil 2013. aastal saadetud tagasisides 
oli öeldud, et mitte ükski vangistatud naistest ei andnud intervjuuks nõusolekut. Intervjuude 
pidamiseks ette nähtud ajavahemikus ei olnud võimalik intervjueerida ka naisi, keda identi-
fitseeriti inimkaubanduse ohvritena ja kes parajasti said rehabilitatsiooniteenust. Rehabilitat-
siooniprotsessis osalevad spetsialistid kinnitasid, et oma prostitutsioonikogemuste paljasta-
mine võib nende naiste jaoks olla traumeeriv. 

Sügavama ja mitmekülgsema informatsiooni saamiseks prostitutsiooni kui nähtuse 
kohta organiseeriti üheksa osaliselt struktureeritud intervjuud ekspertidega (üksikult ja rüh-
mas), kus osalesid Läti spetsialistid, kellel on ulatuslikud teadmised erinevates prostitutsioo-
niga seotud aspektides. Ekspertide valikul kasutati informatsiooni hankimiseks väljaandeid, 
milles kirjeldatakse Läti olukorda. Nii selgitati välja organisatsioonid, kes töötavad prostitut-
siooniga tegelevate isikutega. Kasutati ka nn lumepallivalimit, kus eksperdid soovitasid teisi 
spetsialiste kui potentsiaalseid teabeallikaid. Ekspertide ja prostitutsiooniga tegelevate naiste 
intervjueerimise protsess lõppes, kui saadav teave hakkas korduma ja saavutati informatsioo-
ni küllastusaste. Osaliselt struktureeritud intervjuud viidi selle uuringu raames läbi järgmiste 
spetsialistidega: 
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1. Lysette Klop – organisatsiooni  „Missiooniga noored” esindaja, liikumise Freedom 61 
juht (LK);

2. Dana – liikumise Freedom 61 vabatahtlik kaastöötaja (D);
3. Läti riikliku politsei organiseeritud kuritegevusega võitlemise riikliku politseidirekto-

raadi osakonna nr  3 (inimkaubanduse ja sutenööride tegevusega võitlemise üksuse) 
juhataja Armands Lubarts (ALu) ja vaneminspektor Vadims Nazarovs (VN);

4. Armands Logins (ALo), Läti riikliku politsei vaneminspektor, Riia piirkondlik nõukogu, 
Kontrolli ja operatiivkoostöö üksus;

5. Agita Sēja (AS), sotsiaaltöö ja HIV vältimise programmide juht ja Bils Muižnieks (BM), 
sotsiaaltöötaja ühingus „DIA+LOGS”;

6. Iluta Lāce (IL), naiste ressursikeskuse „Marta” direktor;
7. Zane Gutberga (ZG), Läti samariitlaste ühingu sotsiaaltöötaja, Laste ja naiste kriisikes-

kus „Māras centrs”;
8. MA, Mg. Psych. Inga Birkmane (IB), praktiseeriv psühhoterapeut;
9. Nikola Dzina (NDz), psühholoog ja psühhoterapeut;

Selle uuringu spetsiaalne lisandväärtus on intervjuu kunagise värbajaga Lätis ja te-
gutseva värbajaga Eestis, kes avalikustasid oma kogemusi naiste värbamisel seksiteenuseid 
osutama. Anonüümsuse tagamiseks ei ole nende informeerijate nimesid andmete analüüsis 
nimetatud. Nende nimede asemel on täht I (informeerija) ja intervjuu number. 

Eestis soodustas informeerijate valikut asjaolu, et projekti partneriks on inimkauban-
duse ohvrite psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni keskus „Atoll” (valitsusväline organisatsioon 
„Eluliin”), kus on suhteliselt lihtne potentsiaalsete informeerijatega kohtuda. Seetõttu oli in-
formeerijate valik sihipärane. Põhiliseks kriteeriumiks loeti kogemust prostitutsiooniga. See-
järel valiti välja võimalikult erinevate juhtumite esindajaid. 

Uurijad võtsid informeerijatega ühendust ja selgitasid neile uuringu üldisi eesmärke 
ja protseduure. Kui naine nõustus intervjuud andma, lepiti kokku sobiv koht ja aeg. Enamik 
intervjuusid toimus rehabilitatsioonikeskuses, kuna informeerijad lugesid seda mugavaks ja 
ohutuks kohaks. Enne intervjuud tutvustati naistele uuringu eesmärke, meetodeid, intervjuu 
protseduurireegleid ja kinnitati informeerija anonüümsust. Arvestades, et naised pidid avali-
kustama valulikke ja traumaatilisi sündmusi oma elust, pakuti neile psühholoogilist tuge. Kõik 
informeerijad said kingitusi (maiustusi, teed, kohvi).

Eesti puhul tundus esialgu kavandatud 15 intervjuud prostitutsiooniga tegelevate 
naistega suhteliselt lihtne ülesanne. Uuringu ajal sulges politsei Tallinnas ühe lõbumaja, arre-
teeris 15 taksojuhti ja neli lõbumaja omanikku ning konfiskeeris enam kui 150 000 eurot. Kuna 
seda juhtumit kajastati laialdaselt meedias ning see põhjustas avaliku pahameeletormi, loo-
busid naised esialgu kokkulepitud intervjuudest, kartes oma anonüümsuse pärast. Ärajäänud 
intervjuud toimusid uuringu jätkamisel 2013. aasta sügisel. 

Eestis intervjueeriti seitset eksperti, kes esindasid riigiasutusi (justiitsministeeriumi, 
sotsiaalministeeriumi, politseid) ning valitsusvälise sektori asutusi. Eksperdid soovisid säili-
tada anonüümsust ning seetõttu nimetatakse edaspidi tekstis ainult nende isikute esindatud 
asutused. 

Arvestades prostitutsiooni ja selle reguleerimise uuringu erinevusi kahes riigis, ei ole 
uuringu tulemusi võimalik igas aspektis võrrelda. Näiteks andsid Eesti uurijad suurema panuse 

tingimuste analüüsile, mis mõjutasid naiste prostitutsiooniga tegelema hakkamist, samal ajal 
kirjeldasid Läti uurijad peamiselt mehhanisme, mis hoidsid naisi prostitutsiooni juures. 

Tehti ka kuulutusi sisaldavate veebilehtede sisu analüüs, et lisada see informatsioonile 
seksiteenuste pakkumise värbamisteenuste kohta Lätis ja Eestis kui inimkaubanduse ohvri-
te lähteriikides. Selle analüüsi eesmärgiks oli hankida informatsiooni värbamismeetodite ja 
nende võimalike Internetis kasutatavate uute vormide kohta. Analüüsiti Lätis ja Eestis kõige 
populaarsemate kuulutusi avaldavate veebilehtede sisu – www.ss.lv ja www.okidoki.ee. Sel-
lise analüüsi põhieesmärgiks oli määrata aktuaalsed värbamismeetodid ning inimeste poole 
pöördumise suunad ja vormid. Analüüs viidi läbi järgmistes kategooriates: kuulutuse rubriik, 
keel, autor, värbamise eesmärk, antud lubadused (vt lisa 1). Saadud andmeid töödeldi prog-
rammide MS Excel ja SPSS abil.  

On tähtis rõhutada uuringu piirangutele, kuna andmete analüüs põhines enamasti uu-
rijate oletustel. Kuulutustes avaldatud informatsiooni ja tehtud pakkumiste tõepärasust uu-
ringuprotsessis ei kontrollitud. Uuringu põhieesmärgiks oli keskenduda värbamise teostajale 
ja värbamise tüübile, samal ajal kui kuulutuste tagasisidet ei analüüsitud. Uuringu tulemusena 
saadud andmeid võib kasutada edasise uuringu alusena, samuti informatsiooni saamiseks In-
terneti teel toimuva värbamise peamiste tendentside kohta. Analüüsi tulemusi võib lugeda 
teatud perioodi jooksul värbamiseks kasutatavaid meetodeid esindavaks kokkuvõtteks. Ana-
lüüsi teostamisel jälgiti iga päev eelnevalt valitud veebilehtedel tööotsimiskuulutusi, tööpak-
kumisi ja tutvumiskuulutusi. 

Arvestades, et enamik värbamistegevusest toimub erakirjavahetuse teel ja muid avali-
kult kättesaamatuid sidevahendeid kasutades, kasutasid uurijad värbamisvormide väljaselgi-
tamiseks ka muid lähenemisi. Üheks selliseks alternatiivseks lähenemiseks oli pretsedendiõi-
guse analüüs. Kasutatavaks infomaterjaliks oli „Tiesu prakse lietās par cilvēku tirdzniecību un 
personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai. Tiesu prakses apkopojums. Augstākā tiesa, 2006. 
gads” („Pretsedendiõigus inimkaubanduse ja isikute seksuaalse ärakasutamise teele juhtimise 
juhtudel. Pretsedendiõiguse kokkuvõte. Ülemkohus, 2006”), mis on pretsedendiõiguse peami-
ne kokkuvõte ja annab informatiivse ülevaate värbamispraktikast. Selles kokkuvõttes esitatud 
informatsioon võimaldab teha järeldusi värbamismeetodite, värbaja poolt antavate lubaduste 
ning ohvrite kogemuste kohta (vt lisa 2). „Iekšlietu ministrijas informatīvais ziņojums par 2012.
gada cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem Latvijā” („Siseministeeriu-
mi informatiivne aruanne inimkaubandusele sundimise tulemuste kohta Lätis 2012. aastal”) 
on seevastu kõige uuem kokkuvõtlik informatsioon inimkaubanduse olukorra kohta Lätis. 
Aruanne sisaldab olulist teavet uuringu kohta, mis puudutab värbamist ja inimeste prostitut-
siooni kaasamist. 

http://www.ss.lv
http://www.okidoki.ee
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4. UURINGU TULEMUSED 

4.1. Olukorra üldine iseloomustus

Prostitutsioon on keerukas ja kompleksne nähtus, mida vaadeldakse ja analüüsitakse 
erinevatest aspektidest. Nagu eelpool mainitud, on töös kaks vastandlikku vaatenurka:  kas 
prostitutsiooniga tegelemist võib lugeda sellega hõivatud isikute vabaks tahteks või on tege-
mist sunduse erinevate vormidega. Suhtumised ja poliitika nende probleemide kohta kujune-
vad välja avalikkuse ja otsustajate arvamuste järgi. 

Prostitutsiooni põhjaliku uurimise ja avalikus ruumis selle kohta peetavate 
arutelude tulemusena käsitletakse Eestis prostitutsiooni praegu kui 
sotsiaalset probleemi ja inimkaubanduse vormi. See tähendab tähelepanu 
pööramist nendele isiklikele ja sotsiaalsetele aspektidele, mis on mõjutanud 
naiste prostitutsiooniga tegelemist, kogu vastutuse ja süü veeretamiseta 
üksnes prostitutsiooniga tegelevatele inimestele. 

Eesti eksperdid tunnistavad, et viimastel aastatel toimub inimkaubanduse vastane 
võitlus nii õigusaktide (politsei, ministeeriumite) kui riigiväliste organisatsioonide tasandil.  
Viimase viie aasta jooksul on eelkõige tänu politsei tegevusele inimkaubanduse all kannata-
vate isikute arv tunduvalt vähenenud. Samal ajal pakutakse inimkaubanduse ohvritele insti-
tutsioonidevahelise tugisüsteemi teenuseid:

2003. aastal1 oli Tallinnas 43 suurt lõbumaja. Viimase kümne aasta jooksul on olukord 

radikaalselt muutunud. Praegu ei ole meil enam selliseid kohti. Sunnitöö või inimkauban-

duse muude vormide kohta ei ole meil täpseid andmeid. (Eesti kriminaalpolitsei esindaja)

Ka muud eksperdid tunnistavad, et rakendatud meetmete tõhusus on inimkaubandu-
se eri vormide puhul erinev. Lisaks on ka arvamused inimkaubanduse probleemi kohta ühis-
konna erinevate mõjuisikute hulgas erinevad. Eesti eksperdid tunnistavad siiski, et seksuaalse 
ekspluateerimise vältimiseks on palju ära tehtud:

Eeldan, et Eesti ei paku teenuseid muudest riikidest halvemini, vaid pigem paremini. Sa-

mal ajal on see probleem avalikkuses marginaalne. Inimesed arvavad, et see probleem 

puudutab ainult ühiskonna teatud eraldiseisvat osa ja mitte kogu ühiskonda.

(Eesti valitsusvälise organisatsiooni liige)

1 On 1 October 2003, the Bureau of Criminal Police of Estonia formed a special investigation group for fighting 
souteneurism and spread of prostitution.

Eestis on täheldatud, et inimesi ekspluateeritakse mitmel viisil, näiteks fiktiivsete abi-
elude ja sunnitöö vormis. Seksuaalset ekspluateerimist varjatakse sageli näiteks legaalsete 
töökuulutustega, mida on raske identifitseerida ja paljastada. 

Üldiselt on prostitutsioon kui inimkaubanduse vorm Eestis aktuaalne probleem ja 
prostitutsiooni kui inimkaubanduse vormi tõkestamiseks on olemas teatud mehhanismid. Vii-
mast toetab näiteks prostitutsioonist loobumise programmide elluviimine. 

Lätis on inimkaubanduse ärahoidmisega seotud mõjuisikute arvamused erinevad. 
Riigiasutuste ja  valitsusväliste organisatsioonide arvamused erinevad samuti. Praegu ei ole 
võimalik rääkida järjekindlast ja ühtsest institutsioonidevahelisest koostööst prostitutsiooni 
ja inimkaubanduse vältimiseks. Õigusaktide ja avaliku arvamuse puhul aga võib väita, et Lätis 
ei loeta prostitutsiooni sotsiaalseks probleemiks ja inimkaubanduse vormiks. Selline olukord 
mõjutab tugevasti poliitiliste otsuste tegemise protsessi. 

Politsei esindajad kinnitavad, et tänu politsei tegevusele on prostitutsiooni levik ja ka 
prostituudiks värbamine (vähemalt selle nähtav osa) viimastel aastatel vähenenud:

Kui avame mõne kuulutuste veebilehe, võiks öelda, et pool meie elanikkonnast tegeleb 

prostitutsiooniga. Oleme neid juhtumeid uurinud. See arv on nii suur, kuna ühel inimesel 

on 5–6 telefoninumbrit ja ta on kuulutuse üles pannud kõigile veebilehtedele. (ALo)

Mõne eksperdi arvates ei täheldata Lätis praegu sunniviisilist värbamist ja alaealiste 
prostitutsiooniga tegelema hakkamine on vähenenud:

Värbamisel on lõbumajapidajate esimene küsimus alati vanus ehk kas tegemist on täis-

kasvanu või alaealisega. Neid inimesi värvatakse vastastikku soodsatel põhimõtetel. 

Nad jõuavad kokkuleppele töötasu, üksikasjade ja puhkuse suhtes. (ALu)

Samal ajal kinnitavad muud eksperdid ja intervjueeritud naised, et tänavaprostitut-
sioon on Riias laienemas – kaasatud on noored tüdrukud „otse koolist” (15–16 aastased), mis-
tõttu tänavaprostitutsiooniga tegelejate vaheline konkurents kasvab.

Auto peatub minu juures, kuid see [noor tüdruk] võtab minu koha... Varem oli kõik sõbra-

likum. Nüüd püüab igaüks teistele takistusi seada ja klientidelt varastada – ei saa enam 

kedagi usaldada ... (I6)

Mis puudutab prostitutsiooni kui nähtust üldiselt, siis rõhutavad eksperdid, et prosti-
tutsiooni eri tüüpide vahel on mitmeid erinevusi:

Selle nähtuse olemus on erinev tänavate ääres töötavate naiste ja kliendi juurde hotelli 

minevate eskorditeenust pakkuvate naiste vahel. Esiteks on erinevja teiseks erineb nai-

se sisemine suhtumine oma elukutsesse. Tänavatel töötavate naiste jaoks on sissetulek 

sageli eluliselt tähtis aspekt. Tänavatel töötavate ja eskortteenust pakkuvate naiste sis-

setulek erineb üle 20 korra. Sel juhul ei saa väita, et raha on naisele eluliselt tähtis. (VN)

PROSTITUTION 

IN LATVIA IN 2013: 

• 5-7% mehed 

• Laieneb tänava 

prostitutsioon

• Ühinevad noored 

tüdrukud (15-16.

aastased)

• Sundvärbamist ei toimu

• Üldiselt alaealiste 

kaasamine väheneb 
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Politsei andmete põhjal on 5–7% seksiteenuseid osutavatest isikutest mehed ja ülejää-
nud naised. Prostitutsiooni erinevate vormide vahel on selget eraldusjoont raske tõmmata. 
Prostitutsiooniga tegelevate naiste hulgas toimub ka „migratsioon” –päevasel ajal töötavad 
nad tänaval ja õhtuti klubides, kus nende klientideks on välismaalased. Võõrkeeli oskavad nai-
sed saavad hooajaliste eskortteenuste eest lisasissetulekut. Karjääris edasiminekuks loetakse, 
kui tänaval töötanud naine läheb tööle klubisse. Kõige nähtavamat kontingenti (mis ei pruugi 
olla kõige arvukam) esindavad tänavaprostitutsiooniga tegelevad isikud. Igasugused spetsia-
listide poolt nimetatavad, prostitutsiooniga seotud statistilised andmed põhinevad vaid vaat-
lustel ja oletustel, sest ombudsmani kehtestatud keelu kohaselt on Lätis keelatud teha mis 
tahes prostitutsiooniga seotud arvutusi.

See põhineb ÜRO dokumentidel, mis keelavad prostituute loendada. Saame vaid mani-

puleerida prostituutide poolt toimepandud õigusrikkumistega – kui palju haldusõiguse-

rikkumise protokolle on koostatud. (ALu, VN)

Naiste sotsiaalset portreed on väga raske üldistada. Eksperdid on ühel meelel, et nen-
de olukord võib olla väga erinev. Tänavaprostitutsiooniga tegelevatel isikutel on tavaliselt 
madal haridustase – põhikool või isegi veelgi vähem (mõned ei oska isegi lugeda); võib siiski 
leida kõrgharidusega ja mitmeid võõrkeeli oskavaid naisi. Prostitutsiooniga tegelevate naiste 
keskmine vanus on 25–35 aastat, ehkki vanust loetakse seksiteenuste osutamisel teisejärgu-
liseks teguriks. Suur osa nendest on tänaval töötanud kaua aega (15–20 aastat). Suurem osa 
tänaval töötavatest prostituutidest on uimastisõltlased või alkohoolikud. HIV ja muud haigu-
sed on sõltuvusprobleemidega prostituutide hulgas väga levinud. 

Väga sageli ei harrasta nad ohutut seksi [kondoomiga], sest nii teenivad nad rohkem (LK)

Viimasel ajal on teenuste hinnad (majanduskriisi tõttu) oluliselt langenud. Mitmetes 
intervjuudes mainitakse „endisi” aegu, kui sissetulek oli väga suur. Praegu peavad naised ära-
elamiseks töötama iga päev:

Nad ostavad turult kartuleid ja piima viie lati eest ja söövad seda kaks päeva. (I4)

Hoolimata seksiteenuste hindade langusest ei saa me rääkida uute prostituutide olu-
lisest juurdetulekust kriisi ajal. Eksperdid nimetavad peamiseks põhjuseks emigratsiooniprot-
sessi.

Keskmiselt on nende isikute arv konstantne. Majanduslik olukord võib mõjutada hin-

du. Inimeste arv pigem väheneb inimeste emigreerumise tõttu. Enamasti lähevad nad 

Saksamaale või Hollandisse klubidesse töötama. Enamik neist on  teadlikud, kuhu nad 

lähevad, sest nende infovahetus on [hea]. Kui organiseeritud kuritegudega võitlemise 

politseidirektoraat sulgeb siin massaažiklubid, lähevad nad välismaale. Kui viimase 

1,5–2 aasta jooksul organiseeriti massaažisalongide omanike arreteerimisi, saime palju 

informatsiooni nende isikute välismaale siirdumise kohta. (ALo)

Ülalpool nimetatud aspekte arvestades võib järeldada, et prostitutsioon on Lätis äär-
miselt mitmekesine nähtus, kus mitte ühtegi ütlust ei saa lugeda absoluutseks ja kehtivaks 
kõigi prostitutsiooniga tegelevate isikute kohta. Teated prostitutsiooni laienemise aeglustu-
mise või kiirenemise kohta on samuti vastuolulised ja aruandeid on raske kontrollida, kuna 
prostitutsioon on muutuv ning paindlik nähtus. Prostitutsioon võib sõltuda infrastruktuu-
rist, majanduslikust olukorrast, klientide maksevõimest ja muudest tingimustest. Ka prosti-
tutsiooni väljendumine või, nagu rõhutab üks ekspertidest, nõudluse ja pakkumise suhe on 
prostitutsiooni puhul muutuv, mistõttu ei saa väita, et prostitutsiooni levik aeglustub või et 
värbamisprotsessid ei hõlma mis tahes tüüpi vägivalda. Kõige tõenäolisemalt kohandub pros-
titutsioon kui nähtus muudatustele õigusnormides ja politsei tegevuses, muutes oma väljen-
dumise vormi. 

4.2. Tingimused, mis mõjutavad prostitutsiooniga tegelevaid 
naisi 

 Selle uuringu puhul pöörati tähelepanu tingimuste analüüsile, mis mõjutasid naisi 
prostitutsiooniga tegelema hakkamisel, võttes eelkõige arvesse isiklikke, majanduslikke ja sot-
siaalseid tegureid ning vaba valiku olemasolu valikute tegemisel. 

Oma intervjuus jagab Läti ekspert Nikola Dzina võimalikud riskitegurid kolme rühma: 
4. isiklikud ja perekondlikud tegurid – naise sotsiaalne seisund, isikliku arengu iseära-

sused, psühholoogiline trauma (eelkõige seksuaalne vägivald), füüsiline ja sotsiaalne 
marginaalsus; sotsiaalne isoleeritus, reserveeritud ja väikese sissetulekuga perekon-
nad, kes muudavad sageli oma elukohta; pettunud ja kontrollivad emad, uimastisõlt-
lastest või alkohoolikutest isad;

5. prostitutsiooni nõudlusega seotud tegurid – klientide psühholoogilised probleemid, 
traumad, isiksuse struktuurid, uimastisõltuvus või alkoholism;

6. kultuurilise arenguga seotud tegurid – prostitutsiooni loetakse raskes olukorras nais-
te normaalseks lahenduseks (müüt, et naised on trofeed; et prostitutsioon võimaldab 
naistel ellu jääda; suhted patriarhaalses ühiskonnas).
Prostitutsiooni soodustavate tegurite teist jaotust vaadeldakse tabelis 1 haavatavuse 

või kaitsetuse erinevate tegurite – psühholoogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete – kaudu. In-
tervjueeritud naiste ja ekspertide poolt jutustatud lood kinnitavad mainitud tingimusi ja ava-
likustavad ka lisategurid, mis on omased nii Eestile, Lätile kui ka teistele  postsotsialistlikele 
riikidele. Tuleb rõhutada, et mõjutegurite kõik jaotused on üksnes teoreetilise olemusega. Iga 
konkreetse kogemusega avaldub erinevate aspektide kogum, mis mõjutab naiste prostitut-
siooniga tegelema hakkamist.

4.2.1. Isiklikud ja perekondlikud tingimused 
Lätis intervjueeriti kokku 14 naist ja Eestis 15 naist, kes kirjeldasid oma rasket olu-

korda, mõjutades nende prostitutsiooniga tegelema hakkamist. Naistel paluti jutustada oma 
elulugu, et selgitada välja tegurid, mille tagajärjeks oli prostituudiks hakkamine. 

Tingimused, milles need naised üles kasvasid, olid erinevad. Mõned naised mäletavad 

HAAVATAVUS:  

ISIKSUS JA KESKKOND

Faktorid, mis allutavad naisi 

prostitutsiooni kaasamise 

riskile, on nii isiksuse areng, 

psühholoogilised traumad, 

kui ka sotsiaalsed faktorid 

– sotsiaalne olukord, 

isolatsioon, ebasoodne 

olukord perekonnas.
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oma esimesi eluaastaid kui „tavalist lapsepõlve õnneliku nõukogude lapsena ” (I15) või 

„normaalse perekonnana” (I16). Teise naised kas ei soovi sellest rääkida või peavad seda 

emotsionaalselt raskeks:

Milleks te küsite vanemate kohta, kui see ei puutu asjasse?! Isa on sõjaväelane ja ema 

insener (I17)

Perekond ei olnud edukas [nutab]... vanemad jõid... elasime omaette (I18)

Naised rääkisid väga sageli oma majanduslikest probleemidest perekonnas ja vanema-
te alkoholismist, mille tagajärjeks oli pidev vaesus:

Kõik, mida mäletan oma lapsepõlve kohta, on see, et mu ema oli purjus ega pööranud 

meile tähelepanu, näiteks meie juukseid ei kammitud kunagi... Meil ei olnud kunagi raha, 

meil ei olnud mingeid mänguasju ja koolis nägime välja nagu inetud pardipojad. Mõtlesin 

alati, et kui kasvan suureks, saab mul olema kõik ja muutun sõltumatuks! (I19)

Selliseid ja sarnaseid lugusid jutustasid naised, kes olid elanud riigi majanduslikult 
kõige mahajäänumates piirkondades. Eestis oli Ida-Virumaa kunagi majanduslikult arenenud 
piirkond, kuid seda mõjutas N. Liidu kokkuvarisemine rohkem kui muid regioone, mis põh-
justas suurt tööpuudust ja vaesust. Praegu elab seal suhteliselt palju vene keelt kõnelevaid 
inimesi, kellel on riigikeele oskuse puudumise tõttu raskusi tööturule sisenemisel. Selle piir-
konna perekondi iseloomustab sissetulekute madal tase ning piiratud võimalused riigi majan-
dusliku ja sotsiaalse eluga liitumiseks. 

Uuringu informeerijate üldiseks kogemuseks on vaesus. Finantsressursid olid 
piiratud, mis põhjustas vaieldamatult probleeme vanemate suhetes, suhetes vanemate ja las-
te vahel ning suhetes eakaaslastega:

Meil ei lubatud külmutuskapist toitu võtta. Kogu toit oli igaks päevaks jagatud ports-

joniteks. Me ei tohtinud võtta veel ühte leiva-, vorsti- või juustuviilu, sest isa pidi selle 

tööle lõunasöögiks kaasa võtma. Olime loomulikult näljased ja käisime seetõttu teiste 

tüdrukute pool, kelle vanemad ei keelanud söömist. (I22)

Kui meil olid praetud kartulid leivaga, siis oli see tõeline paradiis! (I19)

Uuringu teised informeerijad räägivad oma kogemustest – viis inimest ühe magamis-
toaga korteris või külmas akendeta ruumis elades, mis näitab erinevates vormides vaesuse 
kogemust:

Mul oli häbi teiste laste ees, kes olid moodsalt ja hästi riides, ning nad naersid minu üle. 

Hiljem, kui hakkasin Tallinnas „tööl” käima, täitsin lõpuks oma unistuse – sain omaette 

toa! (I19)

Samal ajal on juhtumeid (need on pigem harvad erandid), kui perekonna majanduslik 
seis oli hea:

Sündisin jõukasse perekonda. Minu ema oli kaupluse osakonnajuhataja pealinnas – mõ-

jukas naine. Meil oli peres kolm last ning olin  noorim, kuid ema andis meile kõik, mida 

soovisime. Tal oli nii suur potentsiaal... (I24)

Nagu näeme, ei ole vaesus ainus tingimus, mis „tõmbab” naisi prostitutsiooni 
teele. Erinevate äärmuslike tingimuste (nälja, külma jne) kogemus on 
vaieldamatult kujundanud nende elutunnetust ja mõjutanud nende edasisi 
otsuseid. 

 Intervjueeritud naise tüüpiline kogemus on üles kasvamine suures või lahutatud 
perekonnas. Sageli on lapsed üles kasvatanud kas nende ema või vanaema või on neil ol-
nud kasuisa. Igast konkreetsest juhtumist sõltuvalt on see põhjustanud konflikte suhetes ja 
psühholoogilist haavatavust. Düsfunktsionaalses perekonnas üleskasvamine, kus vanemad 
on alkohoolikud või hasartmängusõltlased ning kus esineb vägivalda ja äärmuslikkust, annab 
valulise ja traumeeriva kogemuse ning suurendab seega prostituudiks hakkamise või muu 
väärkäitumise tõenäosust. 

 Mitu naist avalikustavad intervjuudes oma füüsilise ja emotsionaalse  vägivalla ko-
gemusi nii vanemate vahel kui vanemate ja laste vahel.

Vanemad tülitsesid sageli. Isa oli purjus ja need ei olnud kuigi head ajad. Püüdsin ema 

kaitsta, kuid mõnikord kestis see [tüli] terve öö. (I16)

Isa hakkas mind peksma, kui olin 12-aastane. Tol ajal olid mul pikad juuksed. 
Ta tiris mind juustest ja lõi mind... (I25)

Mõned naised paljastasid ka oma seksuaalse väärkohtlemise noorukieas. Nais-
tel on nendest asjadest raske rääkida. Vestluse ajal selgus, et vägistajateks olid olnud 
nende kasuisad, peretuttavad või oli vägistanud neid mõni sõber. Eestis läbiviidud uu-
ringud 1 näitavad, et 20% prostitutsiooniga tegelevatest naistest on lapsepõlves või nooru-
kieas kogenud seksuaalset vägivalda. Ka uuringu informeerijad rääkisid varase vägistamise ja 
prostituudiks hakkamise vahelisest seosest:

Mind vägistati 16-aastaselt. Pärast seda veendusin, et kõik mehed on 
[tsenseeritud] ja pean neid ära kasutama. Pean neile kõigile kätte maksma! 
(I19)

1 Pettai I., Kase H., Proos I.,2006.Prostitutsioon Eestis: ülevaade prostitutsiooni kaasatud naiste olukorrast. Sotsio-
loogilise uurimuse materjalid. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Tallinn (http://www.tai.ee/failid/Prostitutsioo-
ni_kaasatute_uurimus_2006.pdf, 30.11.2007)

FÜÜSILINE VÄGIVALD: 

on otsene füüsiline tegevus 

eesmärgiga teist haavata. 

See väljendub lükkamises, 

löömises, juustest 

rebimises, jalaga löömises 

ja muudes tegevustes, mis 

seotud jõu kasutamisega 

teise suhtes. 
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PEREKONNA OLUKORD 
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• Emotsionaalne vägivald, 

sotsiaalne tõrjutus
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Psühholoogias kutsutakse sellist reaktsiooni ohvriks langemise kordumiseks1, kui nai-
ne instinktiivselt kordab kogetud traumat. Seda haavatavuse aspekti kasutavad ära värbajad, 
sutenöörid ja kliendid. Üks naistest rääkis, et teda vägistas 13-aastasena esimest korda mees, 
kes külastas ta vanemaid. 15-aastasena vägistati teda veel kolm korda. Pärast seda pakkus üks 
prostituudina töötav tuttav seda teha raha eest:

Esimesel korral kutsus mees mind autosse, sõidutas hotelli, andis raha ja pakkus 
šampanjat... Tundsin, et miks ei võiks ma seda teha raha eest, kui mind vägistatakse 
nagunii?! (I7)

Sel konkreetsel juhul oli kliendi suhtumine selle naise jaoks positiivseks muudatuseks 
pärast tema eelmist kogemust ning seetõttu on selle naise motivatsioon selge – kui naist 
koheldakse nagunii halvasti ja temas nähakse ainult keha, mida saab ära kasutada, siis miks 
mitte muuta olukord talle kasutoovaks? See juhtum on selge näide probleemist seoses naiste 
seksiobjektideks pidamise ja nende ärakasutamisega, mille tagajärjeks on olukorraga leppimi-
ne ja püüdlus seda oma kasuks ära kasutada. Ühe teise intervjuu puhul põhjustas tänavapros-
tituudiks hakkamist ja halva seltskonna sekka sattumist naise kasuisa, kes tundis tema vastu 
seksuaalset huvi, kui tüdruk oli 12-aastane. 

Hakkasin kodunt ära jooksma ja omaette elama, siis töötasin kalamüüjana, abiellusin, 

mees tõi mind Riiga, kuid jättis mu siis maha ja ma ei teadnud, kuhu minna. Olin 15-aas-

tane (I1)

Need naised on kogenud vägivalda ning olid lapse- ja noorukieas perekonnas 
vägivalla tunnistajateks. 

Nagu psühholoogid ja psühhoterapeudid kinnitavad, mõjutavad sellised kogemused 
nende naiste muid tunnetuslikke ja käitumisega seotud protsesse. 

 Naised tunnistavad oma lugudes marginaliseerumisega seotud probleeme, sest nad 
tunnevad ennast kasutute ja mittevajalike inimestena, kes ei saa oma lähedastelt toetust:

Minu vanemad lahutasid, kui olin 3-aastane, ja mind kasvatas üles vanaema. Ema ei 

osalenud minu kasvatamises, mõnikord tuli, aga läks siis kohe jälle ära..  (I15)

Mul ei ole oma ema kohta eriti midagi [positiivset] öelda. Ema ei olnud küll alkohoolik, 

kuid meil ei olnud kunagi raha – see kulus sigarettidele, seebiooperitele jne. (I26)

Ema jättis mind maha, kui olin 17. Ütleksin, et ta oli metsik. Ta otsis alati meest ja tahtis 

abielluda. Lõpuks leidis ta Ukrainast pärit mehe ja nad läksid koos vennaga sinna. Ema 

helistas mulle, käskis asjad kokku pakkida ja minna, kuhu iganes soovin. (I27)

1 Finkelhor, D.; Ormrod, RK.; Turner, HA. 2007; Van der Kolk, Bessel A. 1989

Mõnel juhul on lapse peamised hooldajad surnud või ära kolinud. Muudel juhtudel on 
vanemad muutnud oma elukohta ja jätnud lapsed ilma võimalusest arendada oma kaasatust 
ja sotsiaalseid oskusi teiste inimestega. Mõnikord ei olnud vanemad oma laste eludest huvita-
tud ei materiaalselt ega emotsionaalselt. Mitmed lood näitavad vanemate erinevat suhtumist 
oma lastesse.

Mul oli noorem vend, keda armastasid nii ema kui vanaema. Ma meenutasin oma isa ja 

mulle heideti seda sageli ette – sa ei ole meie perekonnast, oleks parem, kui sinuga juh-

tuks midagi...  (I19)

Kui olin laps, armastas ema minu vanemat õde rohkem kui mind. Mind karistati ja 
peksti alati. Pidin kandma õe riideid, isegi kingi – ehkki minu jalg oli õe omast suurem 

(I22)

Täiskasvanute hooletu ja emotsionaalselt jahe suhtumine oma lastesse 
avaldab tõsist mõju laste eneseväärikusele ja enesehinnangule, mis hiljem 
tekitab raskusi omaealistega läbisaamisel ning koolis ja töökeskkonnas 
hakkamasaamisel. 

Eriti tekitab see probleeme noorukieas – joostakse kodunt ära, kolitakse varakult va-
nemate juurest välja, jäetakse kool pooleli ja hakatakse noorelt iseseisvat elu elama. Nime-
tatud probleemide ulatus vähendab noorukite võimalusi hankida eluks vajalikke teadmisi ja 
oskusi ning arendada oma oskusi ja võimeid: 

8-st kuni 12 eluaastani käisin balletikoolis. Õpetaja leidis, et olen hea, kuid õpingute eest 

oli vaja maksta. Minu ema ei maksnud, sest ta ei olnud sellest huvitatud. Õpetaja lubas 

mul õppida tasuta. Ta ostis mulle balletikingad, andis raha kostüümi jaoks ja küsis, kas 

sooviksin õppida Tallinna Balletikoolis. Soovisin seda nii väga! Rääkisin sellest emale, 

kuid tema... Üheksa-aastaselt ei saanud ma seda ise otsustada. Käisin balletikoolis kuni 

12. eluaastani, kuid siis... Tõenäoliselt oli mul lihtsalt häbi. Kõik tüdrukud peale minu olid 

normaalsed. Minu vanemad ei käinud kunagi ka minu etendusi vaatamas. Kõik teised 

vanemad käisid [nutab] (I22)

Psühholoogilisest vaatenurgast on lapsepõlv ja noorukiiga edasise elu kulgemise 
seisukohast väga tundlikud perioodid. Ebasoodsad elutingimused lapsepõlves ja noorukieas 
takistavad naistel olulisel määral arendada oma oskusi ja loovust ning pärsivad edasisi saavu-
tusi. Nad on sunnitud noores eas lahendama keerukaid probleeme ja peavad taluma füüsilisi, 
emotsionaalseid ja psühholoogilisi raskusi. Nad tunnevad, et neid ei hoita, tunnevad end eba-
turvaliselt, alaväärselt ja abitult, sidemeteta teatud konkreetse koha ja kindlate inimestega. 
Lõppkokkuvõttes võivad sellise olukorra tagajärjeks olla erinevad sõltuvused, juhuslik seks, 
võlad, eesmärkide puudumine elus, üksindus ja isolatsioon. Nagu järgmises jaotises kirjel-
datud, on just sellise psühholoogilise struktuuriga naised kõige tõenäolisemalt tulevased 

EMOTSIONAALNE 

VÄGIVALD:  

tahtlik emotsionaalne 

tegevus eesmärgiga 

teist haavata. See 
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uimastisõltlased või prostituudid. 

Kõige tundlikumad on naised, kellel ei ole perekonda, kes neid kaitseks (IL)

Ummikseisus naine on naine ilma perekonnata. Laiemas tähenduses on see 
naine ilma sotsiaalse toetuseta. Kui naine on kellegi jaoks vajalik, ei ole ta 
ummikseisus (IB).

Prostitutsioon on nende valik, mille määravad ära tingimused. Neid ei sunni mitte su-

tenöörid, vaid tingimused (LK).

Fakti, et enamik prostitutsiooniga tegelevatest naistest on pärit sotsiaalselt ebasood-
sas olukorras perekondadest, kinnitab ka ekspertide kogemus. Perekonna olukord soodustab 
prostitutsiooni ka selles suhtes, et naised õpivad tundma teatud ühte spetsiifilist elustiili ja 
käitumismudelit. Nii näiteks kaalus perekonnas, kus ema müüs uimasteid, tütar enda jaoks 
vaid neid alternatiive, milles ta tundis ennast väga võimekana:

Ema oli mulle eeskujuks ja nii see läkski! (I2)

Kui naistel on olnud erinevat liiki valulisi kogemusi, püüavad nad vanematekodust või-
malikult ruttu lahkuda, otsida emotsionaalset ühendust, tuge ja muid asju, mida nad ei ole 
varem saanud piisavalt, või proovida tegevusi, mis olid nende jaoks varem keelatud:

Varem kartsin neid asju proovida, sest mu võõrasisa oli üsna kuri. Kuid pärast seda muu-

tus mu hing vabaks. (I10)

Psühholoogid kirjeldavad seda piiride murdmisena – kui noorukitel keelatakse piire 
murda, leiavad nad lahenduse hälbivas käitumises, mis tütarlaste hulgas võib leida väljenduse 
oma seksuaalsete piiride katsetamises.  

Pärast kodunt lahkumist ei ole enamik naisi siiski valmis iseseisvaks eluks. Nad vajavad 
siiski abi, et paraneda varem kogetud halvast ja õppida sotsiaalseid oskusi. Pärast kodunt lah-
kumist leitakse olemasolevatele probleemidele sageli lahendus suhetes mehega, kelle suunas 
naisel on tugev emotsionaalne külgetõmme. Seejuures määravad sündmuste edasise arengu 
suuresti ära just suhted selle mehega:

Lahkusin kodunt 14-aastasena ja elasin oma abikaasaga. Alguses elasime väga hästi – 

tema töötas, mina töötasin ja õppisin. Meile sündis esimene laps. Kolm aastat läks kõik 

väga hästi (I28).

Lahkusin kodunt ja hakkasin 13-aastasena elama oma sõbra juures. Ta oli minust veidi 

vanem ja seotud kriminaalse maailmaga. Mõni aasta hiljem läks ta vangi ja läksin tagasi 

ema juurde (I25).

Alguses hakkas mees mängima mänguautomaatidega, seejärel kasiinos... Abikaasa jäi 

suurtesse võlgadesse. Kui need inimesed võtsid meie korteri ja meil ei olnud piisavalt 

raha mehe võlgade maksmiseks, puutusin esimest korda kokku seksitööstusega. Tegin 

seda mehe võlgade tagasimaksmiseks (I28).

Intervjuudest on näha, et prostitutsiooni teele võib viia mehe usaldamine. 
Kui naisel ei ole haridust ega töökogemust või kui ta on lahutatud, jääb 
prostitutsioon peaaegu ainsaks ellujäämise võimaluseks:

Mul oli kõik vajalik! Ma ei olnud harjunud töötama! Mul ei olnud haridust! 
(I8)

Nagu näeme, muutuvad naised sõltuvaks mehest, kellega nad koos elavad. 
Nad tunnevad puudust toetussüsteemist, vajavad kontrolli oma elu üle 
ja võimalust mõjutada edasisi sündmusi. Võttes arvesse oma varasemaid 
elutingimusi, loodavad naised olukorra paranemisele. Enamikul juhtudel 
läheb elu siiski veelgi halvemaks ja nad on sunnitud tegelema raskete 
probleemide ja depressiooniga. Nii muutuvad need naised uimasti- ja 
seksiteenuste värbajate sihtmärgiks. 

 Üksikutel juhtudel on prostituudiks hakkamise määravaks eeltingimuseks mingi oo-
tamatu, traagiline sündmus, mis muudab naise elu:

Siis kolisin koos abikaasaga tagasi Eestisse ja kõik oli suurepärane. Meil oli oma äri, te-

gelesime kord ühe ja siis jälle mõne teise asjaga. Ostsime korteri, meie poeg kasvas üles 

ja hakkas samuti hästi  teenima. Olime jõukad. Siis sattusid minu mees ja poeg liiklus-

õnnetusse [nutab]. See oli halvim, mis minuga kunagi juhtunud. Ja ma hakkasin jooma...  

(I24)

Naise isiksusega seotud tingimused, tema perekondlik olukord ja elusündmused või-
vad sundida naist prostituudiks hakkama. Mitte ükski nendest tingimustest ei muuda prosti-
tutsiooniga tegelemist siiski kohustuslikuks ja vältimatuks. Neid aspekte tuleb lugeda tõsis-
teks riskiteguriteks ja edasiste arutelude objektiks. 

4.2.2. Majanduslikud tingimused
Eelnevalt kirjeldatud olukorrad peegeldavad suuresti ka majanduslikku olukorda, mida 

prostitutsiooniga tegelevate naiste perekondades esineb. Vaesus ning hariduse omandami-
seks ja tööturul osalemiseks vajalike oskuste puudumine jätab võimaluse vaid kõige mada-
lama staatuse ja palgaga tööks, mis viib tagasi vaesusse. Samal ajal on mitmeid näiteid, kui 
naistel oli nõukogude perioodil piisavalt teadmisi ja oskusi tööturule sisenemiseks. N. Liidu 
kokkuvarisemine tõi kaasa uued töösuhted, milleks naised olid halvasti ette valmistatud/koo-
litamata. Makro-ökonoomilisi tegureid tuleb samuti lugeda prostitutsiooni soodustavateks 
tingimusteks. 

SUGU ASPEKT:  

NAISE SÕLTUVUS 

MEHEST. 

Stereotüübid ja sugurollid 

võimendavad naises 

psühholoogilise ja 

majandusliku sõltuvuse 

tekkimist, mis põhineb 

asümmeetrilise võimu 

suhetes sugude vahel. 



32 33

Nagu eespool mainitud, võib majandusliku haavatavuse põhjuseks olla naise sõltumi-
ne mehest ning mehe hoolitsemisele ja kaitsele lootmine.

Abiellusin 18-aastaselt ja jäin rasedaks. Elasime koos viis aastat, kuid mu mees oli pärit 

lastekodust ja temaga oli väga raske elada. Lahutasime. Pärast lahutust ei leidnud ma 

tööd. Mul oli väike laps, kes oli tihti haige. Mul ei olnud raha ja võlakoorem suurenes. 

(I19)

Nende naiste jutustatud lood on kantud vastutustundest oma abikaasa ja eelkõige 
oma laste ees. Need on tavaliselt naised, kes peavad lahendama probleeme seoses rahanap-
puse, võlgadega jne. 

Just see vastutustunne oma lähedaste ees sunnib naisi rahateenimise 
eesmärgil hakkama prostituudiks. 

Laste üksinda kasvatamine on samuti väga mõjuv tegur: 

Mul oli väike laps ja pidin teda kõige vajalikuga varustama. Nüüd on laps suur, aga mul 

on neli kassi. Ma ei suuda neid uputada. Tunnen vastutust nende ees! (I5)

Enamikul juhtudel kasutatakse prostitutsiooni oma laste põhivajaduste rahuldami-
seks, kuid on ka teistsugune näide – naine kasutas prostituudina teenitud raha oma õdede 
materiaalseks toetamiseks, et teised lapsed ei narriks neid koolis. Mõnikord võtavad naised 
oma laste varustamiseks suuri riske – töötavad näiteks öösel, jättes oma lapsed üksi koju. 

Üks kurvemaid lugusid jutustati selle uuringu raames teismelisest 
tütarlapsest, kes võttis endale vastutuse laste eest, kes ei olnud küll tema 
enda omad, kuid kes olid lihtsalt jäetud hoolitsuseta. Sel hetkel töötas 
tüdruk turul müüjana ja teenis raha nende laste ülalpidamiseks, kuid kuna 
raha ei olnud piisavalt, hakkas selle asemel prostituudiks.

Kui midagi ostsin, siis ainult nende väiksekeste jaoks. Ka vanemad olid 
muidugi kohe jaol, kuid olin väikesed enne juba ära söötnud. Kui midagi jäi 
järele, andsin selle suurematele lastele. Mul oli nendest lihtsalt nii kahju 
(I12).

Prostitutsioon on ka meetod rahuldada oma põhivajadusi. Kriisiolukorras, kui naisel ei 
ole ressursse elamiseks ja elukohta, valitakse prostitutsioon kõige sobivamaks alternatiiviks:

Tahtsin ellu jääda. Ma ei tahtnud teha midagi kriminaalset ja vangi sattuda, sest olin seal 

juba olnud. Ma ei taha teist või kolmandat korda vangi minna (I1).

Kõige sagedamini esinevad majanduslikud tingimused on niinimetatud situatsiooni-
tingimused – konkreetsed tingimused, mis esinesid vahetult enne naise prostituudiks hakka-
mist. Intervjuudes tuleb esile ajaperiood, mille jooksul naised suudavad traumeerivate olukor-
dadega hakkama saada – see on ilma välise abita siiski raske. Lõppkokkuvõttes muutub teatud 
emotsionaalselt tähtis sündmus „viimaseks õlekõrreks”.

Minu abikaasa hoidis mind ja meie tütart kuu aega korteris luku taga. Ta võttis kõik kaa-

sa – võtmed, telefoni jne. Mõnikord ta peksis mind. Siis peitsin ühel korral mobiiltelefoni 

tema eest ära ja helistasin sõbrale. Sõber tuli appi ja tõmbas mind aknast välja. Ta oli 

ühe „klubi” omanik ja pakkus mul sinna jääda. Pärast kõike seda, mis oli juhtunud, olin 

sellega nõus. (I28)

Tol ajal peksis mu mees mind väga kõvasti. Ta oli seda teinud varemgi, kuid seekord pek-

sis eriti kõvasti. T murdis mu ninaluu ja tegi seda laste ja oma õe nähes. Siis otsustasin ta 

maha jätta ja vastasin prostituute otsivale kuulutusele (I22).

Mul polnud midagi süüa ega mingit tööd. Minu ema toodud supp ei olnud piisav, et pida-

da vastu kogu nädala. Olin 16-aastane. Mul oli sõbranna, kes juba „töötas” Tallinnas. Ta 

oli mulle varem juba mitu korda helistanud ja pakkunud võimalust liituda. Tavaliselt olin 

keeldunud, aga kui võõrasisa püüdis mind veelkord vägistada, jäin nõusse. Ühel päeval 

saadeti mulle auto järele (I25).

Võib järeldada, et prostituudiks hakkamine ei olnud ootamatu otsus. 
Olukorda püütakse korduvalt lahendada sotsiaalselt vastuvõetaval viisil. 
Selle ebaõnnestumisel muutub prostitutsioon viimaseks võimaluseks leida 
lahendus, peegeldades seega kadunud lootusi ja pettumust. 

 Meie tõendid näitavad, et enamikul prostitutsiooniga seotud naistel on prostitut-
sioon vahend uimastite jaoks raha teenimiseks, sest valdaval enamusel tänavaprostitutsiooni-
ga tegelevatest naistest on uimasti- ja/või alkoholisõltuvus. Mitu naiste poolt jutustatud lugu 
nende prostitutsiooniga tegelemise kohta algavad ülestunnistusest, et esmalt prooviti uimas-
teid. Uimastitest sõltuvus sunnib naisi leidma viisi kiireks rahateenimiseks ja naiste puhul on 
selleks prostitutsioon:

Ma ei suuda varastada. Just sel viisil suudan raha teenida kõige lihtsamini. Sellega on 

seotud niinimetatud „halvad inimesed”, kuid mis saan mina parata? Seda tehes saame 

kiiresti teenida... (I3)

Üle poole naistest teeb seda tööd uimastite ostmiseks (I10).

70–80% prostituutidest on uimastite ja psühhotroopsete uimastite sõltlased ning alko-

hoolikud (ALo).

HAAVATAVUS:  

OLUKORRA FAKTORID 

Faktorid, mis kirjeldavad 

olukorda ja probleeme, 

millega konkreetses 

olukorras peab naine 

kokku puutuma ja 

mis mõjutab tema 

valikuvõimalusi. Näiteks 

terav raha vajadus, lähedase 

surm; prostitutsiooni 

infrastruktuuri 

kättesaadavus 

lähiümbruskonnas 

(massaaži salongid, 

bordellid); reklaamid 

meedias ja avalikes 

kohtades, mis iga üksik 

eraldi või kõik koos 

määravad naise käitumise. 
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Sõltuvuse tõttu püüavad mõned naised varastama hakata. Sellele järgnev tänavatel 
töötamine on neile viimaseks võimaluseks teenida raha ja maksta uimastite eest. Uimastisõl-
tuvus võib viia ka vangistuseni. 

 Lätis ja Leedus kui postsotsialistlikes riikides on majanduslikud tingimused olulised, 
et mõista naiste tegelemist prostitutsiooniga. Eriti tuleb see esile majanduslanguse perioo-
didel, kus töötuse tase on kõrge, palgad on madalad ning sellest tingitud võlad ning mille 
tagajärjel võimenduvad paljud sotsiaalsed probleemid. Majanduslikud tingimused mõjutavad 
üksikisikuid ja perekondi ning nende põhivajaduste rahuldamist. Seetõttu on prostitutsiooni-
ga tegelemine isikute mõistetav reaktsioon olemasolevale olukorrale. 

4.2.3. Sotsiaalsed ja kultuurilised aspektid
Selliste tingimuste vastastikused seosed võivad madala haridustaseme ja nõrkade sot-

siaalsete võimetega ning sotsiaalselt isoleeritud isikutel põhjustada uimastisõltuvust ja alko-
holismi. Selliste psühholoogiliste ja sotsiaalsete tingimuste kombinatsioon võib olla soodne 
pinnas värbajatele. 

Laiemas mõttes on Lätis ja Eestis valitsev sotsiaalne keskkond ülalkirjeldatud koge-
mustega isikute jaoks ebasoodne. 

Naisi loetakse tooteks, objektiks:
Alates väikeste tüdrukute kohendamisest lapsepõlves õpetame neile juba, 
et nende kõige tähtsam omadus ja roll naisena on seotud nende välimusega, 
reproduktiivsusega ja sõltuvusega mehest. Et olla mehele atraktiivne, peab 
naine olema kena ja sõnakuulekas (NDz).

Sellised ideed viivad enesealandamisele, kui naine saab aru, et tal on vähe võimalusi 
oma elukvaliteedi parandamiseks ilma oma keha müümata. Kui näiteks ühelt informeerijalt 
küsiti, et kust ta üldse kuulis esimest korda prostitutsioonist, vastas too:

Mulle näib, et teadsin seda juba alates varasest lapsepõlvest. Ükskõik kuhu vaatasin, 

igal pool kasutati seksi ära. Juba lapsena teadsin, et naine võib seksi abil palju saavuta-

da. Kui lubad endaga palju asju teha, võid saavutada ükskõik mida (I13).

Selle naise arusaam on tähtis ja hõlmab mitmeid asju – juba lapsest peale saab ta aru, 
et ta on ise nagu toode ja tema keha võib olla toode. 

Tüüpilistele suhetele meeste ja naiste vahel juhtis tähelepanu ka üks 
kunagine värbaja:
Naine on oma olemuselt hoor. Kui ta on seksiga nõus, ongi ta hoor. Isegi siis, 
kui ta keeldub, on ta ikka hoor [mehe vaatenurgast] (I14).
Ehkki see on järsult öeldud, näitab see siiski asja tuuma – naist loetakse meie 
ühiskonnas mehe vajaduste rahuldamise objektiks. 

Ühiskond kultiveerib naiselikkuse ideaali, mis julgustab teatud käitumismudeleid, näi-
teks kuulekust abikaasale, perekonna ja oma välimuse eest hoolitsemist:

On ka naisi, kes on oma olemuse poolest geišad – naised, kes naudivad meestele rõõmu 

valmistamist. Ja neil on selle üle hea meel. Aga geišasid peeti üleval ka nagu printsesse. 

Neid koolitati naudingu andmiseks ja selle saamiseks, õpetati häid kombeid, arendati 

andeid, naiselikkust... Geišade kool on ka Moskvas. Meil on ka heade abuelunaiste kool, 

naiselikkuse koolid... (IB)

Naistele õpetatakse ka, et nende väärtuse määrab ära nende kõrval olev mees. Meest 
kujutatakse päästjana, kaitsjana, hoolekandjana, mis jätab naise ilma võimest enda eest ise 
hoolitseda oma „päästja” puudumisel. Üks ekspert kinnitab, et kui tüdrukuid kasvatatakse üles 
põhimõtte järgi „kes ostab mulle selle asja?”, siis viidatakse kasvatuses tugevasti prostitut-
sioonile. Eksperdid rõhutavad ka, et me elame tarbimisühiskonnas, kus vähemalt teoreetiliselt 
saab kõike osta ja müüa:

Meie ühiskonnas valitseb arusaam, et ostetav seks on normaalne – seda ei 
ole võimalik seaduste kehtestamise teel muuta (VN).

See tähendab, et tarbimisühiskonna väärtused toetavad naise (ja mehe) keha 
müümist. Kui kõik rahateenimise vahendid on lubatud, on prostitutsioon kiire 
ja lihtsasti saavutatav lahendus. 

Ekspert jutustas loo, kus alaealine tüdruk püüdis teenida veidi raha tänaval, et osta 
sünnipäevakink oma kallimale. Muude motiividena toovad eksperdid välja naiste soovi teha 
sisseoste „Maxima asemel Sky&More’is” – nimelt isiklikud ambitsioonid ja sotsiaalsed püüd-
lused. See on siiski iseloomulikum naistele, kes osutavad seksiteenuseid klubides ja korterites:

Naine oli pärit jõukast perekonnast. Vanemad ostsid talle (autosalongist) põhikooli lõ-

petamise kingituseks uue BMW 3. seeria sõiduauto. Arvestades, et vanemad olid tööini-

mesed, ütlesid nad tütrele: sul on auto, kuid bensiiniraha pead ise teenima. Õpi ja tööta! 

Kuid tütar hakkas mõtlema, et milleks kulutada raha? Olen noor ja ilus, mul on vaja raha 

pidudel käimiseks ja bensiini ostmiseks. Sarnaselt mõtlevate inimest seltskonnas tehti 

talle ükskord ettepanek minna hotelli ja lõbutseda jõukate klientide seltsis. Kui see sulle 

meeldib, siis naudid seda ja teenid raha. Kas saab öelda, et sellele naisele on prostitut-

sioon äraelamiseks eluliselt vajalik? Absoluutselt mitte! (VN)

Need näited näitavad, et prostitutsioon kui elatise teenimise või lisasissetuleku saa-
mise vahend on ühiskonnas aktsepteeritud. Vaesus või muud sotsiaalsed või individuaalsed 
probleemid mõjutavad sugupooli erinevalt. Tavaliselt mehed ei loe prostitutsiooni rahatee-
nimise võimaluseks, kuid naiste hulgas on see üheks variandiks, mida võib kaaluda. Selline 
olukord on suurel määral tingitud ühiskondlikest tavadest, mis puudutavad meeste ja naiste 
sotsiaalseid rolle. Lisaks, kui riigi õigusnormid lubavad sobivat infrastruktuuri (kuulutused, 

SOOLINE 
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„massaažisalongid”), on naiste käsitlemine objektidena ja vastavalt nende keha ärakasutamine 
sisse programmeeritud juba õiguslikult. See prostitutsiooni mõjutavate tingimuste analüüs 
ühtib veebikeskkonnas naiste portreteerimiseks läbi viidud uuringu tulemustega. Massimee-
dia mängib tähtsat rolli selle määramisel, kas naised käsitlevad oma keha tootena ja loevad 
prostituudiks hakkamist normaalseks stsenaariumiks. 

 Allpool esitatud tabel 2 on tabeli 1 lisa, mille andmed on saadud Eestis ja Lätis läbi 
viidud uuringu tulemusena. Uuring kinnitab kõiki teoreetiliselt määratud haavatavuse aspek-
te, avalikustades need suurema detailsusega.

Tabel 2

Haavatavuse aspektid, mis mõjutavad naiste prostituudiks 
hakkamist (täiendatud uuringu tulemustega)1

Psühholoogiline haavatavus Majanduslik haavatavus Majanduslik haavatavus

Kogemus varases lapsepõlves 
(seksuaalne ärakasutamine, 
vägivald) 

Vaesus, eelkõige 
pikaajaline (nälg, külm, 
halvad elutingimused) *

Perekondlikud tingimused 
(düsfunktsionaalsed perekonnad 
– sõltuvused, vägivald, vanemate 
hooletus, lahutatud perekonnad, 
suured perekonnad, elukoha sage 
vahetamine) 

Psühholoogilised traumad 
(madal enesehinnang, 
eneseväärikus, purunenud 
isiklikud piirid, vähene võime 
hoida emotsioone kontrolli 
all, suur tolerantsus kaootilise 
elustiili suhtes, vaimuhaigused, 
ebakindlus; tunne, et sa ei ole 
kellelegi vajalik) 

Tööpuudus Perekonnaliikmete ja sõprade mõju 
(kui need on seotud prostitutsiooniga 
ja toetavad seda) 

Uimastisõltuvus Väike palk Sugulaste, sõprade ja muude 
abistavate isikute toetuse puudumine, 
marginaliseerumine (kriisi ajal 
vajaduste rahuldamine, mis takistavad 
ande ja oskuste arengut). 

Vanematekodust vara 
lahkumine, rasedus

Elukoha kaotus Piiratud sotsiaalsed oskused, nõrgad 
sotsiaalsed kontaktid, suhete 
puudumine 

Ootamatud kriisid, valusad 
kaotused

Tööturu jaoks 
ebasobivate oskuste 
omamine või oskuste 
puudumine, madal 
haridustase

Prostitutsiooni levik (prostitutsiooniga 
tegelevate naiste arv)

1 Tabelis 1 nimetatud haavatavuse teoreetilisi aspekte täiendavad, empiirilisel materjalil põhinevad andmed on esile 
toodud rasvaselt. 

Psühholoogiline haavatavus Majanduslik haavatavus Majanduslik haavatavus

Ambitsioonid, soov „saavutada 
enamat” 

Vastutus abikaasa  või 
laste ees  

Seksiteenuste infrastruktuuri 
olemasolu (sutenöörid, 
„massaažisalongid”, reklaam) 

Soov vältida rutiinset tööd Riigikeele mitteoskamine Nõudlus seksiteenuste järele 

Elukoht majanduskriisi 
poolt mõjutatud 
piirkonnas 

Ühiskonnas valitsev suhtumine 
prostitutsiooni, prostitutsiooni 
normaliseerimine, naiste objektina 
käsitlemine.

4.3. Seksiteenusteks värbamise praegused tendentsid

4.3.4. Värbamise üldine mehhanism
Uurimisprotsessi ajal avalikustasid tänavaprostitutsiooniga tegelevad naised, kunagi-

sed värbajad ja eksperdid väga sarnase värbamismehhanismi. Põhijäreldus on see, et füüsilist 
vägivalda värbamisprotsessis ei ole täheldatud. Seda kinnitavad ka mujal läbi viidud uuringud. 
Samal ajal ei välista füüsilise vägivalla puudumine muud tüüpi vägivalla esinemise riski ja see 
võib olla vastuargumendiks prostitutsiooni legaliseerimise vastu. 

Värbajate poolt välja töötatud ja kasutatavad skeemid ja meetodid ei hõlma 
füüsilist vägivalda, sest see võib suurendada värbajate vastutust. Praegu 
võib vastutuse kõigi tegevuste eest panna värvatud isikutele:

See skeem on niivõrd elegantne ja manipuleeriv, et ohvrid ei saa isegi 
midagi aru [, mis toimub]. Pigem on neil pärast seda küsimus – kuidas ma 
võisin seda lubada?!  (NDz)

Ekspert kirjeldab tüüpilist värbamisskeemi, kus standardseks ohvriks on hilises nooru-
kieas tütarlaps (18±5 aastat):

Sageli on neil jahedad suhted oma vanematega … või nende eest ei hoolitseta. Igal juhul 

on nad üksinda. Erinevatel põhjustel ei ole neil mingit toetussüsteemi. Kõige tüüpilise-

malt on nad lapsepõlves kogenud füüsilist vägivalda, vähemalt mõnda seksuaalset het-

ke, millest ei räägita. Ja siis kohtavad need tüdrukud mingil viisil kedagi... Nad leiavad 

sõbra või mehe, kes võtab enda peale funktsiooni, mida need tüdrukud hädasti vajavad 

– nende eest hoolitsemise. On juhtumeid, kus neile antakse süüa ja ööbimiskoht, kuid on 

ka ette tulnud, et need inimesed annavad veel midagi, mida see laps ei ole saanud endale 

lubada. Mida ta on küll tahtnud, kuid pole saanud. Seega on nende eest hoolitsemisel 

teatud funktsioonid – materiaalsed või emotsionaalsed. (NDz)

VÄRBAMISE MEETODID: 
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„VÕRGU TURUNDUS” 
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„sõbrannad” ka täidavad 
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too teine kaasa”, või 
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oma tasu niikaua on 

tasumata, kuni uue isiku 

kaasamiseni. 
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Ekspertide poolt toodud näited vastavad informatsioonile, mis on esitatud prostitut-
siooniga tegelema hakkamist käsitlevas peatükis. Naised on kaitsetud mitmel viisil, muutes 
nad vastuvõtlikuks uimastimüüjatele ja seksiteenuste organiseerijatele. 

Enamasti ei ole prostituudiks värbamine institutsiooniline ega formaalne. See 
toimub isiklike kontaktide kaudu. Informeerijate poolt jutustatud lugudes nimeta-
takse peamisteks toetavateks isikuteks sõpru. „Sõber” on sel juhul väga lai mõiste. See 
sõna tähistab tüdrukuid, keda tuntakse juba lapsest peale, aga ka juhuslikke tuttavaid. Sõbraks 
loetakse inimest, kelle vastu naine tunneb emotsionaalset usaldust. Igal juhul on sõber kõige 
sagedamini kasutatav sünonüüm värbajale:

Iga alustamise lugu on erinev, kuid enamasti toovad mõned tüdrukud kaasa veel ühe 

tüdruku, sõber võtab kaasa sõbra ja see tüdruk näeb rahateenimise võimalust... (I12)

Teatud määral võib värbamist lugeda võrkturustamiseks – „tule ise ja võta sõber kaa-
sa”. Sutenööri mõjul või omal initsiatiivil kaasavad juba prostitutsiooniga tegelevad naised 
teisi naisi oma lähiümbrusest. 

Väga sageli tutvutakse „sõbraga” kriitilises olukorras, kui puudub peavari, 
söök või toetus.

Mäletan väga hästi, kuidas ükskord istusin niisama ja mulle lähenes 
tüdruk, kes küsis: „Miks sa nutad”. Vastasin, et ma ei tea, kuhu minna ega 
mida teha” (I1).

Nagu üks ekspert ülalpool nimetas, tuginevad värbajad sel hetkel naise jaoks 
vajalikule hoolitsuse funktsioonile – füüsilisele ja emotsionaalsele abile. 
Andes toitu ja riideid ning näidates üles muud vajalikku hoolitsust, võidavad 
nad selle naise usalduse. 

Kellegi uimastisõltlaseks või prostituudiks hakkamise veenmise protsess on aeganõu-
dev ja sõltub sellest, kuivõrd edukas see värbaja on naise usalduse võitmisel. Sel etapil nähak-
se värbajat kui toetavat ja mõistvat inimest. Võrreldes oma eelnevate kogemustega tunneb 
naine, et lõpuks on olemas inimene, kes teda mõistab ja kes annab talle vajalikku abi. Värba-
misprotsessis ei ole miski sunnitud või pealesurutud, mis aitab muidugi nõrgendada naise 
vastupanu ja soodustab usalduse tekkimist:

Alguses olime lihtsalt sõbrad. Mõnikord tegi ta õlle välja: „Las ma teen sulle õlle välja. 

Kuule, mul on üksinda nii kurb.” Hästi. Milleski kahtlemata jäin tema juurde, me rääkisime 

... Mõne aja pärast kutsus ta mind endaga kaasa, öeldes, et mul pole vaja midagi teha, 

kuid ta annab mulle selle eest pool rahast. Hiljem kutsus Liene mind enda juurde elama... 

Elasime niimoodi koos umbes viis aastat. (I12)

Värbamisperioodi ajal on kõige tüüpilisemaks lauseks: „Sul ei ole vaja midagi 
teha”. 

Mitte kedagi ei sunnita autosse istuma. Selle asemel kutsuvad nad naisi tänavale ja-
lutama:

Auto peatus ja see jättis mulle tohutu mulje! Kuidas ei karda ta sinna minna või midagi 

muud teha? Olin esimest korda elus pealinnas. Ta ütles: „Seisa siin ja ära kuskile mine. 

Tulen kohe tagasi!” Nüüd saan aru, kuhu ta läks ja mida ta seal tegi, kuid sel hetkel?!” (I1)

Hiljem võetakse „algajad” kaasa sõitma, seejärel öeldakse neile selgelt „et nad ei pea 
midagi tegema” ja nad tunnevad ennast sellest maailmast kaugel olevatena. Ka kliendid on 
algajate vastu väga hellad ja hoolivad:

Auto jääb seisma ja selles istub vanem mees... Ta tuleb autost välja minu juurde ja küsib: 

„Miks sa ei tulnud? ” „Miks ma oleks pidanud?” „Oi, tundub, et sa oled esimest korda” „Mis 

mõttes esimest korda?! ” „Seega oled sa siin esimest korda. Äkki läheksime kohvikusse? 

”... Milline kõhutäis! Lisaks andis ta mulle veel raha! (I1)

Sissejuhatav fraas „Sul pole vaja midagi teha” tundub olevat kohatu. Miks peaks kee-
gi mulle andma poole oma rahast lihtsalt niisama? Sügavamas mõttes on need sõnad siiski 
mõttekad, sest värbajatele makstakse selle esimese investeeringu eest mitmekordselt. Lisaks 
töötavad need sõnad väga hästi:

Esialgu paistab kõik lihtsalt ühe lõbusa sündmusena. Ümberringi on viisakad mehed, 

seksitakse ja lõpuks saab veel rahagi. Tegelikult ei saa need tüdrukud sageli aru, et see 

raha on tasu seksiteenuste eest. Kogu see skeem hakkab korduma justkui pidu. Kui naise 

kallal on varem rakendatud seksuaalset vägivalda, võib see esialgu põhjustada vasti-

kust, kuid see võib tunduda ka iseenesestmõistetava tegevusena. Kui laps on pidevalt 

kannatanud seksuaalse vägivalla all, ei tähenda see talle enam midagi. Selles ei ole ei 

moraalset ega füüsilist komponenti. See on osa sellest, millega ta on harjunud.  (NDz)

Järk-järgult harjub naine sellise elustiiliga ja nende inimeste väärtustega, 
kellega ta kohtub. 

Sageli ei ole tal ka elus mingit muud alternatiivi. Ta näeb, et seda tööd tehes on tal 
võimalik raha teenida, ja võimalik vastuseis pikapeale kaob. Lisaks on häbitunne inimeste ees, 
kes on teda aidanud, kuid kellele ta ei suuda tagasi maksta.

Kuidas ma saan kogu aeg teistelt midagi küsida? Tegelikult oli seda väga raske teha …, 

sellest üle saada... – pärast seda hakkasin ka varastama  (I1).

VÄRBAMISE MEETODID: 

„SA EI PEA MITTE MIDAGI 

TEGEMA”  

Värbamisel  kasutatakse 

harva füüsilist vägivalda, 

seetõttu „sõbrannade” roll 

ja enese müümise mõtetega 

harjumine on osa värbamise 

protsessist. Algselt isikult 

ei nõuta mingit seksuaalset 

tegevust, niiviisi harjutades 

keskkonnaga ja mõtetega, et 

prostitutsioon on „tavaline” 

igapäev. 
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Töötusega, teadmiste ja kogemuste puudumisega muutub prostitutsioon reaalseks ja 
ilmselt ainsaks olukorra parandamise vahendiks. Muude motiivide hulgas on naistel, kes ot-
sustavad „proovida”, usk, et see ei saa olema raske (eriti, kui neid ümbritsevad heatahtlikud ja 
abivalmis inimesed) ja et see saab olema lihtsasti teenitud raha. Värbajate poolt nendele nais-
tele antavateks lubadusteks on kindlus jõuka elu suhtes ja võimalus elada teistest paremini, 
mis ei nõua naiselt eriti palju. Selle tegevuse tegelik olemus tuleb välja alles hiljem:

Arvasin, et see on lihtne elukutse. Tegelikult ei olnud üldse. Siin on ohud – 
võid saada peksa või haavata. Politsei võib haiget teha.  (I5)

Töötan prostituudina juba pikka aega. Mu elu võttis sellise kursi. Mul ei ole ema ega isa, 

pidin kuskilt toitu saama ja kuskil elama. Tänaval saan raha teenida, tutvuda tüdruku-

tega ... tänaval sattusin oma eluga ummikusse, kuid ilma selleta oleksin nälginud. Mul ei 

olnud valikut, talusin igasuguseid alandusi, kõikvõimalikke jubedaid inimesi ...on palju 

haigeid inimesi, mitmed tüdrukud on surnud. (I6)

Alles pärast välismaale jõudmist saavad need tüdrukud aru, mille sisse nad on sattunud. 

Ja siis lülitub sisse enesealalhoiuinstinkt (NDz).

Nagu näeme, mängib värbamisprotsessis põhirolli kontakt inimestega, kes on juba 
prostituudiks või uimastisõltlaseks hakanud. Spetsialistid kutsuvad seda „teise laine” värba-
miseks. Värbajad kasutavad õnnestumiseks edukalt ära kohta ja aega (situatsiooni). 

Oma lugudes avalikustavad naised ka sutenööride rolli, keda nad tunnevad vähem kui 
oma sõpru ja kellega neil ei ole tõenäoliselt mingit emotsionaalset sidet. Kuid ka sutenöörid 
on alguses positiivse ja mõistva suhtumisega:

Tol ajal töötasid sutenöörid Čaka tänaval. Ükskord lähenes ta [mustlanna] mulle. Ta kü-

sis, kas soovin raha teenida. Otse loomulikult, sest mul ei olnud kedagi, kes oleks mulle 

riideid ostnud. Meile soovitati riietuda veidi paljastavamalt. Teadsime, mida pidime tege-

ma. Ütlesime, et me pole veel kellegagi maganud, kuid meile selgitati, et selle tegemiseks 

on palju erinevaid võimalusi. Meile õpetati kõike ja meil ei olnud mingeid probleeme (I13).

Eestist pärit ekspert rääkis, et tema praktikas oli juhtum, kui väikese küla kõik sobivas 
vanuses tüdrukud peale üheainsa olid hõivatud prostitutsiooniga ühe kohaliku naise kaudu, 
kes oli lõbumaja omanik. 

Sellise keskkonnaga harjumine võib olla aeglane ja järkjärguline protsess 
enne kui värvatav naine on nõus prostituudiks hakkama. Kõiki prostituudiks 
värbamise juhtumeid käsitletakse siiski äärmiselt hoolikal, leebel ja 
järjekindlal viisil.

Igal pool räägitakse ainult ühest asjast. Kas kogu linn mõtleb tõesti ainult 
sellest?! (I1)

Üks informeerijatest avalikustas, et kui ta oli 10-aastane ja jalutas sõpradega pargis, 
kohtus ta meestega, kes pakkusid 1–2 latti igasuguste asjade („vaatamise ja käega töötamise”) 
eest.

Alguses hoidsid nad seda minu eest saladuses, sest nad kartsid, et ma räägin kellelegi 

ära, kuna olen pärit üsna heast perekonnast. Alles umbes aasta pärast sain tegelikult 

aru, mis toimub. 13-aastasena jooksin kodunt ära. Istusime pargis, jõime õlut, meil oli 

raha vaja ... Tol ajal teenisin ainult oma sõbra saatmise ja kõrvalseismise eest. Hiljem 

palus see mees lisaraha eest oma teatud kehaosi vaadata ja puudutada. (I12)

Nagu näha, on isiklikud kontaktid seksitööstusega seotud inimestega väga 
tõhusaks värbamismeetodiks. Lisaks on prostituudiks värbamine järkjärguline prot-
sess, mis annab naistele võimaluse sellega harjuda ja „normaliseerida” olukorda si-
semiselt. 

On tähtis rõhutada, et täpselt sama värbamismehhanism töötab ka inimeste uimas-
tisõltlaseks ahvatlemisel. Uimasteid pakkuvad isikud on kas emotsionaalselt lähedased või 
nende elustiil on naistele atraktiivne:

Minu ema oli uimastisõltlane ... ta müüs uimasteid ... ja hakkasin nende vastu huvi tund-

ma [ 13-aastasena] (I2)

Jälle mängib peamist rolli mõistev sõber, kes tegutseb hoolivalt ja märkamatult, et har-
jutada oma ohvrit teatud mõtlemis- ja käitumisviisiga. Mõnel juhul on raske teha vahet, kumb 
eesmärk on peamine – prostitutsioon või uimastisõltuvus. 

Värbaja seisukohast annab uimastisõltuvuse tekitamine suurema garantii, 
sest sel juhul järgneb prostitutsioon automaatselt. On ka vastupidiseid 
juhtumeid – tüdruk hakkab uimasteid tarvitama selleks, et lohutada ennast 
mõttest, et temast on saanud prostituut. 

Igal juhul on mõlemat tüüpi „ärid” väga tihedalt seotud. Füüsiline infrastruktuur on 
tõepoolest arenenud välja nii, et samas piirkonnas (samal tänaval) on võimalik prostitutsioo-
niga raha teenida ja seejärel kasutada seda sealsamas uimastite ostmiseks. Massaažisalongis 
töötav kunagine baaridaam kinnitab ka, et infrastruktuur on alati hästi läbi mõeldud.

Ruume kasutati väga efektiivselt. Baar oli avatud ööpäevaringselt nii, et ruumides oli 

alati inimesi. Seal on solaarium ja massaažiruum. Klientidele pakutakse jooki enne või 

pärast …  Siis ma juba teadsin, et kui klient läheb massaažile, tellib ta tagasi tulles 50 

grammi konjakit sidruniga – see on süsteem  (I32).

Teatud määral võib öelda, et prostitutsiooniga tegelevate naiste uimastisõltuvus 
vähendab organiseeritud kuritegevuse määra tänavatel. Ekspert, kes oli naisi uurinud kaks 
aastat, märkis aruandes, et tänavatel praktiliselt puudus organiseeritud kuritegevus. See 

VÄRBAMISE MEETODID: 

KUPELDAJAD   

Prostitutsioonis 

kaasamine on aeglane 

protsess, mida tavaliselt 

juhitakse füüsilise mõjuta. 
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ja prostitutsiooni 
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Siiski, tihti täidavad 
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elukaaslased, narkodiilerid 

või latentses (ruumi) 

prostitutsioonis kõrgema 

taseme organiseeritud 

kuritegevuse esindajad 

(massaaži salongides, 

korterites, baarides jms.).
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tähendab, et seal puuduvad ka sutenöörid – naised töötavad elatise teenimiseks ja neid ei ole 
vaja sundida millekski enamaks. Mõnedel üksikjuhtudel toimib naise partner ka sutenöörina. 
Enamikul juhtudel on ka nende partner uimastisõltlane või alkohoolik ja naised teenivad raha 
nii enda kui oma partneri jaoks. Nendel juhtudel on vaieldav, kas tänavaprostitutsioon hõlmab 
organiseeritud kuritegevust. Ühest küljest, nagu väidavad mõned eksperdid, ei ole tegemist 
organiseeritud kuritegevusega, sest puuduvad prostitutsiooni organiseerivad kolmandad isi-
kud. Teisest küljest ei ole sellel tasandil spetsiaalne organiseerimine vajalik, sest nendel nais-
tel pole mingit muud valikut.  

Näeme mingi muu valiku lootuse puudumist. Tänav on madalaim võimalik lahendus (LK).

Tänavaprostitutsiooni puhul on kasusaavateks kolmandateks isikuteks ui-
mastikaupmehed. Otsesem ja fokusseeritum prostituutideks värbamine leiab aset kõrge-
matel tasanditel või varjatud prostitutsioonina. On ka tõsi, et sellel tasandil ei ole vaja valetada 
või rakendada füüsilist jõudu. Enamik naistest alustavad raha teenimise eesmärgiga, soovides 
omandada materiaalseid esemeid, mida nad varem ei saanud endale lubada. Võrreldes muude 
alternatiividega tundub prostitutsiooniga raha teenimine ratsionaalne valik. 

Euroopa standarditele vastavad korterid ...ütleb ta – miks peaks ma töötama Maximas 

200 lati eest kuus? Siin teenin sellise raha ühe nädalaga ja võin töötada, millal soovin 

(ALo).

Selline valikuvõimalus ei tähenda, et prostitutsioon on naiste unistuste elukutse. See 
tundub lihtsalt olevat mõistlik, normaalne ja võrreldes muude meetoditega tulusam raha-
teenimisvõimalus. See muutub võrreldes muude töökohtade võimalike töötasudega tulusaks 
elukutseks ja võimaldab rahuldada enda ja oma perekonna põhivajadusi. Nagu on näha Läti 
ja Eesti naiste intervjuudest, ei ole nende vajadused seejuures üle paisutatud. Nad soovivad 
eraldi ruumi või korterit ning rahalist ja materiaalset stabiilsust. 

Järelikult on selles uurimistöös välja selgitatud värbamismeetodiks ülalnimetatud 
meetod, mille puhul värbajad kasutavad ära naise haavatavuse. Värbajad on hoolitsevad ja 
abivalmid ainult nii kaua, kuni nad on saanud kätte kliendi uimastitele ja allika prostitutsioo-
nile. On siiski olemas ka üks teine värbamismehhanism. See tuleb selgelt välja nii intervjuus 
kunagise värbajaga kui uurijate poolt teostatud veebilehtede sisu analüüsil. Nimelt on seksi-
teenuste osutamine Lätis institutsionaliseerutud ja seda loetakse muude töödega võrdseks 
tööks. Värbajad ei loe seda enam hälbivaks või salajaseks tegevuseks. Pigem kujutatakse seda 
kui karjääri edendavat tööd, paindlike töötundidega jne. Kõige tõenäolisemalt tuleb neid ten-
dentse lugeda katseks normaliseerida ja tugevdada (legaliseerida) prostitutsiooni. 

1990. aastate lõpus töötas kunagine värbaja koos oma naisega Šveitsi klubivõrgus sek-
siteenuste värbajana. Nad värbasid üle 10 naise. Nad usuvad siiski, et sel ajal värvati ja saadeti 
välismaale mitu tuhat tüdrukut.

Tüdrukud viidi Šveitsi. Tüdrukutele pakuti raha selleks, et ... kuidas 
nüüd öelda – lühidalt: viin on Šveitsis äärmiselt kallis ja nad peavad seda 

küsima oma klientidelt. Pärast võivad nad soovi korral oma klientidega 
magada. See ei ole sunduslik, kuid sellest anti neile selgesõnaliselt mõista. 
Tüdrukuid juhendati Lätis. Otsisin neid „töökuulutuse kaudu” ... ja jahtisin 
neid ka Čaka tänaval (I14)

Need värbajad sattusid ise sellele tööle vennanaise kaudu. Too oli „juhtiv töötaja” 
Šveitsi värbamisvõrgustikus:

Alguses osutas ta ise seksiteenuseid. Siis abiellus ta ülemusega ja tõstis oma elustandar-

dit, ei töötanud enam, vaid varustas ja kontrollis (I14).

Prostituute värvati Čaka tänaval ja ilma prostituudikogemuseta naisi otsiti kuulutuste 
kaudu. Värbajate suhtumine nendesse kahte naisterühma oli erinev. Prostitutsiooniga tege-
levatele naistele räägiti tööst täielikult ja avameelselt, rõhutades sissetuleku erinevust Läti ja 
Šveitsi vahel. Lisaks kaitsti neid naisi sutenööride eest, sest „sutenöörid võtavad tüdrukutelt 
raha ära”. Värbaja käitus enesekindlalt ja ettevaatlikult ning isegi flirtis naistega, püüdes võita 
nende usaldust.

„Naine mõtles juba, et ta peab minuga minema” (I14).

Värbaja meenutab juhtumit, kus üks värvatud tüdrukutest oli „mõjuka kriminaalpolit-
seiametniku õde”. Ta läks välismaale raha teenima, olles täiesti teadlik olukorrast. Kogenema-
tuid naisi värvati kuulutuste kaudu:

Ajalehes oli kuulutus, mis pakkus tööd välismaal. Tüdruk helistas ja leppisime kohtumise 

kokku ühes kohvikus. See kohvikuskäik läks mulle alles kalliks maksma!!! Saime kokku. 

Selgitasin talle, mida ta peab tegema, palju see maksab ja palju ta võib endale jätta. Ta 

oli nõus ja läksime lahku (I14).

Sageli oli kogenematuid naisi raske keelitada: 

Mõnele naisele pidin veidi kauem ajupesu tegema [rõhutama kõiki eeliseid, mida nad 

saavad, neid lohutama] … mõned vajasid uusi hambaid, ilusaid riideid, tahtsid juuksuri 

juurde minna; see tähendab, et lähenesime neile vastavalt ja nad nõustusid (I14).

Värbajate poolt jutustatud lood vastavad varem mainitud aspektile, mille kohaselt 
värbaja püüab erineval viisil võita usaldust ja näitab üles hoolitsust naise vastu eesmärgiga 
püüda teda lõksu. Ülalmainitud mõistet „ajupesu” kasutati siiski harva. Enamasti selgitati äri 
olemust selgelt, ilma valetamata ja ilustamata. Värbajate sõnul oli see naiste rühm mitmepal-
geline – töötud ja vaesed – ja sinna kuulus ka naisi, keda keegi poleks seostanud prostitutsioo-
niga – nii maapiirkondadest kui linnadest. Ta väidab, et see oli nende naiste vaba tahe, mida 
tõendab näiteks majanduslikult kindlustatud naiste osalemine:

VÄRBAMISE MEETODID: 

TÖÖPAKKUMISED    

Tööpakkumised võivad 

olla otsesed (töö bordellis, 

baaris, „massaaži salongis”), 

tavaliselt välismaal, 

ehkki mitte otseselt ja 

valelikult – pakkudes justkui 

legitiimset tööd, näiteks 

modelliagentuuris, kuid 

tegelikus töökeskonnas 

nõutakse teistlaadi 

teenuseid. Sõltumata 
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ekspluatatsiooniks, 

või on tööle saadetud 

pettusega, seda loetakse 

inimkaubanduseks. 
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Ma ei tea, mis neil puudub. Aga siin nad on ja valmis minema. Kogu lugu ja head aega! (I14)

Värbajad arvavad, et sarnast süsteemi kasutatakse ka praegu. Rääkides põhjustest, 
miks naised nõustuvad prostituudiks hakkama, on selleks väidetavalt soov teenida „kiiret 
raha”, „istudes baaris koos meestega selle asemel, et rohida põllul peete”.  

Üldiselt näitab värbajate poolt näidatud suhtumine, et nad loevad naisi oma 
otsuse eest vastutavaks. 

Nii näiteks kirjeldavad värbajad juhtumit, kui tütarlast müüdi Lätis mitu korda, enne, 
kui ta sattus välismaale. Informeerijate poolt kasutatud kirjeldavad sõnad välistavad idee va-
bast isikust, kes on võimeline vabaks tahteks – naine on ainult objektiks: 

Minu naaber tõi tüdruku minu juurde ja ütles, et ta ei saa teda viia koju ja näidata oma 

naisele. Ta ei saanud tüdrukut ka autost välja visata. Panin ta magama. Järgmisel hom-

mikul ostsime talle turult veidi riideid ning siis sõitsid nad välja ja pakkusid teda müügiks. 

Nad sõitsid tüdrukuga ringi ja müüsid teda. 10 lati ja 15 lati eest ... mõnikord andsid ka 

hinnaalandust ... Metsas müüdi teda kõigile metsatöölistele järjekorras... tal lubati kogu 

raha endale jätta, sest juhid nautisid teda täiega. Nad sõidutasid teda kolm päeva meie 

piirkonnas ringi ja pakkusid teda inimestele. Seejärel sõitis ta Šveitsi (I14).

Küsisime värbajalt, miks ta sel juhul raha ei võtnud. Vastus oli, et raha saadi tüdruku 
Šveitsi saatmise eest. Värbaja kinnitas ka, et selles äris liiguvad suured rahad, arvestades, et ta 
sai 700 latti nende hierarhia madalaimal astmel töötamise eest. 

Värbamise ajal ei olnud mingeid konflikte politseiga, sest värbajad ei 
tegutsenud vägivaldselt. See vaba tahte tingimuslik tunne välistab fakti, et 
naised lähevad politseisse kaebama. 

Värbaja näitab üles kaksipidist suhtumist selle ameti vastu – mõistab selle hukka ja 
loeb seda hälbivaks, kuid võtab samal ajal selle eest raha. Nad jätsid selle ameti moraalsetel 
kaalutlustel ja ei ole enam vennanaisega ühenduses. 

Sarnasest kogemusest rääkis naisvärbaja Eestist. 1990. aastate keskel oli ta seotud 
prostitutsiooniga ja töötas „tüdrukuna”, kuid hiljem sai temast lõbumaja administraator. Kui 
politsei sulges lõbumaja, abiellus ta ja kolis Saksamaale. Nüüd avas ta väikeses provintsilinnas 
kohalikele seadustele vastava „klubi”, kus kliendid saavad erootilist massaaži ja seksiteenu-
seid. Tema sõnul on seal praegu „tööl” kolm naist. 

Toetudes oma isiklikele kontaktidele ning kuulutustele ajalehtedes ja Internetis, kut-
sub värbaja naisi Saksamaale tööle Eestist, Lätist ja Leedust.

Enamasti võtan naisi Eestist, Lätist ja Leedust. 90% Eestist tulevatest naistest on ra-

huliku iseloomuga ja töötavad usinasti.. Rohkem on probleeme Vilniusest ja Riiast pärit 

naistega. (I31)

Värbaja kirjeldab ka kuulutustele vastavat tüüpilist olukorda ning sotsiaalset ja de-
mograafilist profiili: 

Kõige rohkem vastuseid tuleb 36–38 aastastelt naistelt. Kõigil nendel on 
mingid probleemid – rahalised, psühholoogilised ning pereprobleemid. Nad 
on põgenenud koduse vägivalla ja oma meeste eest. Kõik nad kardavad 
midagi. Nad räägivad minuga tundide kaupa, esitavad igasuguseid 
küsimusi, mõnikord helistavad mitu korda päevas. Need, kes minu juurde 
tulevad, on väga halvas vaimses seisukorras. Mõnikord istume kahekesi ja 
räägime terve öö. Rahustan nad maha. (I31)
See lugu tõendab naiste haavatavuse ja abituse erinevaid aspekte ning 
näitab, kui järeleandlikud nad on sellistel hetkedel ja kui lihtsasti saab neid 
murda.  

Värbaja selgitas, et naised töötavad tema „klubis” keskmiselt 3–4 nädalat, mis ei ole 
loomulikult tema jaoks soodus:

Mõned naised väsivad kiiresti, 3–4 nädalaga ja soovivad siis koju minna. Teised liiguvad 

ühest kohast teise, sest „algajad” teenivad uues kohas alguses rohkem. (I31)

Värbaja väidab, et vägivald naiste suhtes ei ole vajalik ja enamasti ei ole see elukutse 
ohtlik. Nad peavad olema ettevaatlikud Saksamaal elavate albaanlaste suhtes, kes võtavad 
naistelt dokumendid ära ja müüvad neid. 

Läti eksperdid kinnitavad, et viimastel aastatel võib rääkida niinimetatud „ahelvärba-
misest”.

Lähen kuskile paremat tööd otsima, töötan ühel kindlal alal, organiseerin abielu või tee-

nin palju raha lõbumajas. Lähen tagasi, räägin sellest oma tuttavale, sõbrale või sugula-

sele ja too järgib minu eeskuju. Teine variant on selline, et lähen teen töö ära ning seejärel 

öeldakse mulle, et saan raha alles siis, kui leian endale ka järgmise kliendi. Kehtivad sel-

lised karmid reeglid. Vägivald on siiski praktiliselt välistatud (ALu).

Nad usuvad, et värbamine toimub isiklike suhete pinnal ilma sutenöörideta:

Mõned sõbrad võivad loomulikult veebilehel draugiem.lv kirjutada, et tulen Riiast, mul 

on seal hea elu, kuulsad kaubamärgid – Dolce & Gabbana, Armani jne – on kõik käe-jala 

juures ja kõik on suurepärane. Ma ei tegele värbamisega selleks, et mingit kasu saada. Ei, 

see ei ole üldse nii levinud (ALo).

Eksperdid näitavad, et valitakse teatud kindla kontingendi tüdrukuid. Näiteks 
algharidusega või vaimselt alaarenenud tüdrukuid valitakse fiktiivseteks abieludeks:
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Tüdrukuid ei valita samade põhimõtete alusel – prostitutsiooniks peavad nad olema 
ilusad. Nendele tüdrukutele piisab passi olemasolust, nad peavad olema vallalised ja 
... mitte eriti arukad. (ALu)

Ka kunagine baaridaam loeb intelligentsust mitte eriti soovitatavaks omaduseks:

Olin liiga tark. Tööjaotus oli selline: mina töötasin päeval oma intellektiga ja mu kolleeg 

töötas öösel oma võludega (I32).

Värbajate intervjueerimise kõige rabavam järeldus oli, et enamiku 
värbamismeetodite puhul ei ole veenmine, valetamine ega füüsiline 
vägivald vajalik, mis kinnitab ideed, et see on naiste oma vaba tahe. 
Värbamismeetodid on läbipaistvad ja seetõttu on prostitutsioon 
institutsionaliseeritud. Füüsilise vägivalla asemel kasutatakse 
kuritarvitamise ja manipuleerimise muid vorme, kasutades ära naiste abituse 
ja haavatavuse erinevaid aspekte – raha ja sotsiaalse toetuse puudust, 
seksuaalse ärakasutamise tagajärgi jne. 

Seetõttu pole vägivalla suhteline puudumine piisav argument prostitutsiooni legali-
seerimise toetuseks või kogu vastutust ei või panna ainult prostitutsiooniga tegelevate naiste 
õlule. Tänavaprostitutsioon ei ole organiseeritud või juhitud prostitutsiooni vorm. Olukord on 
erinev värbamisprotsessi puhul Läti klubides ja välismaal, samuti fiktiivsete abielude korral. 

Uurimistöös pöörati erilist tähelepanu sellele, kas prostitutsiooniga tegelemist võib 
lugeda vabaks tahteks. 

Pärast informeerijatelt saadud informatsioonist ja ekspertide arvamustest 
kokkuvõtte tegemist järeldati, et prostitutsiooniga tegelema hakkamisel ei 
ilmne vaba tahte komponenti. 

Psühholoogid selgitavad, et mõnel inimesel on käitumisstruktuurid, mille puhul mis 
tahes tegevus („varastamine, uimastite tarbimine”) näib normaalne ja vastuvõetav ning seda 
ei loeta hälbivaks käitumiseks. Samasugust käitumist võib vähemalt teoreetiliselt täheldada 
nümfomaanidel, kes loevad seda tüüpi seksi vajaduseks ja mitte olukorrast tingitud käitu-
misviisiks. Ekspertide vaatlused näitavad, et mõlemad ülalpool mainitud juhtumid esinevad 
harva:

Kui samad inimesed veelkord silme eest läbi lasta, siis minu kogemuste põhjal võin öel-

da, et olen rääkinud vaid ühe või kahe naisega, kes ütlevad: „jah, mulle tõesti meeldib 

see töö!” Ülejäänud tegelevad sellega seetõttu, et miski sunnib neid selleks – uimastid, 

laenud jne – põhjused võivad olla erinevad. Mehed teevad seda üksnes parema elu nimel, 

sest mehed pakuvad seksi harva, hinnad on palju kõrgemad ja raha on nende ainus mo-

tiiv. (ALu)

Fakti, et seksuaalsuhted ei ole nende eesmärk, kinnitavad ka informaatorite poolt ju-
tustatud lood. Intervjueeritud naised eraldavad oma elukutse oma tunnetest väga rangelt:

Kliendid on kliendid ja armastus on armastus! (I3)

Üks ekspert märkis, et  erilist naudingut võib sellisest seksuaalsuhtest tunda vaid väike 
osa prostitutsiooniga tegelevatest naistest, kes valib oma kliente ise:

Enamasti töötavad nad kindlate klientidega, kes on „tõelised” mehed, kellele on nauding 

pakkuda neid teenuseid (BM).

Vastupidiselt väidab üks teine ekspert, et sellist soovi tuleb pigem lugeda isiksuse 
spetsiifiliseks eripäraks ja see ei ole tavaliselt seotud isiku terviklikkuse ja isiksuse küpsusega. 
Ta rõhutab, et kui naine ei saa seksuaalvahekorrast naudingut, võib seda lugeda legaalseks 
vägistamiseks. 

Uuringul osalejad kinnitavad üldiselt, et hoolimata naiste prostitutsiooniga 
tegelema hakkamise motiivide ja tingimuste ulatusest ei saa prostitutsiooni 
lugeda eriliseks kireks, mille kutsub esile selle „töö” spetsiifika. 

Käesoleva uuringu empiiriline materjal ei anna tõendeid selle kohta, et prostitutsioon 
on nende naiste jaoks omaette eesmärk.

Kas see oli vabatahtlik otsus?... Ei, see oli sunnitud otsus (I18).

Prostitutsiooni tuleks lugeda legaalseks, avalikult heaks kiidetud meetodiks, mille abil 
naised püüavad saavutada oma muid eesmärke. Sellist käitumist tingivad enamasti tingimu-
sed, millega kaasnevad akuutsed psühholoogilised või sotsiaalsed probleemid. Nendes olu-
kordades, millesse naised sattuvad, võib nende otsust vaevalt lugeda vaba tahte avalduseks. 
Me ei saa rääkida psühholoogilisest stabiilsusest ja valmidusest aktsepteerida ratsionaalselt 
tehtud otsust.  

Viimased kolm kuud olin šokiseisundis. Olin täielikult kaotanud kõik piirid hea ja halva, 

vastuvõetava ja vastuvõetamatu vahel (I21).

Psühholoogilises mõttes on naine kannatanud traumade all ajal, mil ta ei olnud võime-
line vastu võtma iseseisvat otsust. Need traumad ei ole paranenud, tal ei ole enda kaitsmiseks 
isiklikke ressursse ja on seetõttu endiselt haavatav ning vastab „ideaalse ohvri” psühholoogi-
lisele ja sotsiaalsele profiilile. Selles mõttes on prostitutsioon üks inimkaubanduse vormidest. 

Hoolimata nendest tingimustest kasutatakse vaba tahte argumente 
ja vägivalla puudumist sageli poliitilistes ja avalikes diskussioonides 
prostitutsiooni legaliseerimise vajaduse põhjendamiseks. Seda tuleb siiski 

VABA VALIK JA 

PROSTITUTSIOON 
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isiku psühholoogilise 
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lugeda poliitiliseks vastutustundetuseks ning prostitutsiooni kui sotsiaalse 
probleemi mittetunnustamiseks. 

Uuringu ajal küsitletud eksperdid toetavad kogu vastutuse panekut prostitutsiooniga 
tegelevatele naistele:

Tõepoolest, selles olukorras on teatud osa vastutusest nende kanda. Need tüdrukud on 

nii ebaküpsed ja ebakriitilised. Küpsetel inimestel on teatud sisemised kriteeriumid hal-

va ja ohtliku kohta, võimaldades neil olukorda hinnata. Kui see kriteerium ei ole nende 

tüdrukute mingis arengufaasis välja arenenud ja on olemas vaid kontseptsioon maail-

mast, mille osana see isik ennast ei näe, siis on tüdrukutel seda vastutust raske mõis-

ta. Need tüdrukud ei ole suutelised mõistma seda heategevuse momenti. Nad soovivad 

emotsionaalset soojust ja armastust ning usuvad rumalalt, et neile toitu ja jooke pakkuv 

ning neisse austusega suhtuv inimene on hea. Kui seda hinnata objektiivselt, siis on ta 

tõepoolest andnud oma nõusoleku. Kuid kas ta on oma isiksuse eripära tõttu võimeline 

hindama seda, millele ta on nõusoleku andnud? Seetõttu arvan, et uimastisõltuvusele 

kalduva isikuga saab suhetesse astumiseks väga lihtsasti manipuleerida. Selle tulemu-

sena on vaba tahe üsna ebamäärane (NDz).

Ekspert usub, et sellise psühholoogilise struktuuriga naistel on manipuleerimisest ras-
ke aru saada. Lisaks kaasneb selle psühholoogiaga materiaalne stiimul – võlg või mingi muu 
puudus, mis toob kaasa nõusoleku prostitutsiooniga tegelemiseks. See ei ole täiesti teadlik 
tegevus: 

Naised on manipuleeritavad, nad on objektid. Sellest tekib ka küsimus, kas see ikka on 

isiku vaba tahe. Ja mis määrab selle vaba tahte? Nii loomegi selliseid teise või kolmanda 

klassi inimesi, keda muud inimesed kasutavad ära endale mugavuste loomiseks (IL).

Intervjuudes osalenud naised ei süüdista tekkinud olukorras kedagi peale iseenda (ei 
oma ema, sõpru ega sutenööre). Need tüdrukud kinnitavad, et see oli nende vaba valik:

Kõik minu sõbrad võtavad uimasteid ja loomulikult võtan ka mina! [Kas sõbrad julgusta-

sid sind seda tegema?] Ei! Tahtsin seda ise! Mul on endal pea ja nii tegin seda ise! Mu pea 

lihtsalt ei võta! Tavalised tüdrukud ei tee seda – kui keegi võtab uimasteid, teed seda ka 

sina, sest mõtled, et see on nii kihvt! Nad saavad aru, et see pole nende jaoks ja nad ei 

vaja seda! Tean, et mu sõber kuritarvitas heroiini, kuid mõtlesin, et küll kõik läheb hästi! 

Ta ei teeks seda [ei annaks heroiini]! (I3)

See näide näitab selgelt enese süüdistamist, naiivset soovi usaldada teisi inimesi, või-
metust eristada tõelisi sõpru võltssõpradest ning tähelepanematust enese vastu; nimelt küp-
suse puudumist oma isiksuses. 

Inimesed manipuleerivad sageli argumentidega, et prostitutsioon on lihtne 
töö või teenuste osutamine ning võrdlevad seda muude töödega. Psühholoogilisest 

seisukohast on prostitutsioon siiski komplitseeritum nähtus.

See, mida ma müün, jääb minu keha piiridesse. Müün seda, mis on minu sees. See 
on täiesti teistsugune reaalsus võrreldes näiteks sellega, kui müün kompvekke. Minu 
keha neelab endasse kõik, mis on mulle elus juhtunud – emotsioonid, traumad, abso-
luutselt kõik! Kui olen seksuaalvahekorras, jäävad mehe ja minu emotsioonid minu 
kehasse. Seetõttu on tunded ja emotsioonid kvalitatiivselt erinevad võrreldes selle-
ga, kui müün kompvekke. Siis tekib küsimus, et mida peaksin sellega ette võtma. See 
töö rahuldab mind, meeldib mulle, valisin selle ise ja kõik on korras. Kui emotsioonid 
ja kogemused on rahuldavad ja meeldivad, ei tee see mingit kahju, on OK ja keegi 
väljastpoolt ei tohiks öelda, et sa teed midagi halba. (IB)

Sellise otsuse tegemiseks peab naine ennast tundma – oma andeid, potentsiaali, tuge-
vaid ja nõrku külgi ning oma raha teenimise variante üldiselt:

Võibolla sobin millegi muu tegemiseks? Võibolla pole mul teadmisi, oskusi või teavet sel-

leks, et valida midagi muud? (IB)

Kui naine on võimeline hindama kõiki neid valikuvõimalusi ja valib prostitutsiooni, siis 
on see tema vaba tahe. Kui prostitutsioon tundub olevat ainus raha teenimise võimalus või 
ei ole naine võimeline vastu võtma iseseisvat otsust, ei saa seda nimetada vabaks tahteks. 
Psühholoogid usuvad, et prostitutsioon on enamasti madala haridustaseme, teadmiste puu-
dumise ja ebapiisava teadlikkuse tulemus. Selle hinnangu põhjal võime järeldada, et mitte 
ükski intervjueeritud naistest ei hakanud prostitutsiooniga tegelema oma vabast tahtest, sest 
mitte ükski ei kirjeldanud oma valikut vabatahtliku alternatiivina. Muud eksperdid kinnitavad, 
et prostitutsiooni ei saa lugeda unistuste täitumiseks:

Hakata plaanipäraselt prostituudiks... lõpetada kool ja minna Riia tänavatele? See ei ole 

niisama lihtne! Infot saab tavaliselt tuttavate käest. Näiteks võimaluse kohta teenida 

ühe õhtuga 100 latti (ALo).

Psühholoogilisest vaatenurgast annavad vastuse vaba tahte küsimusele naised ise, kui 
nad ausalt ja sunduseta vastavad küsimusele, miks nad sellega tegelevad. Raskusi tekitab aga 
sellise ausa vastuse saamine.

Kui tüdruk juba tegeleb prostitutsiooniga, on see süsteem teda juba emotsionaalselt pal-

ju mõjutanud. Seetõttu seisab emotsioonide ja kriitilise suhtumise ees terve betoonsein… 

(NDz).

See otsus on tõenäoliselt teadlikum naistel, kes töötavad prostitutsiooni suhteliselt 
kõrgematel tasemetel, näiteks korterites ja massaažisalongides. Nende jaoks ei ole prostitut-
sioon ellujäämise küsimus. Eksperdid arvavad siiski, et eelnevalt nimetatud „betoonsein” on 
sel juhul kõige paksem:
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Kui aasta pärast traumat [seksuaalset vägivalda] ei saa see isik mingit abi, hakkavad 

ilmnema kohanemisprobleemid (püsiv, ebaterve stress, seksualiseeritud käitumine) ja 

veel kahe aasta pärast – isiksusehäired. Seda näeme hiljem tänavatel ja seda kasuta-

vad ära meie oponendid. Naised ütlevad: „Jätke meid oma abiga rahule! Teenin rohkem 

kui teie ja olen täiesti rahul.” Sel juhul näeme isiksusehäireid. Betoonsein on kasvanud 

sel määral, et selle hävitamine eluea jooksul... Ma ei tea, kuivõrd tõsist psühhoteraapiat 

tuleks selleks kasutada ja milline peaks olema motivatsioon … (NDz)

Seda ekspertarvamust kinnitab ka fakt, et naised salgavad oma elukutse muude ini-
mestega rääkides maha. 

See tähendab, et hoolimata värbajate jõupingutustest muuta prostitutsiooni 
legaalseks elukutseks ei suhtu prostitutsiooniga tegelevad naised oma 
elukutsesse samamoodi nagu muudesse elukutsetesse:

Ma ei tee seda ja teist, teen vaid seda. Kas see on midagi hullu? Pole olulist vahet, mil 

viisil seda teha. (ALu)

Klubides ja korterites töötavad naised ei arva, et nad tegelevad prostitutsiooniga. (ALo)

Lisaks ei avalikusta naised prostitutsiooniga tegelemist sotsiaaltöötajatele või muude 
asutuste esindajatele, kellega nad kohtuvad muude probleemide arutamiseks:

Nad kaovad mitmeks tunniks ära ja ütlevad, et nende ema on haige või nad peavad mine-

ma vanema pojaga kohtuma... Lahendame ka töökohaga seotud küsimusi, aitame leida 

tööd. Kuid ma pole kunagi näinud, et sellele reageeritaks. Nad lihtsalt ei soovi sellist tööd, 

ei taha töötada kindlatel tundidel, tõusta vara igal hommikul... Leian, et neil on selles 

suhtes ka mingid eelised. (ZG)

Intervjueeritud naistelt küsiti muude alternatiivide kohta nende elus: võimaluste, 
unistuste ja soovide kohta. Vastused sellele küsimusele tõendavad ka vaba tahte olemasolu:

Ma ei tea. Arvan, et võiksin elada normaalset elu. Minu ema elab normaalset elu. Minu 

tütar elab normaalset elu. Tütar õpib, ema töötab. Ka vend töötab. Ainult minul on selline 

elu...(I1).

Kindlasti ei oleks ma tänaval! Ma ei tea, mida teeksin. Arvan, et küll ma kuidagi elak-
sin, oleksin näiteks kokk. (I10)

Need naised ei soovi oma tütardele sellist „karjääri”. On ka selge, et nende pe-
rekonnad ei ole teadlikud nende tegevusest ja nad püüavad seda varjata oma laste eest. See 
tähendab omakorda, et nad ei saa oma lastega iga päev koos olla:

Mu tütar käib mul külas, kuid muidu elab oma vanaema juures. Ta käib koolis ja tal on seal 

sõbrad. Ja tal ei ole Riiat vaja! (I1)

Kõige sagedamini on elukutse varjamine seotud häbi- või süütundega. Tänavaprosti-
tutsiooniga tegelevad naised ei loe oma elu normaalseks. Mitmes intervjuus jutustavad nad 
oma tulevikuplaanidest ning ilmnevad mõtted surmast ja praegusest elust pääsemisest:

Tahan surra. Siis on kõik parem. See on mulle väga raske (I3).

Me ei ela. Me eksisteerime! (I6)

Ma ei tea, mis saab minust viie aasta pärast. Pigem tahaksin olla hauas. (I10)

Need tsitaadid näitavad, et prostitutsiooniga ei ole hakatud tegelema ülalpool kirjelda-
tud (psühholoogiliselt vastuvõetaval, küpsele isiksusele iseloomulikul) viisil. See viitab ühele 
teisele mehhanismile:

See sekkumine minu kehasse toob mitmeid kannatusi, kuna see on nii 
psühholoogiliselt kui ka füüsiliselt kurnav protsess. See toob kaasa 
äärmiselt hävitavad tagajärjed – psühholoogiliselt, füsioloogiliselt, 
meditsiiniliselt, emotsionaalselt. Ühe sõnaga: kõik süsteemid saavad 
kannatada (IB).

Muud eksperdid rõhutavad, et prostitutsiooniga tegelevaid isikuid iseloomustab abi-
tus ja usaldamatus kõigi ametivõimude või muude inimeste suhtes. Psüühilisel ja psühholoo-
gilisel traumal on tõsine mõju:

Pärast seda, kui mees on teda jõuga või muul viisil kuritarvitanud... On raske ette näha, 

kuidas see süsteem kokku variseb, kuid kahtlemata variseb see kokku. See süsteem al-

gatab enesehävitusprotsessi emotsionaalsel, füüsilisel ja vaimsel tasandil. Kui seda ei 

parandata, püüab see mehhanism naist hävitada. Ta on juba endale sisendanud, et on 

täiesti kasutu. Et temaga on võimalikest asjadest juhtunud halvim. See on väga keeru-

kas. Kui see mõjutab naise tahet energeetilisel või vaimsel tasandil, kaotab see naine 

täielikult taju oma eksisteerimise üle  ja sisse lülitub tugev sisemine kaitsemehhanism. 

Näiteks võib ta end kaitsta midagi tundmata. Ta võib tunda patoloogilist viha ja sisemist 

soovi tappa või hävitada kedagi. Just siis hakkavadki tööle need kaitsemehhanismid. Kui 

ei hakka, võib see naine hulluks minna, hakata jooma, võtma uimasteid ja elada kogu 

aeg teistsuguses mõttemaailmas. See on ka põhjus, miks enamik prostituutidest kasuta-

vad erinevaid uimasteid. Nad ei ole enam võimelised sellist elu taluma. Selle tagajärjeks 

on kokkuvarisemine  – keha variseb kokku, mõtlemine variseb kokku, vaim variseb kokku 

(IB).

PROSTITUTSIOONI 

TAGAJÄRJED 

Prostitutsioon kui vägivalla 

vorm tekitab sellega seotud 

isikutel emotsionaalseid- 

(madal enesehinnang, 

häbitunne jms.), füüsilisi 

tagajärgi (kehavigastused, 

tervisprobleemid jms.), 

taju tagajärgi (trauma 

eiramine, taju moonutus 

j.t.), seksuaalsed 

tagajärjed (intiimsuse 

kartus, vastumeelsus 

j.t.), sotsiaalseid tagajärgi 

(isoleerumine, raskused luue 

suhet j.t.). Rohkem infot 

Riigi Politsei saidil http://

www.vp.gov.lv/?id=527
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Kõiki selle eksperdi poolt nimetatud aspekte täheldatakse tänavaprostitutsiooniga te-
gelevate inimeste intervjueerimisel. Intervjueeritud naistel puudub eneseväärikus. Nad süü-
distavad ennast, peavad end pahadeks, valel teel olevaiks ja demoraliseeritud inimesteks.

Mul on ema, kuid isa on surnud. Ja muidugi mina ise. Mul on kolm venda ja kolm õde. Kõik 

nad on täiskasvanud ja elavad oma pereelu. Mina olen ainus erand. Nagu öeldakse: igas 

karjas on must lammas. (I3)

Tänav hävitab inimesi! Olen muutunud täiesti julmaks. (I2)

Naised saavad aru, et nende elu ei ole edukas ja nad püüavad ennast lohutada ja kaitsta:

Loomulikult ei ole kõik ainult halb. Olen lihtsalt selline inimene. Olen sellega 
harjunud. Tegelikult mul on hea ja normaalne perekond. Olen hea inimene, 
mul on hea süda, kuid tegelen nende halbade asjadega [prostitutsiooniga]. 
Tegelikult on mul häbi! Häbistan oma perekonda! (I1)

Selliseid ütlusi on väga kurb kuulda. Nende käitumine näitab, et nad ei mängi sellis-
te ütlustega, vaid usuvad seda siiralt. Üks naistest põhjendab prostitutsiooniga tegelemist 
sellega, et on kurjast vaimust vaevatud. Seetõttu käib ta kirikus, palvetab ja loodab, et see 
vabastab teda prostitutsioonist. Enamikul juhtudel lohutavad naised ennast siiski uimastite 
ja alkoholiga:

Uimastid, lisaks joon veel kokteile... lisaks võtan clonazepami... See on närviravim... Nen-

deta on võimatu töötada. Selge peaga... Niigi on mul iga kahe kuu tagant närvivapustus. 

Mul on tunne, et ühel päeval avaneb mu kolju ja aju plahvatab. (I12)

Alguses joovad nad ehk vaid veidi. Kuid hiljem tunnistavad siiralt, et ei suuda seda 
taluda ja hakkavad rohkem jooma. Hiljem hakkavad nad enda rahustamiseks uimasteid tarvi-
tama. Ja siis muutub see justkui pahede nõiaringiks. (D)

Veel üheks prostitutsiooniga tegelemist õigustavaks argumendiks on see, et 
nad teevad tööd, mis on inimestele vajalik ja millel on funktsioon:

Mis juhtuks, kui me jätaksime tänavad? Hakatakse lapsi ja teismelisi 
vägistama! Need mehed on hullud! Meie juures käivad väga paljud üksikud, 
vallalised inimesed. See on hull! Abielumehed tulevad harva. Kas teate, 
millal abielumehed tulevad? Siis, kui nende naised on rasedad. Või kui nad 
on naisega tülis. Las nad tülitsevad, siis saame meie rohkem raha! (I4)

Massöörina töötav naine pakub välja olukorra sarnase normaliseerimisvariandi. Nad 
loevad mehi vaimselt haigeteks või näevad nendes vähemalt probleemidega inimesi. Nii on 
vastavate teenuste osutamine moraalselt lihtsam. Üks informeerija lisab, et täpselt sedasama 

selgitavad ka juba kogenud naised algajatele. Selle tagajärjel aitab olemasoleva keskkonna 
(arvamuste, tavade, vaadete) kultuur olukorda normaliseerida:

Käid seal iga päev, hakkad klientidest rääkima ja naerad nende üle. Siis tundub see juba 

normaalne! (I30)

Miks ma ei esitanud seni mingeid küsimusi? See oli täiesti aktsepteeritav, oli näha, et ta 

[massöör] töötab – alati ilus, viisakas ja terane. Ta teadis, et ta on omanikule vajalik ning 

et ta võib vabalt minema kõndida ja kogu kliendivõrgustiku kaasa võtta. Ta oli teadlik 

oma välimusest. Ja ma sain aru, et hästi –  ta on alati sel viisil raha teeninud. Ja ma akt-

septeerisin seda. Kokkulepe endaga oli edukas. (I32)

Järk-järgult leiavad naised oma tegevusele õigustusi. Lõpuks tajuvad nad, et nende 
elukutse on normaalne ja endastmõistetav. Ekspert määratleb selle arvamuse kui süütunde 
väljenduse:

See on sarnane olukorraga, kui naine ütleb vägivaldse mehe kohta: „Las peksab parem mind 

kui minu last.” Mõtet, et mees võiks neid üldse mitte peksta, ei olegi. See on terve meetod... 

Kuidagiviisi tuleb endaga kokkuleppele jõuda. Massaažisalongides on seda kokkulepet ras-

kem saavutada. Aga tänaval... Olen kord juba siin ja pean endale sellest kuidagi aru andma. 

Ohvri käitumise osaks on siiski see, et ta selgitab oma tegevust sellest vaatenurgast, et ta 

on selle ära teeninud ja et tal on mingi eriline missioon. Olen halb, olen hätta jäänud ja ei näe 

sellest mingit väljapääsu või sellega edasielamise võimalust. Seetõttu pean ennast emotsio-

naalselt karistama. See karistus hõlmab uimasteid ja alkoholi, millele lisandub teadmine, et 

nende elu on kasutu, kuid teen seda enesetunde parandamiseks. (NDz)

Olukorra lohutamise ja õigustamise meetodid võivad veidi aeglustada ülalpool nime-
tatud isiku kokkuvarisemise protsessi, mis aitab tal sellist elu välja kannatada. 

Olles aga kuulnud nende naiste lugusid ja toetudes ekspertide abile, 
kes üritavad nende naiste reaalseid elutingimusi mõista, ei saa väita, et 
prostitutsioon oleks kunagi olnud või on nende vaba tahe. Prostitutsiooniga 
tegelema hakkamise moment võib olla lihtne ja meeldiv ning anda lootust 
rahateenimisele ja paremale elule. Sündmuste edasine kulg välistab aga 
nende vaba tahte olemasolu.

4.3.5. Värbamistendentsid veebikeskkonnas
Ülalpool esitatud metoodikat järgides teostati Eesti ja Läti kõige populaarsemate kuu-

lutus-veebilehtede sisu analüüs. Analüüs näitab, et kõige rohkem värbamiskuulutusi sisaldab 
kategooria „Tööpakkumised” (vt pilti 1), millele järgneb kategooria “Otsin tööd” ning „Tutvu-
sed”, samal ajal kui kategooria „Muu” alt Lätis värbamiskuulutusi ei leitud.  

PROSTITUTSIOONI 

ÕIGUSTAMINE 

Emotsionaalse vägivalla 

tagajärjed ja enda 

alahindamine panevad 

prostitutsiooniga 

seotud isikuid otsima 

õigustusi oma olukorrale, 

ja selliseid argumente 

kasutab ka ühiskond. 

Kõige levinum müüt on 

arvamus, et prostitutsioon 

on sotsiaalselt vajalik 

funktsioon, prostituut 

kui „sotsiaalne töötaja”, 

„normaalse ühiskonna” kilp 

vägivalla vastu. 



54 55

0 20 40 60 80 100

0
6

Muu

Tutvused

Otsin tööd

Tööpakkumised

9
29

34

57
93

18
Läti

Eesti

Pilt 1. Kategooria, mille alla kuulutus on lisatud

Kuulutused valiti välja rubriigist „Otsin tööd”, mis sisaldas valmisolekut mis tahes töö-
de tegemiseks. Võeti arvesse kõiki pakkumisi, kus kuulutusele oli lisatud seksuaalse alatooni-
ga foto. 

Kuulutuses kasutatud keeltest (vt pilti 2) oli Läti puhul lätikeelseid kuulutusi prakti-
liselt sama palju kui muukeelseid kuulutusi. Sellest võib järeldada, et värbamiskuulutused ei 
ole suunatud teatud kindlale rahvus-/keelerühmale Läti elanike hulgas. Kõige tõenäosemalt 
on sooviks pöörduda võimalikult laia lugejaskonna poole. Eesti puhul tuleb rahvuskeele eelis-
tamine rohkem esile, mis on siiski põhjendatud ka Eesti rahvusliku struktuuriga. 
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Pilt 2. Kuulutustes kasutatud keel

Kuulutuste ülespanijate analüüsi tulemused näitasid, et Lätis panevad värbamiskuu-
lutusi enamasti üles juriidilised isikud, samal ajal kui Eestis on ülekaalus füüsilised isikud. Eri-
nevuse põhjuseks on tõenäoliselt erinevused seadusandluses ja seksuaalteenuste osutamise 
suhtelised piirangud mõlemas riigis. 
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Pilt 3. Kuulutuste ülespanijate jaotus 

Fakti, et juriidilised isikud teostavad varjamatul kujul värbamist, loetakse märki seksi-
teenuste pakkumise institutsionaliseerumise ning oma positsiooni tugevdamise soovi kohta. 

Lisaks näitas Läti puhul andmete „Kuulutuse ülespanija” ja „Värbamisobjekt” 
vaheline suhe, et seksiteenused on juriidilistel isikutel teiseks kõige 
sagedasemaks pakkumiseks (näiteks EM Agency. Otsitakse majaemandat 
välismaale. Reisikulud võetakse esimesest palgast maha. Lennujaama vastu 
tulemine ning edaspidine saatmine). 

Kõige sagedasem tööpakkumine on kuulutustes „eksootilistele tantsijatele”. Arvesta-
des nende kuulutuste hulka ja sisu, võib arvata, et selliste ettevõtete arv suureneb:

Riia vanalinnas hiljuti avatud ööklubi pakkus vanematele kui 18-aastastele tüdrukutele 

hiljuti tööd GoGo-tantsijate või šõutantsijatena, varasem kogemus ei olnud vajalik.  Suu-

repärased töötingimused, paindlik graafik ja kõrge palk (venekeelne kuulutus).

Füüsiliste isikute puhul on kõige sagedasemateks värbamisobjektideks kuulutused 
tekstiga „Kaalun kõiki pakkumisi / teen kõike”. Võimalik, et mõned nendest kuulutustest, kus 
inimesed pakuvad oma teenuseid ja ennast, on kohmaka sõnastuse või keelestiili väljendu-
seks. Sellistele kuulutustele on siiski väga sageli lisatud seksuaalselt väljakutsuvad fotod, 
millest võib järeldada, et „teen kõike” viitab seksiteenustele. Reklaamkuulutuste tekst võib 
näidata ka, et see konkreetne isik pakub enda värbamist (vt allpool pilti 4):

„Teen mis tahes tööd teie raha eest (venekeelne kuulutus); Otsin tööd 
nädalavahetusteks või öödeks; Otsin tööd õhtuteks. Kaalun kõiki 
pakkumisi; Otsin tööd välismaal Austrias või Saksamaal, kaalun 
absoluutselt igasuguseid pakkumisi.”

Pilt 4. Kuulutusele lisatud foto (allikas: ss.lv, 29.04.2013)

Võttes kokku kategoorias „Värbamise eesmärk” kogutud teavet, võib järeldada, et „Kaa-
lun kõiki pakkumisi / teen ükskõik mida” on Lätis kõige sagedamini kasutatav reklaamiv vär-
bamiskuulutus (vt pilti 5). Tuleb rõhutada, et teatud osa nendest kuulutustest on tõenäoliselt 
kohmaka sõnastuse või keelekasutuse tagajärg. 

VÄRBAMINE:  

„OTSIN TÖÖD”

Otsin tööd kategoorias ilmub 

võimalik prostitutsiooni 

pakkumine tekstides - „teen 

kõik”, pakub striptiisi, 

massaaži, „tutvun kõikide 

pakkumistega”, j.t.; ja 

fotodel – seksuaalselt laetud 

poosidel.

VÄRBAMINE INTERNETIS 

Värbamine prostitutsiooniks 

ja inimkaubanduseks 

internetis toimub otseselt ja 

kaudselt töökuulutuste abil 

(otsin tööd /pakun tööd), 

tutvumis saitidel, abielu 

sõlmimise pakkumised. 
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Pilt 5. Värbamise eesmärgid

Eestis pakub suurem osa kuulutustest seksiteenuseid ja striptiisi. See on aktiivse vär-
bamisprotsessi tõendiks, kus värbamise eesmärk või „töö spetsiifika” ei ole varjatud. Fiktiivse 
abielu kuulutused ei ole väga levinud, kuid üksikud juhtumid on siiski selged: 

Pakun vähemalt 18-aastastele Eesti kodanikest tüdrukutele rahateenimisvõimalust. 
Fiktiivne abielu Iirimaal – kokku viis lendu, saate 300–500 eurot igaühe eest + sisseostud! Kõik 
on seaduslik!

Samal ajal näitab reklaamkuulutustes kasutatud lubaduste analüüs, et Lätis ei lubata 
midagi (vt pilti 6).
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Pilt 6. Kuulutustes antud lubadused 

Seda aspekti võib lugeda selle uuringu üheks tähtsaimaks avastuseks. Järeldati, et 
lubaduste andmine ei ole värbamiseks vajalik ja et inimesi ei ole vaja erinevate eelis-
tega meelitada. Lihtne ja informatiivne teade „töö” ja „töötingimuste” kohta on kuulutuste 
peamine omadus. Seetõttu võib oletada, et inimesed on piisavalt teadlikud sellise „töö” tä-
hendusest ja sisust. Inimestele ei pakuta „tõotatud maad”. Värbamiskuulutustest võib leida 
„ametialase arengu” lubaduse, mis on üsna eksitav. Kõige harvemaks lubaduseks on sellistes 
kuulutustes „võimalus töötada välismaal”, mis ei ole järelikult enam väga veenev argument. 
Reklaamkuulutustes antavateks erinevat liiki lubadusteks on kõige sagedamini „paindlik töö-
aeg” ja „kõrge palk”.

Kenad noored kolleegid, suurepärased töötingimused, paindlik graafik. 
Võimalus kombineerida õpingute või mõne muu tööga. Head töötingimused 
ja sõbralikud kolleegid (venekeelne kuulutus).
Töö Riia vanalinnas, suurepärased töötingimused, kogemus pole vajalik; 
töö Riia kesklinnas, võimalus töötada kodus! Ametialane areng.

Vastupidiselt Lätile valitsevad Eesti värbamiskuulutustes lubadused kõrge palga, vä-
lismaal töötamise võimaluse ja lihtsa rahateenimisvõimaluse kohta, mis kõik on tavapärased 
värbamisargumendid. On raske määrata selliste erinevuste põhjust, kuid värbajad kasutavad 
kõige tõenäosemalt neid meetodeid ja lubadusi, mis on tõendatult kõige tõhusamad. Igal ju-
hul on värbamismeetodite valik lai. Kuulutused võivad sisaldada kas konkreetset teavet või 
lubadusi:

Vähemalt 21-aastastele (21-...50) ja atraktiivsetele kompleksivabadele tüdrukutele 
pakutakse tööd.. Kõrge palk. Inglise, eesti või soome keele oskuse korral väga kõrge palk. 
Muudest linnadest pärit tüdrukud võivad saada korteri (kui tagatakse puhtus ja kord). Ui-
mastisõltlaste, alkohoolikute ja suitsetajatega me ühendust ei võta. Helistage ja esitage oma 
küsimused. Lisateave ainult telefoni teel (vene keeles).

Värbamiskuulutustes võib leida ka selliseid spetsiifilisi eesmärke nagu pakkumist saa-
da abielunaiseks ja emaks.

Otsin head lasteta, halbade kommeteta ja probleemideta tüdrukut 
vanuses mitte üle 32, et sünnitada lapsi ja teha majapidamistöid. Kõik 
tingimused mugavaks eluks tagatud. Ei oota pakkumisi mahajäetud laste, 
suurte laenude ja halbade kommetega naistelt. Palun lisage foto. Vastav 
suhtumine tagatud (venekeelne kuulutus).

Otsin majapidajannaks 19–27- aastast naist, kellega olen nõus sõlmima tsiviilabielu. 

Mul on kaks poega, 9- ja 10-aastane. Lõunad on vabad, võib olla üliõpilane. Võib olla 

lastega. Elukoht on merest 200 m kaugusel. Laupäevad ja pühapäevad on vabad. Palga 

osas lepime kokku. Palun lisage foto. Kui on lapsed, siis ka nende fotod.

Kuulutuse lisamist kategooriasse „Üliõpilane” võib lugeda tüüpiliseks tendentsiks. See 
kategooria sisaldab järgmist tüüpi kuulutusi, mis pakkuvad veebikeskkonnas seksiteenuseid:

VÄRBAMINE:  

„PAKUN TÖÖD” 

Pakun tööd on fiktiivse 

abielu, seksi teenuse, 

eksootiliste tantsude, 

modellitöö kuulutused. 

Huvitav, et pakutud 

kriteeriumid on 

„professionaalne areng”, 

„paindlik tööaeg”, suured 

palgad, võimalus ühendada 

tööd õppimisega, öötöö j.t. 

PAKUTUD TÖÖ:  

NAINE, TUDENG

Huvitav tööpakkumise 

kategooria on „naised”, 

„koduperenaised”, 

„tudengid”. Need 

kuulutused näitavad 

soorollide pilti ja ühiskonnas 

püsivat arvamust naise 

suhtes ning neid võib 

reastada kahtlaste 

kuulutuste kategooriasse. 
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Rahvusvaheline veebikommunikatsiooni stuudio “Sapphire” pakub atraktiivsetele noor-

tele naistele regulaarset tööd (võib olla ka põhitöö kõrvalt). Nõuded:

• Hea suhtlemisoskus

• Täpsus

• Kõrge vastutustunne

• Arvutioskus

Pakume:

• Kõrge palk alates 300 latist

• Preemiad

• Paindlik töögraafik 

• Ametialane areng 

• Töö Riia kesklinnas

Saatke oma CV ja foto nimetatud e-posti aadressil.

Peale selle leiti mitu sarnast kuulutust:

EM Agenci, SIA pakub vähemalt 18-aastastele tüdrukutele tööd Itaalia eliitööklubides. 

Pakutava töökoha nimetus „majapidajanna”. Majapidajanna on naistele ettenähtud töö-

koht. Kohustuste hulka kuulub ööklubi külaliste meelelahutuse tagamine, klubis pakuta-

vate toodete (toidu, jookide jne) serveerimine.

• Fikseeritud miinimumpalk vastavalt kokkuleppele (1500 eurot kuus) + preemiasüs-

teem, mis võib tõsta teie sissetuleku 2500 euroni kuus;

• Väljaõpe töökohal on garanteeritud (töökogemus või keelteoskus ei ole vajalik);

• Itaalias tagatakse majutus kõrge kvaliteediga korterites (eraldi korter);

• Leping allkirjastatakse Lätis (lepinguperiood alates ühest kuust);

• Võimalus lahkuda üks nädal pärast lepingu allkirjastamist;

• Lennupiletite maksumus arvestatakse esimesest töötasust maha;

• Tullakse lennujaama vastu ja saadetakse ka edaspidi;

• Absoluutne ohutus ja varustamine kõige hädavajalikuga tagatud;

• Saatke e-posti teel CV või lühikokkuvõte, telefoninumber ja foto;

• Küsimuste korral helistage meile. 

Pakume tööd atraktiivsetele, 18–35-aastastele tüdrukutele. Kas soovite teenida palju 
raha ja kohtuda huvitavate inimestega? Kui teil on atraktiivne välimus, oskate inglise keelt 
suhtlustasandil ja olete huvitatud tööst eliitklubis, saatke oma telefoninumber või helistage 
mulle. Pakume suurepäraseid töötingimusi ja väärikat kohtlemist. Tagame kõrge palga, ohu-
tuse ja sõltumatuse. Töökogemus ei ole nõutav. Organiseerime vabatantsu kursusi kogenud 
koreograafi juhendamisel. See tööpakkumine ei ole seotud seksiteenustega.

Nagu näeme, sisaldab kuulutuse tekst standardset töökuulutust, milles 
kirjeldatakse põhiküsimusi, mis võivad tulevast töötajat huvitada. 

Seetõttu on see tööpakkumine normaliseeritud ja seda loetakse a priori muude kuulu-
tustega samaväärseks. Selle kuulutuse ametlik toon rõhutab selle töökuulutuse usaldusväär-
sust. Tekst puudutab ülalpool mainitud naise haavatavuse aspekte – vaesust ja elutingimusi, 
mis püüab seda pakkumist muuta atraktiivsemaks:

Kui oled tüdinud töötamast 300–400 euro eest kuus ja 10 tundi päevas ilma puhkepäe-

vadeta, kui soovid olla respekteeritud tütarlapsena, olla austatud tänu oma ilule ja at-

raktiivsusele ning omada väärikat sissetulekut, püüa muuta oma stereotüüpe paremuse 

suunas! (venekeelne kuulutus)

See kuulutus rõhutab naiste konkreetset rolli ühiskonnas ja vastab objektifitseerimise 
teooriale. Selles kirjeldatakse majanduslikke raskusi ja näidatakse naistele võimalust paran-
dada oma elukvaliteeti, juhtides samal ajal tähelepanu enese objektifitseerimise vajadusele. 

On ka kuulutusi, mis sisaldavad vastureklaami teatud ööklubidele, mis puudutab 
maksmata jäävaid palkasid.

Seal tundub kõik väga kena, kuid nad ei maksa kokkulepitud raha. Kui keegi soovib töö-

tada tasuta, võib sellesse klubisse tööle minna.

Naised panevad kuulutusi sageli üles tutvuste ja tööotsingu kategooriates:

Tere! Olen atraktiivne, võluv brünett, pikkus – 165, kaal – 50. Olen õrn, lahke, halbade 

kommeteta. Olen valmis hakkama partneriks edukale, sobivale, heldele mehele, kes va-

rustab mind materiaalselt ja muudab mu elu paremaks. Võin olla enamat kui armuke, võin 

olla ka sõber, vestluskaaslane ja isik, kes kuulab alati ära ja toetab. Kohtingud neutraal-

sel territooriumil. Tagan absoluutse anonüümsuse. (venekeelne kuulutus)

Selle kuulutuse sisu väljendab mees- ja naissoo vahelise rollijaotuse 
tüüpilist kontseptsiooni. Iseloomustatakse meeste ja naiste vahelisi tüüpilisi 
„turusuhteid” – mees parandab naise materiaalset olukorda ja elukvaliteeti, 
samal ajal kui naine pakub emotsionaalset tuge ja pakub seksiteenuseid. 

On raske tõlgendada kuulutusi, mis pakuvad tööd modellina.

Kunstfotograaf kutsub tütarlapsi (vähemalt 18-aastaseid) ennast järele proovima mo-

dellina. On võimalus osaleda erinevates projektides. Varasem kogemus fotomodellina ei 

ole vajalik. Piisab soovist osaleda ilusate tööde loomisel, millest saab kokku panna teie 

modelliportfelli. Teie poolt välja valitud töid töödeldakse Photoshopiga. TFP tingimused.

Saksa moeajakiri otsib modelle vanuses 18–37 aastat osalema uue rõivaseeria esitlusel. 

Saatke palun oma rõivasuurus ja kaks fotot. Vastame teile ühe nädala jooksul ja teata-

me, kas olete valitud osalema konkursi järgmises voorus. (ettevõtte nimi: Centre models)
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Rahvusvaheline modelliagentuur otsib uusi nägusid (varasema kogemusega või koge-

museta modelle) erinevate foto- ja/või videoprojektide jaoks. Projektid viiakse läbi Lätis 

ja välismaal. Varasem kogemus ei ole vajalik, põhiline hinnatav omadus on modelli vä-

limus. Kui olete 18–45-aastane sale, hästihoolitsetud kehaga naine, on see pakkumine 

just teile! Saatke info enda kohta (keha mõõtmed) ja 3–5 fotot esitatud e-posti aadressi-

le. Kõigi kandidaatide võimalusi kaalutakse. Ja arvestage – igas naises on midagi ilusat. 

Hea honorar. (vt pilti 7).

Pilt 7. Kuulutusele lisatud foto (allikas: ss.lv, 19.04.13)

Sel juhul ei ole seksiteenuste osutamiseks värbamist otseselt nimetatud. Tekstis on 
siiski piisavalt ebamääraseid tunnuseid, et seda lugeda „kahtlaseks kuulutuseks”. Üks teine 
sarnane kuulutus pakub fotosessiooni tegemise võimalust Daugavpilsi lossi ümbruses, mille 
parimad fotod saadetakse rahvusvahelisele konkursile. Sellised juhtumid võivad viidata või-
malikule värbamisele pornograafiaäri jaoks. 

Võib mainida veel ka „massööri” ametit, mida modellide puhul võib käsitleda potent-
siaalse värbamiskuulutusena:

Vabaajakeskus kutsub eelistatavalt 18–30-aastaseid massööre  liituma meie sõbraliku 

kollektiiviga. Diplomit massaaži valdkonnas loetakse eeliseks, kuid võimalik on ka välja-

õpe kohapeal. Töögraafiku saab koordineerida õpingutega. Helistage ja tulge oma uute 

kolleegidega kohtuma :)

Kuulutuste veebilehte ss.lv jälgiti kord päevas, tavaliselt õhtuti. Kõigil nimetatud kuu-
lutustel oli suur vaatajate arv päevas (200–400), mis tähendab, et lugejad olid küllaltki huvita-
tud. On väga tõenäoline, et suur arv naisi vastab nendele kuulutustele ja vähemalt proovivad 
seda elukutset. Seda tõenäosust kinnitab intervjuu massööriga ja värbajaga Eestis, kes kinni-
tasid, et massaažisalongide ja „klubide” käive on väga suur. 

Uuringu ajal organiseeriti intervjuud kohalike internetiportaalide omanike ning läti- ja 
venekeelsete veebilehtede toimetajatega. Informeerijad kinnitasid, et seksiteenuste otseste  
pakkumistega kuulutusi on harva. Lisaks on toimetajatel kohustus need ära kustutada. On 
siiski juhuseid, kus sama kuulutus pannakse üles korduvalt hoolimata katsetest neid kõrval-
dada. Pakutakse tööd välismaal otsese pakkumiseta prostitutsiooniks. Toimetajad räägivad 
juhtumist, kus abikaasa soovis oma naisele niimoodi kätte maksta, et pani üles kuulutuse selle 
kohta, et naine „teenindab kliente”. Eksperdid rõhutavad ka massimeedia vastutust veebivär-
bamise juhtude eest:

Oleks kena, kui nende veebilehtede omanikud pööraksid rohkem tähelepanu sellistele 

kuulutustele, teadetele, kasutajakontodele (Eesti Justiitsministeeriumi esindaja).

Käesoleva uuringuga seotud eksperdid kinnitavad, et üksikisiku kriitiline lähenemine 
ja vastutus on veebivärbamise juhtudel väga olulised:

Oletan, et mitmed õigusrikkumised oleksid jäänud olemata, kui kõnealune isik oleks ol-

nud kriitilisem enda ja teiste inimeste suhtes. See tähendab endalt küsimist, et kas ta on 

tõepoolest nii hea töötaja, et väärib sellist palka? 

Me ei tohi unustada, et veebikeskkonnas aset leidev vestlus on samaväärne 
tänavavestlusega. Kas me anname tänaval kellelegi raha? Kas heidame 
tänaval riided seljast, kui keegi palub meil seda teha? Aga miks teeme seda 
sel juhul Internetis? 

Teeme koolides ja mujal palju ennetustööd, kuid miski ei muutu , kui inimesed oma käitu-

mist  ei muuda (Eesti kriminaalpolitsei esindaja).

Arvestades, et Internet ei tunne riikide- või regioonidevahelisi piire, nõuab veebivär-
bamise vastane võitlus konstitutsioonidevahelist ja riikidevahelist koostööd:

Rahvusvahelised kriminaalsed rühmad pööravad Balti riikidele erilist tähelepanu. Ees-

ti on väike riik ja seetõttu vajame veebivärbamisega efektiivseks võitlemiseks tõeliselt 

edukat rahvusvahelist koostööd (Eesti kriminaalpolitsei esindaja).

Pärast sisu analüüsi tulemustest kokkuvõtete tegemist järeldati, et 
internetikeskkonnas on olemas institutsioonilise värbamise tunnused – 
värbamisprotsessi viivad läbi organisatsioonid; nad kasutavad pakutava 
töö olemuse ja tingimuste kohta standardseid kirjeldusi. Sellised asjad 
võimaldavad seksitööstusel saavutada sotsiaalses süsteemis stabiilsuse 
ja võita potentsiaalsete „töötajate” usaldus. On olemas enamvähem 
struktureeritud süsteem isikute turustamiseks ja motiveerimiseks, et 
kaasata rohkem inimesi seksiteenuste osutamisse. 

 Uuringu tulemused on tihedalt seotud naiste portreteerimisega Interneti massimee-
dia veebikeskkonnas. Vastavalt massimeedias levitatavatele arvamustele on naised sek-
suaalse ekspluateerimise objektid, mida aktsepteerivad nii värbajad kui ka naised ise. 
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4.4. Tingimused, mis soodustavad naiste prostitutsioonist 
vabanemist

Uuringus pöörati tähelepanu naiste kogemustele prostitutsiooniga tegelemisel, et 
mõista nende igapäevast tegelikkust.  Naistega läbi viidud intervjuudes selguvad erinevad 
probleemid ja haavatavuse aspektid.

Prostitutsiooniga tegelevate naiste põhiliseks haavatavuse aspektiks on 
füüsiline vägivald klientide poolt: 

L..., minu sõber, saatis minu juurde oma lapse, väikese tütre. Kui ta istus autosse ... rööviti 

ta terveks nädalaks kaheksa inimese poolt ...ja mina jäin koos tema tütrega. Ma jooksin, 

otsisin teda igalt poolt, meil polnud midagi süüa. Ta tuli tagasi kaheksa päeva pärast ja 

tal oli hea meel, et olin leidnud võtme. Nägin teda aknast, kui ta oli õuel – ta ei suutnud 

oma jalgu kokku panna. Kaheksa meest – igas võimalikus kohas... (I5)

Imposantseid mehi sõidab ringi. Nad löövad tüdrukuid hotellides mitmeid kordi, nad isegi 

tulistavad nende pihta! Mitte keegi ei kaitse neid! Tüdrukud lebavad oma veres, nemad 

aga päästavad vaid ennast. Ka politseile ei saa kurta, sellest poleks abi! (I6)

Tänavaprostitutsiooniga tegelevad naised on eriliseks riskirühmaks, sest nad 
ei tea kunagi, kes saab olema nende järgmine klient, palju raha ta maksab ning kas ja 
millises seisukorras nad pärast koju jõuavad. Tänavaelu on ka ohtlik, sest naisi ähvarda-
vad uimastisõltlased, kes nõuavad neilt raha:  

Tänavatel valitseb konkreetne oht. Kui sa ei tea, kellega ja kuhu sa lähed, kas ta 
jätab su ellu või mitte ... kas ta võtab sult lihtsalt raha ära või lööb sind ja võtab siis 
raha ära ... või vägistab sind taevas teab mitu tundi. (I12)

Tänavaprostitutsiooniga tegelevatel naistel ei ole tavaliselt sutenööre. Mõne naised 
väljendavad siiski soovi omada kaitsjat: 

Inimesed on uimastijoobes, nende ajud on uimas ja nad hakkavad mind ründama. Mul 

peaks olema kaitsja, mõni mees. Kuid kust sellist saada? Kord oli mul selline! Tal olid kõik 

vidinad ja püstol ... täpselt õige mees õiges kohas! Maksin talle 20 latti päevas. (I4)

Praegu on naised oma probleemidega üksi. Ühiskonnas valitseva arvamuse kohaselt 
on naised valinud sellise elustiili ise ja arvatakse, et need naised ei vaja mingit abi ega ole seda 
ka ära teeninud. Seetõttu võib abi loota peamiselt teistelt naistelt. Ülalkirjeldatud juhtumi pu-
hul, kus naine jättis oma lapse sõbranna kätte ja oli mitu päeva röövitud, ei suutnud sõbranna 
ise raha hankida. Seetõttu tõid temale ja lapsele süüa teised naised. Kui intervjueeritud 
naistelt küsiti, kas neil on mingit abi, viitavad nad üksteisele ja on üksteise suhtes 
üsna reserveeritud.

Vestlused teiste inimestega võivad olla riukalikud. Keegi ei saa mulle öelda, et ma 
valetan. Mitte kunagi! Ma lihtsalt varjan midagi. Lihtsalt ei räägi oma lugu igaühele! 
Eelkõige on see piinlik! (I6)

Nii DIA+LOGS kui Freedom61 selgitasid, et kõige rohkem vajavad need naised emot-
sionaalset tuge:

Lihtsat inimlikku vestlust erinevatel teemadel neid hukka mõistmata ja püüdmata neid 

elama õpetada. Küsimused on erinevad – näiteks passide, laste, deklaratsioonide kohta. 

(AS)

Aga ka süstalde, kondoomide, testide, juhiste, nõustajate ja ravi kohta. Või näiteks õppi-

misvõimaluste, sellesama öökooli kohta. (BM)

Nad ei kipu kas usaldamatusest või tahtmatusest koormat leevendada pöörduma ini-
meste poole, kes teoreetiliselt võiksid suuta neid aidata (vanemad, sugulased). Intervjuee-
ritavad väljendavad oma võimetust pöörduda tagasi oma endisesse keskkonda. See toetab 
teooriat, et see kogukond suudab naisi integreerida ja isoleerib nad ühiskonnast.

Ema otsis mind kõikjalt. Kuid oleksin nagunii kodunt ära läinud. Olen selle 
eluga juba harjunud, olen linna tundma õppinud ja olen iseseisvunud. (I1)

Ema kutsub mind koju. Ütlen talle: „Olen sellest east väljas, millal pidid mu eest hoolt 

kandma.” (18)

Intervjueeritavad nimetasid kohvikut „Jaunatne ar misiju” kui kohta, kus nad saavad 
toetust ja vähendada oma sotsiaalset haavatavust, kus emotsionaalne ja inimlik tugi võib olla 
suurema väärtusega kui supp ja kohv. 

Küll on hea, et te olemas olete ja meid aitate! Ka meie lähedased ei aita meid nii palju! 

Tüdrukud, täname teid toidu eest! Ja eelkõige – meie südametelt koorma võtmise eest! 

(I6)

Freedom 61 osutab ka praktilist abi – õpetab koostama CV-d, õpetab 
võõrkeeli, annab riideid jne. Praegu ei kasutata neid võimalusi siiski veel 
kuigi palju. Selle organisatsiooni kõige tähtsam eesmärk on siiski näidata 
alternatiivi:

Neile tuleb näidata, et nad on tähtsad ja et nad ei pea olema tänaval. Nad 
peavad lihtsalt teadma, et on ka teistsugune võimalus. Ja nad saavad end siin 
ka tühjaks nutta. Kui kaua on võimalik elada alkoholita? Nad ise räägivad, et 
hinges on vaimne tühjus. Tüdrukud ei mõista oma väärtust. (D)

MIS MÕJUTAB VÄLJUNDI 

VÕIMALUSI?

Toetuse puudumine: 

prostitutsiooniga 

seotud isikud puutuvad 

kokku seadusetusega 

ja kaitsmatusega, eriti 

politsei tugi puudumine 

vägivaldsetes olukordades 

mõjutab teiste usaldamist. 

MIS MÕJUTAB VÄLJUNDI 

VÕIMALUSI?

Isoleerimine on 

emotsionaalse vägivalla 

element. Isik „tõmmatakse 

sisse” kogukonda ja side 

tema eelmise keskkonnaga 

aeglaselt katkestatakse

MIS MÕJUTAB VÄLJUNDI 

VÕIMALUSI?

Toetuste puudumine: 

• Praktiline abi: eluruum, 

töö, toit, j.t.

• Emotsionaalne 

tugi: sõltuvuste 

katkestamine, 

psühholoogiline abi 

VÄLJUNDI PROGRAMMID: 

Väljundi programmid on 

riiklikud tugi abipaketid 

selleks, et väljuda 

prostitutsioonist, mis aitaks 

isikutel vähendada riske 

ja haavatavuse faktorite 

mõju ning annab toetuse ja 

võimaluse luua oma elu.
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Naiste poolt jutustatu ja kohvikus nähtu ei anna tunnistust rõõmsast ja glamuursest 
elust nagu stereotüüpselt usutakse. Ka andmed sissetuleku kohta on erinevad – 200 latist kuni 
5 lati ja 1 sigaretini päevas; on siiski ka päevi, kui ei teenita midagi. Raha kulutatakse kõige 
tõenäosemalt uimastitele või alkoholile (intervjueeritava sõnul on süstlatäie jaoks vaja 80 latti 
päevas), kuna neil on vähe materiaalseid ressursse:

Seisan supiköögi järjekorras. Kõik seisavad siin – lapsed, suurpered. Seisan siin iga päev 

kell 12! Ja mis siis? Ükskord ei olnud mul neli päeva raha . Kujutage ette turul jalutamist 

ja kõiki neid lõhnu. Mul olid pisarad silmas... Sellest pole midagi. Olen rahahädas vaid 

ajutiselt. Peagi on mul jälle kõik olemas! (I4)

Uurijad märkasid, kuidas mõned naised pakkisid neile naissoost kohvikutöötajate 
poolt antud toidu sisse, et viia näiteks emale maasikaid või süüa kooki hiljem. Nad räägivad 
sageli elukoha puudumisest. Seega ei saa tänavaprostitutsiooniga tegelevate tüdrukute puhul 
rääkida eriti kõrgest elustandardist.  

Kõigis tänavaprostituutidega läbi viidud intervjuudes selgus nende majanduslik haa-
vatavus. Uimastisõltuvus tähendab, et tööl käimine lõpeb varem või hiljem. Nende naiste tüü-
piline probleem on öömaja puudumine või väga halbades tingimustes elamine: 

Nad räägivad meile midagi varjamata, et nad magavad trepikodades ja et neil pole ku-

hugi minna (D).

Sotsiaalset haavatavust raskendab suuresti ühiskonna suhtumine. Uurijad 
on märganud, et ühiskondlik arvamus prostituutide kohta on algusest peale 
tõrjuv ja ükskõikne. See põhineb usul, et prostituudid on sellise elu valinud 
ise ja kedagi muud ei saa selles süüdistada:

Nendesse suhtutakse koguni jälestusega ja nad surutakse kõrvale. Mehed, 
kes neid ära kasutavad, näevad neid vahel lihtsalt tühimikena. (D)

Ekspertide poolt mainitud probleemid kinnitavad teooriat, et ühiskonna suhtumine 
prostituutidesse on silmakirjalik:

Ühelt poolt pannakse asi suure kella külge. Aga samal ajal – nagu Bidstrupi karikatuu-

ril, kus koguduse liige räägib preestriga pihitoolil ning preester küsib „kus?” Ja mõlemad 

jooksevad minema [naerab]. (BM)

Üks tüdruk ütles väga selgelt: nii kaua, kuni need tähtsad mehed, kes mind 
ära kasutavad, räägivad televisioonis, peavad ilukõnesid, töötavad kõrgetel 
ametikohtadel ja jäävad karistamata – nii kaua pole mul võimalik sellest 
pääseda. Sest neid ei karistata selle eest. Seni kuni laseme türannidel teha 
kõike, mis neil pähe tuleb, seni kuni anname neile kolmetäheordeneid, ei ole 
ohvril põhjust uskuda, et ühe inimese sekkumisest oleks kasu. (IL)

See näitab naiste sotsiaalset väärtust Lätis ja olukorda Lätis. Nagu üks ekspert märkis, 
on Läti naiste suurimateks probleemideks vägivald, sotsiaaltoetuste puudumine ja raskused 
tööturule sisenemisel. 

Samuti prostitutsioon. Nad ei nimeta seda ise, kuid selline teave ilmneb muudest tee-

nustest. Ja sõltuvused – alkoholism, uimastisõltuvus ja suhtesõltuvus ehk kaassõltuvus. 

(ZG)

Sotsiaalsed probleemid, millega naised kokku puutuvad, muutuvad aja jooksul. Üks 
ekspert väidab, et seitse aastat tagasi (kui alustas tööd laste ja naiste keskus „Māras centrs”) 
oli kõige suuremaks probleemiks majutuse ja elatusvahendite puudumine. Praegu on kõige 
nähtavamad ja aktuaalsemad probleemid, millega nende kliendid kokku puutuvad, vägivald 
ning uimastisõltuvus ja alkoholism. Tänavaprostitutsiooniga tegelejad puutuvad kokku kõiki-
de nende probleemidega. Prostitutsiooni ei loeta siiski peamiseks naiste sotsiaalteenuste või 
kriisikeskuse poole pöördumise põhjuseks. Aktuaalseim ja nähtavaim on alati uimastisõltuvus.

Läti riigi olemasolevad institutsioonid ei tegele tänavaprostitutsiooniga seotud prob-
leemidega. Munitsipaal- ja administratiivpolitsei ülesandeks on tegeleda prostitutsiooni regu-
leerivate õigusnormide rikkumistega. Organiseeritud kuritegevusega võitlemise riikliku polit-
seiameti põhiülesandeks on võitlus organiseeritud kuritegevusega ja vähendada sutenööride 
tegevust:

Inimesed küsivad, kas meie osakonna eesmärgiks on prostitutsiooniga võitlemine. Vastame 

selgesõnaliselt, et ei ole. Osakonna ülesandeks on võidelda sutenööridega ja kolmandate isi-

kute prostitutsioonist saadava tulu vastu. Kuid me ei julgusta prostitutsiooni. (VN)

Politseid võib teatud määral lugeda naisi abistavaks asutuseks.

Võitleme sutenööride ja tänavaröövlitega ning teatud mõttes tagame nende turvalisu-

se. Seetõttu teevad nad politseiga teatud määral koostööd. Selle elukutsega tegelemine 

ei tähenda, et röövimise korral puudub riigi kaitse. Ka prostituut võib esitada politseile 

avalduse … nagu ka purjus inimene. Röövimise korral loetakse kannatanu kindlasti ohv-

riks, sõltumata olukorrast, milles ta viibis (ALu).

Ekspert väidab, et naised ei kirjuta avaldusi oma klientide vägivaldse 
käitumise kohta. Kõige tõenäolisemalt satub avalduse kirjutanud naine 
konflikti Läti õigusnormidega – tegemist on seksuaalteenuste osutamisega 
tänaval. Seetõttu ei esita ta kaebust kliendi vägivaldse käitumise kohta ja 
püüab niiviisi vältida ka enda administratiivkorras karistamist. See näide 
tõendab, et prostitutsioon on Lätis vastuoluliselt reguleeritud. 

Intervjueeritud naised ei loe politseid abi osutavaks organisatsiooniks, kuna Lätis on 
tänavaprostitutsiooniga tegelemine formaalselt keelatud ja politsei on sunnitud neid karista-
ma:

MIS MÕJUTAB VÄLJUNDI 

VÕIMALUSI?

Õiguslike printsiipide 

arvestamine, riigi 

ametiisikute tegevuse 

ettenägelikkus ja 

suhtumine, funktsioneerivad 

ja indiviidi vajadustele 

tuginevad väljundid 

prostitutsiooni programmist.

MIS MÕJUTAB VÄLJUNDI 

VÕIMALUSI?

Stereotüübid ja 

sotsiaalne kaitsmatus: 

ühiskonna väärtused ja 

silmakirjalikkus, arvamus 

prostitutsioonist kui 

vabast valikust, ühiskonna 

ükskõiksus. 



66 67

Mis õigus on neil hüpata autost välja ja lüüa mulle ribidesse? Viia mind Riiast välja ja jät-

ta kuskile metsa? Nad varastasid mu telefoni ja võtsid koti. Mida nad lootsid saada? (I4)

Politsei viib meid uuringutele, kasutab meie teenuseid tasuta. (I6)

On normaalseid politseinikke, kes mõistavad, et inimene võib sattuda erinevatesse 
olukordadesse, kuid on ka tõelisi koletisi. (I12)

Hoolimata sellistest karistustest jätkavad naised tänaval töötamist, muutes selle õi-
gusnormi ebatõhusaks. Politsei õpib neid naisi nägupidi tundma ja seega kujuneb nendeva-
heline suhe välja erinevalt:

Politseinikud sisenevad baari, näevad mind ja teevad kohe trahvi. Politseil on vaja rapor-

teid. Praegu on trahv 700 latti. Siis ma ei hoolinud, sest ei mõelnud sellele, et ükskord 

pean ka ise trahvi maksma. (I13)

Meie valitsus ei ole kõige parem. Kõik kahmavad vaid enda taskusse, võtavad ära pen-

sionäridelt, puuetega inimestelt, orbudelt jne ega hooli teistest inimestest. Jätke pros-

tituudid rahule! Nad suudavad ainult juurutada mingeid tervisekaarte, mille eest tuleb 

iga kuu maksta. Mul ei ole kollast kaarti, ei taha olla mingis nimekirjas. Ühel tüdrukul oli 

kaart, aga politseinikud rebisid selle puruks... (I12)

On selge, et seaduse järgi ei oleks selline asi tohtinud juhtuda. Samal ajal on kindlasti 
ka olukordi, kus politsei tunneb tüdrukut ja aitab teda, st kogemused politseinikega võivad 
olla erinevad. Mõned tüdrukud jutustavad, et politseinikud on justkui omad [nagu sõbrad], 
samal ajal kui teised ei loe politseid neid kaitsvaks asutuseks:

Justkui sellest ei piisa, et kliendid löövad. Politseinikud peaksid mind ometi kaitsma. 

Oleksin ma mingi kurjategija või hakkaksin vastu – ühesõnaga tõeline bandiit. Aga nad 

röövivad inimesi – neid, kes on rohkem purjus... Olen seda oma silmaga näinud! Nad liht-

salt kasutavad oma positsiooni ära! (I4)

Ülalesitatud tõenditest võib järeldada, et iga päev prostitutsiooniga tegelejad puutu-
vad kokku mitmete probleemidega – uimastisõltuvus, elukoha ja elatusvahendite puudumine, 
füüsiline ja emotsionaalne vägivald, diskrimineerimine, füüsilise, sotsiaalse ja psühholoogilise 
toetuse puudumine. 

Naiste ja ekspertidega läbi viidud intervjuudest on selge, et naiste praeguse 
olukorra parandamiseks on kriitilise tähtsusega olukorra teadvustamine ja 
selle aktsepteerimine. 

Näiteks uimastisõltlastele puhaste süstalde pakkumine, teavitamine võimalikust abist, 
sotsiaalhooldusest jne. Kiire „põgenemine” uimastisõltuvusest või prostitutsioonist on prak-
tiliselt võimatu: 

Enamjaolt ei õnnestunud mul saada mingeid tulemusi, sest inimene on kord midagi pähe 

võtnud ja uimastite tarvitamine ei muuda ta mõtlemist selgeks, loogiliseks, kriitiliseks ja 

arukaks. (BM)

Nagu eksperdid rõhutavad, ei ole naiste karistamine või nende õigele teele juhtimine 
tavaliselt tõhusad. Nad peavad siiski olema teadlikud alternatiividest ja saadavalolevatest res-
surssidest.

Nagu ülaltoodust võib järeldada, puutuvad tänavaprostitutsiooniga tegelevad naised 
kokku raskete probleemidega ja neil ei jätku nende lahendamiseks ressursse. Seega võib tõs-
tatada küsimuse, miks nad taluvad sellist keskkonda ja miks ei püüa nad vabaneda sellest. 
Intervjuude ajal esitati naistele küsimusi ka nende prostitutsioonist loobumise ürituste ja loo-
bumise praeguste võimaluste kohta. 

Mitte ükski intervjueeritud naistest ei öelnud, et ta sooviks kindlalt ja 
alatiseks jääda prostituudiks. Intervjueeritavad tunnevad siiski, et pärast 
pikaajalist prostituudiks olemist on prostitutsioonist raske vabaneda:

Olen sellega juba harjunud. Ma ei oleks võimeline mingiks normaalseks 
tööks. (I3)

See on justkui soo, kuhu vajutakse. Alguses ütlesin endale, et töötan vaid ühe aasta – 

aga näete ise, kui palju aega on nüüd möödunud. (I12) 

Praegu on juba liiga hilja midagi muuta. Seda oleks pidanud tegema juba 12 aastat taga-

si! Nüüd olen juba selgrootu. (I2)

Põhiline mehhanism, mis takistab naistel prostitutsioonist loobuda on harjumus ja al-
ternatiivide puudumine:  uimastisõltuvus tekitab pideva rahavajaduse ja ohutu elukoha puu-
dumine piirab samuti naiste valikuid. 

Oluline aspekt sealjuures on, et prostitutsioon võimaldab naistel teenida raha kiiresti. 
Nii Lätis kui Eestis ei ole töötasu madalapalgalistel kohtadel kõrge (nagu varem öeldud, puu-
duvad prostituutidel sageli tööturul konkureerimiseks vajalikud oskused) ja sellest ei piisa iga-
päevaseks toimetulekuks. Nii harjuvad prostitutsiooniga tegelevad naised kiiresti raha saama. 

Isegi, kui teed ametlikku tööd, siis on eeliseks palga saamine, kuid selle 
saamiseks tuleb oodata! Kuid mul on laps, kes tuleb koolist ja nutab! (I5)

Kiire ja suhteliselt suur raha on olulise tähtsusega. Kui naised võrdlevad oma sissetulekuid 
turul või lapsehoidjana, kinnitavad nad, et prostituudina „võid kahe tunniga teenida kuupalga”:

ÕIGLUS JA POLITSEI

Politsei on esimene riikliku 

õigluse tagaja kokkupuutes 

prostitutsiooniga seotud 

isikutega. Politsei töötajate 

suhtumisel, teadmistel ja 

toetuse andmisel on oluline 

mõju usalduse loomisel 

riiklikule süsteemile.  
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Tunnen tõmmet raha poole. Ja see soo imeb sind sisse ja sellest ei pääse enam välja. (17)

Tuleb siiski öelda, et see raha ei ole neile garanteeritud. Nad räägivad jõukatest aasta-
test, kui klientide maksevõime oli palju parem ja nad teenisid rohkem. Praegu on jutt suurest 
rahast rohkem müüt ja lootus, et võiksid taas nii palju teenida. 

Tänavaprostitutsiooniga tegelemine on otseselt seotud majandusliku olukor-
raga. Intervjueeritavad räägivad oma katsetest prostitutsioonist loobuda ja sellest, kuidas 
rahavajadus sundis neid naasma. Nii näiteks olid mitu naist juhuslikult hõivatud palgatööga 
(töötasid raamatupidajana, sertifikaatidega, VEF-is ja teatud ajutistel sotsiaaltöökohtadel 100 
lati eest kuus), kuid pärast vallandamist või palga vähendamist jätkasid prostitutsiooniga.

Siin saad vähemalt alati elatise kätte. (I5)

Raha! Kiire raha. Nad ei pea muretsema, kas saavad palka või ei saa palka. Siin nad tea-

vad, et kui ka täna ei ole kliente, siis homme on kindlasti jälle. 19-aastane tüdruk tuleb 

ja ütleb – olen ilus, aga rumal ja ei oska midagi muud. Ja hakkadki uskuma ja möönma, et 

selles pole midagi ebanormaalset. (I32)

Seeg on nii prostituudiks hakkamine kui prostituudina jätkamine viimased 
alternatiivid, mida naised raskes olukorras kasutavad. See on ühiskonnas 
seaduslik ja naiste jaoks sobiv viis rahateenimiseks. 

Mitu intervjueeritud naist püüdsid võimalusel leida tööd mujalt, et vältida tänavale 
tagasiminekut (pikim intervjuudes mainitud periood oli kaks aastat). Kuna neil ei olnud siiski 
haridust ja oskusi, tegid nad kõige madalamapalgalisi töid ja kannatasid vallandamise korral 
kõige rohkem. See juhib nad loogiliselt tänavale tagasi.

Töötasin 100 lati programmi raames. Mulle maksti ainult 100 latti kuus, pidin selle eest 

maksma korteriarveid. Mul sai sellest villand! Kuid nüüd – elukaaslane mängib hasart-

mänge, joob. Mina suitsetan, kassid vaatavad silma ja tahavad süüa – mida teha? Kui 

mul on tööd, ei näe nad mind siin üldse! (I6)

Ka mure pereliikmete eest hoiab naisi prostitutsiooni juures:

Saatsin emale ja isale postiga raha. Nad arvasid siiski endiselt, et töötan 
turul. Mulle pakuti tööd välismaal, kuid loobusin, sest arvasin, et minu abi 
on siin vaja. (I12)

On raske iseloomustada alatooni ja suhtumist, millega naised räägivad prostitutsioo-
nist loobumisest. Selle suhtumise põhitunnuseks on kahtlus loobumise võimalikkuses, enese-
usu puudumine ja fatalism:

Kui istusin vanglas, mõtlesin paljude asjade üle järele. Kui saan välja, siis... Võib-olla 

lõpetan nende asjadega? (11)

Naiste enda mõtted prostitutsioonist loobumise kohta on petlikud ja naiivsed. 
Neil puudub motivatsioon ja sisemine tahe, mistõttu ootavad nad abi väljastpoolt. 
Naised usuvad, et mees suudab neid aidata prostitutsioonist loobumisel – mees, kes neid 
armastab ja nende eest hoolitseb. Sätendava raudrüü rüütli temaatika esineb mitmes interv-
juus:

Kui vaid leiaksin normaalse mehe, kes elataks mind nii, et ma ei peaks minema tänava-

le? Kuid selliseid mehi ei ole. Võib-olla on mul õnne, ei tea. Võib-olla see on mõni klient. 

Võib-olla võtab ta mind alatiseks kaasa! Ja paljud tüdrukud mõtlevad nii! (I1)

See üks, keda jumal on minu jaoks määranud, minu teine pool – küll tahaks teada, kes ta 

on? Aga võibolla pole teda üldse olemas.

Kas saaksid teha nii, et mul oleks armastatud mees, kes vajaks mind ja mu last? [nutab] 

(I8)

On selge, et need naised igatsevad emotsionaalset, füüsilist ja materiaalset tuge. See 
väide on kindlasti liialdatud, kuid siiski on tänaval olemise üheks põhjuseks lootus kohata 
oma „teist poolt” või nagu üks ekspert ütles: „nad ootavad abikaasat” – kedagi, kes lahendaks 
nende probleemid. Sarnaselt eespool toodud prostitutsioonile kaasaaitavate tingimuste ana-
lüüsivale osale näevad nad mehes oma probleemidest väljapääsu. Võib järeldada, et ehkki 
need naised on paljugi üle elanud, ei tunne nad ennast üksi elamiseks või prostitutsioonist 
loobumiseks piisavalt tugevana. Sellises olukorras on vabast tahtest rääkimine täiesti speku-
latiivne, sest naised ei ole teadliku valiku tegemiseks psühholoogiliselt küpsed. 

Kui nad oleksid vabalt ja teadlikult valinud prostitutsiooni oma elu 
eesmärgiks, ei väljendaks nad soovi omada perekonda ja elu „nagu igal 
teisel”, vaid oleksid pigem oma praeguse olukorraga rahul. 

Need tsitaadid viitavad ka sotsiaalsetele stereotüüpidele. Et mees peab teenima nai-
sele elatist ja et naine ei suuda elada ilma mehe toetuseta. Samas, kui mehed on naiste elus 
tähtsal kohal, ei ole kuigi lihtne oma senist elu jätta. Naised lükkavad ümber müüdi, et elu ilma 
mehe toetuseta on võimatu:

On üks mees ... minust vanem ... väga hea, väga lahke ... tal on minust kahju, aga olen 

kord juba selline... (I1)

Jätsin ta maha. Mul oli temast lihtsalt kahju, ta tegi minu heaks kõik ja mina tema heaks 

mitte midagi... Ta meeldib mulle, kuid ma ei armasta teda! Ja ma ei saa elada mehega, 

keda ma ei armasta! (I8)

MIS MÕJUTAB VÄLJUNDI 

VÕIMALUSI? 

Majanduslik haavatavus: 

kiire rahasaamise võimalus, 

lisavahendid, perekonna 

kindlustatus, põhivajaduste 

ja ka sõltuvuste 

rahuldamine.
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Seega ei loobu nad prostitutsioonist või uimastitest isegi toetava partneri olemasolul. 
Nii ei saa selgitusi prostitutsioonist loobumise ebaõnnestumiste kohta otsida mehe olemas-
olus või puudumises. Nendel naistel puuduvad muud võimalused prostitutsioonist ja uimas-
tisõltuvusest loobumiseks.

On juhtumeid, kui naised elavad koos meestega, kes on ise alkohoolikud, uimasti- või 
hasartmängusõltlased. See muudab prostitutsioonist loobumise veelgi raskemaks:

Olin  koolis vabatahtlik vanem. Hoidsin vanemate poolt säästetud raha. Minu vabaabielu 

abikaasa mängis hasartmänge ja küsis minu käest 40 latti. Lubas selle öösel tagasi võita 

ja mulle anda. Uskusin teda, sest elasime ikkagi koos... Nad palusid mu pojal kirjutada 

koolipäevikusse, millal raha tagastatakse. Ma lihtsalt ei teadnud, mida teha! Pojal oli 

häbi kooli minna, sest tal oli selline ema. Teenisin raha ise ja andsin selle pojale, et ta 

viiks selle kooli! (I5)

Harjumus kasutada prostitutsiooni probleemide lahendamiseks ja muude võimaluste 
puudumine raskendavad prostitutsioonist alatiseks loobumist. Niipea kui plaanid nurjuvad 
(vabaabielu abikaasa leidis töö palgaga 10 latti päevas, töötas neli päeva, kuid hakkas siis taas 
jooma), peab naine hakkama elatist teenima.

Mees ei taha oma nõrkust tunnistada. Ta on tõeline värdjas. Mina oskan kuidagi välja 

vingerdada, aga tema mitte eales! (15)

Keskkond raskendab prostitutsioonist loobumist – tuttavate, sõprade ja 
huvide ring on suhteliselt kitsas. Naised puutuvad samade sündmuste 
ja probleemidega kokku päevast-päeva ja nad on ülejäänud ühiskonnast 
isoleeritud. 

Nii oli näiteks üks naine üllatanud mõttest, et ta võiks minna suusatama:

Kas elu hakkab paremaks minema, et ma üldse tulin sellisele mõttele? Esimest korda tulin 

mitmete aastate järel mõttele minna suusatama! (I4)

Nende ümber lihtsalt puuduvad teised inimesed, kes näitaksid neile elu võimalusi. Pal-
judel nendel pole kodus juurdepääsu televisioonile, Internetile või muudele tehnoloogiatele. 
Nad ei ole huvitatud kultuurisündmustest või ühiskondlikust elust nende ümber, sest neil 
pole aega ja eelkõige huvi selle vastu. Üks naine rääkis intervjuu ajal, et ta ei mõista ega oska 
seletada, mida ta õieti soovib: 

Kujutate seda ette? [talle meeldivate tegevuste kohta] Ma ei tea... Mul ei ole valikut. 

(I11)

Eespool märgiti, et need naised tunnevad olemasoleva olukorra pärast peami-
selt süütunnet. Nad peavad oma kohustuseks prostitutsioonist loobumist, kasutades selle 

põhivahendina oma tahet ja motivatsiooni.

Hetkel ei suuda mind keegi aidata. Aga kui vajan abi, ei tohiks nad sellest keelduda. Nagu 

see juhtus hiljuti: läksin oma ema juurde ja ütlesin: „Olen väsinud. Aita mind, pane mind 

haiglasse.” Aga ta keeldus. (I10)

Loodan, et varem või hiljem tuleb arusaamine, et on viimane aeg midagi muuta. (I12)

Olen viimastel aastatel olnud sellest kõigest väsinud ja tüdinud ning mul puudub energia. 

Nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. (I13)

Ekspertide arvates on prostitutsioonist loobumine võimalik: põhiline on, et naine ise 
seda sooviks:  

Soovimishetk on väga tähtis! On võimalik küll loobuda, kuid see muudab 
kõik veelgi raskemaks. See süvendab süü- ja alaväärsustunnet ning häbi, 
mis takistab prostitutsioonist loobumist. Kui naine soovib loobuda, peab tal 
olema suur tahtejõud ning nii sisemine kui ka väline motivatsioon. 

On kasutu viia ta tänavalt ära ja panna mingisse rehabilitatsioonikeskusse. Prostitut-

siooniga tegelevate naiste jaoks on oluline tunda, et need on klientidest eemal seisvad 

inimesed, kes soovivad kaasa aidata tema loobumisele. Ja see võib kesta aastaid. Esmalt 

kohvi, kondoomide ja küünelakiga. Sotsiaalsüsteem peab tema eest hoolitsema. Alles 

pärast naise usalduse võitmist võib hakata talle rääkima alternatiividest. Küsimus on 

selles, kas meil on neid alternatiive pakkuda. Ohver ei ole süüdi sellisesse olukorda sat-

tumises. Ta vastutab aga igal juhul selle eest, mida ta võtab ette selle kogemusega, sest 

igaühel on võimalik elada täisväärtuslikku elu. (NDz)

Ekspert rõhutab naistel prostitutsioonist loobumist võimaldavat kriitilist momenti – 
toetussüsteemi ja alternatiivide olemasolu. Sellised võimalused on Lätis piiratud. 

Intervjueeritud naiste hulgas on üks naine, kes loobus prostitutsioonist ja kes viibib 
praegu uimastisõltuvuse ravil. Tema tee selle eesmärgi poole algas vanglas, kus ta osales ene-
semotivatsiooni rühmategevuses:

Ma ei teadnud enda kohta midagi – mida mulle meeldib süüa, millised asjad mulle lihtsalt 

meeldivad. (I13)

Pärast vanglast vabanemist hakkas ta elama Ema Teresa misjonäride juures Riias, osa-
leb Minnesota programmis, käib AA koosolekutel ning kohtub kord nädalas psühholoogiga. 
Ta õpib igapäevasesse ellu naasmist, parandab oma tervist ja on esimest korda elus „saanud 
korda oma dokumendid”. Ta soovib sügisel jätkata õpingutega ja lõpetada üheksanda klassi. 

Prostitutsioonist loobumine on seega psühholoogiliselt raske. Prostitutsioonist on ras-
ke loobuda isegi toetuse olemasolul. Psühholoogi abi on oluline, sest tuleb osata kontrollida 

MIS MÕJUTAB VÄLJUNDI 

VÕIMALUSI? 

Isiklik motivatsioon, 

sisemine tahe, 

alternatiivide olemasolu 

ja sotsiaalmajanduslik 

stabiilsus, tugivõrgustik 

ja -mehhanismid. Inimene 

abita prostitutsioonist 

välja rabeleda ei saa ja isegi 

saades abi on see raske. 
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emotsioone, millest varem ei ole täielikult aru saadud. Seda kinnitavad ekspertarvamused: 
naised ei teadvusta oma olukorda ega oma sellest isiklikku arusaamist. Eksperdid on märga-
nud, et paljud naised ei mäleta enam oma elusündmusi õiges järjekorras. Ei saa väita, et nad 
teadlikult valetaksid, segi ajaksid või püüaksid varjata, vaid uimastisõltuvuse tõttu lihtsalt ei 
mäleta sündmusi enam hästi. Kaotatu tagasivõitmine on väga keeruline protsess. Mitte kõigi 
naiste puhul ei ole seda protsessi võimalik näha otsast lõpuni:

Sellest olukorrast vabanemiseks on vajalik teatud protsess. Ja see protsess on väga 

valulik. Sa oled justkui liblikas, pääsed sellest kookonist välja, hakkad kujundama oma 

teadlikkust ja mõistma, kes sa tegelikult oled... See on väga tundlik protsess. Sa astud 

kaks sammu edasi ja siis jäle kolm tagasi... Tunnetuse, identiteedi ja tervikliku isiksuse 

tagasivõitmise protsess on mõnel tasandil väga, väga valulik. (IL)

Mõnes mõttes võib prostitutsiooni võrrelda uimastisõltuvusega – naised on harjunud 
rahutu eluga täis riske ja võib juhtuda, et rahulik elu ei tundu enam huvitav. Prostitutsiooniga 
seotud risk on tavaliselt negatiivne. Enda ja teiste kogemustest teavad naised siiski, et nad või-
vad teenida ka „suurt” raha, leida mehe jne. Seda võib võrrelda hasartmänguriga, kes elab suu-
re võidu ootel. Naised, kes on lõpetanud uimastite tarvitamise ja loobunud prostitutsioonist, 
kinnitavad, et sõltuvus on alles jäänud – nad soovivad, et neid „peale võetaks” ja tunnistavad, 
et nende kuude jooksul on „olnud kõrvalehüppeid”. 

Psühholoogiline sõltuvus on oluline takistus prostitutsioonist loobumisel 
ja sellest vabanemiseks tuleb lahendada mitmed muud probleemid. Pärast 
rehabilitatsiooni ei ole naistel siiski kuskile minna, neil puudub ühiskondlik 
pädevus ja nad on seetõttu sunnitud pöörduma tagasi oma harjumuspärase 
elukutse ja elustiili juurde. 

Sellel hetkel on vaja abi naistelt, kes on juba prostitutsioonist pääsenud: 

AA-s ma ei räägi näiteks neile, et mul on soov minna parki jalutama ja oodata, et keegi 

mind „üles korjaks”. Need, kes teavad, oskavad seda tunnet jagada – samasugused tüd-

rukud nagu mina. (I13)

Nendel naistel on raske keelduda harjumuspärasest ellujäämismehhanismist ja kesk-
konnast. Selle keskkonna määravad ära nii uimastisõltuvus kui emotsionaalne seotus. Tavapä-
rasest keskkonnast lahkumine on teoreetiliselt efektiivne, kuid raskesti elluviidav mehhanism.

Võib-olla ühel päeval... Pean sellest linnast lihtsalt lahkuma nii, et ma ei kuuleks enam 

midagi nendest tänavatest. Aga mul on siin seltskond, sõprade ring... Olen sellega harju-

nud. Mind tõmmatakse sellesse! Tahaksin näiteks oma sõbrannat [osutab sõbrannale]... 

ja ka kedagi muud veel kohata. See on juba nagu perekond, mõistad?! Nad on mu õed, 

tahan neid näha ja nemad tahavad mind näha! (I1)

Prostitutsioonist vabanemist piiravad ka institutsioonilised piirid. Daina Stukuls mär-
gib, et vene tüdrukud on Lätis eriti vastuvõtlikud prostitutsioonile (nad ei leia läti keele oskuse 
puudumise tõttu tööd). Käesolev uurimus kinnitab seda väidet. Mittekodanikest naiste või 
mustlannade võimalused on muude naistega võrreldes veelgi piiratumad. Nii näiteks kavatses 
üks naine sõita oma venna juurde Inglismaale, kuid ei saanud luba, sest „seal on vaja teistsu-
gust passi”. See näitab naise isoleeritust muust ühiskonnast, sest ta tõenäoliselt ei ole ta tead-
lik naturalisatsiooniprotsessist. Kuuldes lugusid lahkumiskatsete kohta, on selge, et praegu 
puuduvad Lätist väljasõiduks reaalsed mehhanismid:

Püüdsin leida alalist töökohta. Mitte keegi ei soovi mind võtta. Ainult seetõttu, et tulen 

vangist. Seetõttu olen sunnitud ... noh ... sel viisil ära elama... (I1)

Aga kuidas hakkama saada? Kellel on meid vaja? Kes meid aitaks?! (I6)

Praegu ei saa need naised ametiasutustelt mingit abi. Valitsuse poolt kavandatav pros-
titutsioonist vabanemise programm veel ei tööta. Põhiprobleem on, et nendele naistele ei 
ole pakkuda alternatiive (raha teenimiseks). On siiski mõned organisatsioonid, mis suudavad 
pakkuda abi prostitutsioonist loobujatele. 

Üks ekspert loeb abi puudumist nii praktilisel kui emotsionaalsel tasandil oluliseks 
takistuseks prostitutsioonist vabanemisel. Olemasolevad rehabilitatsiooniprogrammid kes-
kenduvad rohkem detoksifitseerimisele ja kestavad vaid 30 päeva. Nad ei paku inimestele va-
hendit teistsuguse eluga kohanemiseks. Paljud, kes on läbinud rehabilitatsiooni, pöörduvad 
tänavale tagasi, kuna ei tea muud eluviisi:

30-päevane programm on alles algus, kuid sellega ka kõik lõpeb. Uimastisõltuvusest ei 

saa 30 päevaga lahti. Keha küll puhastatakse, kuid mitte vaim. (LK)

Ekspert usub, et on pikemaajaline vajalik programm, mis sisaldaks sotsiaalsete oskuste 
õpetamist. Paljud naised on läbinud rehabilitatsiooni, mõned isegi kahel korral, kuid pöör-
duvad ikkagi tagasi eelneva ellujäämisvormi juurde. Olemasoleva rehabilitatsioonisüsteemi 
teiseks negatiivseks aspektiks on see, et rehabilitatsioonikeskused keskenduvad peamiselt 
meestele:   

Lätis on naiste jaoks kaks spetsiaalset rehabilitatsioonikeskust. (LK)

Rehabilitatsioonikeskustes korraldatakse meestele tööteraapiat – 10 tundi 
rasket füüsilist tööd päevas sobib siiski vaid meestele ja mitte naistele. 
Lisaks on sellistes keskustes naised meestega segamini, mis võib olla 
keeruline prostitutsiooniga tegelenud naistele, kes ei usalda ega usu mehi ja 
kes pannakse olukorda, kus nad peavad leidma meestega ühise keele. 

Üks prostitutsioonist vabanenud intervjueeritav juhtis tähelepanu mõnele probleemi-
le, mis tekkisid rehabilitatsioonikeskuses meeste seltskonnas:

MIS MÕJUTAB VÄLJUNDI 

VÕIMALUSI? 

Psühholoogiline sõltuvus, 

mis tuleneb pikaajalisest 

„olemasolust” keskkonnas, 

madal enesehinnang, süü ja 

häbi hetkeolukorras.

SOOLINE ASPEKT 

Väljundi programmidel tuleb 

tugineda detailiseeritud 

põhjuste, vajaduste ja 

konteksti analüüsile, mis 

arvestab erinevaid naiste ja 

meeste vajadusi ja pakutud 

väljundi erinevaid mõjusid. 
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Tahad olla hea kõigi vastu, aga hea sõna eest soovitakse midagi vastutasuks [seksi]. 

(I13)

Erinevat liiki abi saamise eeliseid ei saa üle hinnata. Abi saab psühholoogidelt, nar-
koloogidelt, psühhoterapeutidelt, sotsiaaltöötajatelt, eneseabirühmadelt. Ekspertidelt saadud 
info kohaselt rõhutavad uimastitest loobunud naised range tugisüsteemi vajadust, mis toi-
miks nii alguses kui ka pärast seda, kui naine on hakanud elama uimastiteta:

Sellisel emal oleks vaja pereabilist, kes tuleks kaks korda nädalas ja veenduks, et kõik on 

korras. Et nendel hoitaks silma peal. (ZG)

Kõik see on võimalik, aga selle korraldamine läheb väga aeglaselt. Praegune süsteem 

suudab aidata kriitilistes olukordades, kuid ei suuda tagada, et need tüdrukud ei satu siia 

uuesti. Kui tüdruk tuleb sotsiaalhoolduskeskusse, öeldakse talle veel kord, mida teha (ja 

mitte sellepärast, et hooldus oleks halb). Ta näeb kohe, et pakkuda ei ole palju, ja lisaks 

esitatakse veel täiendavaid nõudeid. Tal tuleb lasta teha valikuid kõige elementaarse-

mate asjade suhtes, näiteks kohvi või tee valimisel. Alles pärast seda saan tunda , et 

minusse suhtutakse austusega. (NDz)

See tuleb integreerida haridusprogrammidesse, avalikku ruumi – nii et teda austatakse 

ja tema keha ei ekspluateerita (objektifitseerita, seksualiseerita – nii, et naist ei käsitleta 

igal võimalikul juhul kaubana, mida saab osta või müüa). (IL)

Nende naiste ees seisvaid probleeme tuleb käsitleda laiemas kontekstis  – naiste sot-
siaalse rolli ja soorolli ning sotsiaalse väärtuse kontekstis ühiskonnas. 

Naised ütlevad, et, hästi, kirjutan avalduse, aga see on mõttetu. Oleme nagu nõiaringis 

– naine kirjutab küll avalduse, kuid midagi ei muutu. Meie omalt poolt võime helistada 

kasvõi kolm korda... Siis pöördume mõnikord riigiprokuratuuri poole, kuid sealt öeldakse 

– kirjutage, kirjutage, mitte midagi ei toimu ilma kirjata! (ZG)

Kui riigiasutused ei suuda vägivalla käes kannatavaid naisi aidata, on väga 
ebatõenäoline, et nad suudaksid aidata prostitutsiooniga tegelevaid naisi.  Tegelikult 
näitab see ühiskondlikku suhtumist ja poliitilist seisukohta.

Nii naiste kui ekspertide juttudest võib järeldada, et Lätis on prostitutsioonist loobu-
mine naiste jaoks väga komplitseeritud. Kõiki ülalnimetatud individuaalseid ja süsteemseid 
tingimusi võib lugeda takistusteks prostitutsioonist loobumisel ning nendega tuleb tegelda 
erinevatel tasanditel ja erinevates sfäärides. 

Võimalike seadusmuudatuste suhtes valitsevad Lätis kaks vastandlikku lähenemist – 
seksiostjate karistamine ja prostitutsiooni legaliseerimine. Mõlemal lähenemisel on oma pool-
dajad ja vastased ning rohkesti argumente on mainitud ka intervjuudes. 

Käesolev uurimus näitab, et olemasolev regulatsioon on naistevaenulik. 
Eksperdid kinnitavad, et kuigi praegu on ebaselge, millistel juhtudel võib 
naine hakata tegelema prostitutsiooniga, toob reeglite rikkumine igal juhul 
kaasa karistuse:

Selline regulatsioon ei anna tegelikult soovitud tulemust. Valitsus ühe 
käega kutsub, jah, palun tulge sisse, aga teise käega keelab – kuhu te ometi 
lähete?! (ALo)

Praegu toimivad õigusnormid nii, et prostitutsiooni eest kannab vastutust vaid kõi-
ge madalam sotsiaalne rühm – tänavaprostitutsiooniga tegelevad naised. Politsei saab naisi 
karistada selle eest, et nad ei viibi kohas, mis on seadusega ette nähtud seksiteenuste osu-
tamiseks. Suuremal osal tänavaprostitutsiooniga tegelevatest naistest puudub siiski tänaval 
olemisele igasugune alternatiiv. Nad on uimastisõltlased ja alkohoolikud ja karistusmeetmed 
ei paranda nende olukorda. Usutakse, et kohustuslikud meditsiinikaardid osutuvad praktikas 
diskrimineerivateks ja häbimärgistavateks. Need on klientide ja mitte naiste huvides. Selli-
ne kohustus näib olevat suunatud prostitutsiooni eraldamisele „normaalsest” ühiskonnast ja 
selle au ja väärtuste kaitsmisest, märkides tänavaprostitutsiooniga tegelevad naised ära häl-
bivatena ja terviseohuna ühiskonnale. Intervjuude põhjal selgus, et üks naine saadeti meditsii-
nikaardi puudumise tõttu sunnitööle. Sel juhul võidakse toetada klientide kriminaliseerimist, 
sest kui ühte asjaomast poolt karistatakse, on raske tagada, et ka teine pool vastutaks (ehk 
loogiliselt tuleks lõpetada prostitutsiooniga tegelevate naiste karistamine). 

Selles suhtes võib prostitutsiooni praegust regulatsiooni lugeda 
silmakirjalikuks – see kaitseb klientide huve ja toimib takistusena 
prostitutsioonist loobumisel. Olemasolev regulatsioon tugineb põhimõttel, et 
naine on ese ja et prostitutsioon on naiste „loomulik” amet. 

Pärast ulatusliku empiirilise uurimuse läbiviimist selle valdkonnas, kujundades seejuu-
res välja üksikasjaliku nägemuse probleemidest, millega naised prostitutsiooni puhul kokku 
puutuvad, järeldavad uurijad kategooriliselt, et prostitutsiooni edasist institutsionaliseerimist 
ei tohi soodustada. Mõned intervjueeritavad uskusid, et olemasolevaid õigusnorme tuleks re-
formida, et tagada selgus küsimuses, kas prostitutsiooniga tegelemine on seaduslik või mitte. 
See on seotud selge usuga, et prostitutsioon on võrdväärne muude elukutsetega:

Kui nad sooviksid maksta makse nagu kõik korralikud kodanikud, puudub selleks igasu-

gune võimalus. Miks nad ei võiks ennast registreerida füüsilisest isikust ettevõtjateks, 

olla korralikud kodanikud, saada sotsiaalkindlustust ja pensioni? Et saada kaitset, et 

neid ei süüdistataks, et nad saaksid esitada politseile avalduse, kui klient on jätnud 

maksmata. Siis on nad ise asjaga seotud, hoolitsevad selle eest, et keegi ei halvustaks 

nende elukutset, et elukutse prestiiž püsiks kõrge. (AS)

LÄTI, 2014.A. 

PROSTITUTSIOONI 

REGULEERIV RAAMISTIK

Kriminaalseadus näeb 

ette vastutust kolmandate 

isikute vastutust 

prostitutsiooni kasutamise 

eest: korteri üürimine, 

bordellide organiseerimine, 

kupeldamine, j.t., ja kliendi 

vastutust alaealiste 

prostitutsiooniga seotud 

isikute kasutamise eest. 

Prostitutsiooni piiramise 

määrused omakorda 

keelavad prostitutsiooniga 

tegeleda alaealistel isikutel, 

koolide, kirikute läheduses, 

kohustab prostituutidel 

tervist tunnistava 

dokumendi omamist ja 

keelab prostitutsiooni 

reklaame. Määruste 

eiramise eest võib määrata 

administratiivkaristuse
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Samuti, et oleks võimalik alaealiste prostitutsiooni hoida kontrolli all. See ebamäärama-

tus on naiste häbimärgistamise põhjuseks. Reeglid on kehtestatud nii, et neid kindlasti 

rikutaks. Ja see on täiesti absurdne. (BM) 

Võib nõustuda ekspertide arvamusega, et senine regulatsioon on ebaefektiivne, vas-
tuoluline ja silmakirjalik. Käesoleva uurimuse empiiriline materjal ei anna siiski tõendeid selle 
kohta, et viidatut peaks peale sundima õigusliku regulatsiooni korras. Naiste elulood ja eks-
pertide tunnistused ei anna tõendeid prostitutsiooni kui teadliku karjäärivaliku ja 
omaette eesmärgi kohta. 

Naist ei saa seadusandlikus korras märgistada esemena ja tema 
keha tarbekaubana. Prostitutsiooni legaliseerimine määrab naised 
häbimärgistamisele ja muudab nad institutsioonilisteks objektideks. 

See soodustaks uute prostituutide juurdevoolu, sutenööride sissetuleku kasvu, nõud-
luse kasvu ja vähendaks prostitutsioonist vabanemise programmide tunnetatud vajalikkust. 

Selgus on vajalik ka enne ostjate kriminaliseerimist; nimelt tuleb konkreetselt mää-
ratleda, milline karistus ostjaid ootaks ning kuidas ja millistel juhtudel seda karistust tuleks 
rakendada. Võrdselt tähtis on fakt, et tänavaprostitutsiooniga tegelevad naised vajavad nende 
huvide eest seisvat institutsiooni. 

Nagu rõhutavad nii tänavaprostituudid kui ka eksperdid, ei tohi klientide 
karistamine olla veel üks formaalne vorm. Vajalik on ka piisav toetus, 
tõhusate loobumisprogrammide loomine, töö klientidega ning ühiskondliku 
arusaamise tõstmine. 

Peame püüdlema prostituutide õigusliku kaitse, loobumisprogrammide kättesaadavu-
se ja sotsiaalse toetuse süsteemi olemasolu poole.

...nii et inimesed saaksid kujundada oma elusid ja karjääre vastavalt oma võimetele ja 

unistustele. Praegu ei ole meil mingeid eriotstarbelisi varjupaiku. On lõhe nende inimeste 

vahel, kes tegelevad prostitutsiooniga ja keda määratletakse kui inimkaubanduse ohv-

reid. Oletame üsna küüniliselt, et prostitutsiooniga tegelemine on nende inimeste vaba 

tahe, ega küsi põhjuseid... (IL)

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 
1. Naiste prostitutsiooniga tegelemise määrab alati ära subjektiivsete ja objektiivsete 

tingimuste kombinatsioon. Mitte ükski nendest põhjustest ei tingi üksinda vältimat-
ult prostitutsiooniga tegelemist. Kõiki uurimuses väljaselgitatud tingimusi (vaesus, 
madal haridustase, erinevat liiki vägivald, uimastisõltuvus ja alkoholism ning sot-
siaalne tõrjutus) loetakse siiski sellise tulemuse olulisteks riskiteguriteks. 

2. Prostitutsiooniga tegelemine on seotud erinevate isiklike ja olukorraga seotud prob-
leemidega, mis kõik nõuavad raha. Prostitutsiooni loetakse naiste jaoks ühiskondli-
kult aktsepteeritud (ja viimaseks) rahateenimisviisiks. Naiste prostitutsioon ei ole 
eesmärk omaette, vaid on muude eesmärkide saavutamise vahend.  

3. Prostitutsiooniga tegelemist ei saa lugeda naiste vaba tahte avalduseks. Seda tõen-
davad prostitutsiooniga tegelemise mehhanismid, prostitutsiooni füüsilised, psüh-
holoogilised ja sotsiaalsed tagajärjed ning igapäevaselt kogetav vägivald.

4. Lätis ja Eestis esineb sunnitud (füüsiliselt vägivaldset) prostituudiks värbamist har-
va. Kuigi mõni värbamisvormidest võib näida üsna sõbralik; võib siiski täheldada 
emotsionaalset kuritarvitust ja manipulatsiooni ning naiste haavatavuse erinevate 
aspektide ärakasutamist. Mõni teine vorm annab märku prostitutsiooni „normali-
seerimise” tendentsist, st selle institutsiooniliseks tööliigiks muutumisest.

5. Värbajad rakendavad erinevaid meetodeid sõltuvalt nende efektiivsusest ja värvat-
avatele ligipääsemise viisist. Internet pakub igal juhul erinevaid võimalusi poten-
tsiaalsete ohvrite leidmiseks, sest mainitud „sõbralik” lähenemine ja prostitutsiooni 
normaliseerimine hakkab silma ka Internetis.  

6. Tänavaprostitutsiooniga tegelevad naised seostavad prostitutsiooni alati uimas-
tisõltuvuse ja alkoholismiga. Sellised naised vajavad eelkõige loobumisprogramme, 
sest hetkel on nad majanduslikult, sotsiaalselt ja füüsiliselt ohus. Nad moodustavad 
elanikkonna madalaima ja kõige haavatavama kihi. Nad ei saa piisavat meditsiinilist 
või sotsiaalset abi ega õiguslikku kaitset.

7. Prostitutsioonist loobumise võimalused on väga piiratud. Prostitutsioonist loobu-
mise määravad ära nii naise olukord (ellujäämismudel), sõltuvus uimastitest või 
alkoholist, motivatsiooni olemasolu/puudumine ja tõelise, kõikehõlmava ja pideva 
toetuse olemasolu/puudumine. 

8. Prostitutsioon on väga paindlik nähtus, mis suudab kohaneda olukorra muutustele. 
See tähendab, et tuleb lõpetada töötamine aegunud argumentidega või kasutades 
prostitutsiooniga võitlemise ebaefektiivseid meetodeid. Läti õigusnormid prostitut-
siooni kohta ei ole ratsionaalsed. Selles on vastuolud, mis töötavad tänavaprosti-
tutsiooniga tegelevate naiste kahjuks. Käesoleva uurimuse empiirilised andmed 
tõendavad naiste diskrimineerimise juhtumeid – eelkõige mustlannade ja vanglast 
vabanenud naiste puhul. Käesolevas uurimuses tuuakse välja ühiskonnas levinud 
soolised stereotüübid, soorollide traditsiooniline jaotus ning naiste objektifitseeri-
mine ja tarbeasjaks muutmine. 

9. Uurimuse tulemused annavad mitmeid vastuargumente prostitutsiooni tugevdamise 
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ja institutsionaliseerimise vastu. Seetõttu peaksid kõik prostitutsiooni reguleerimise 
kohta vastu võetavad otsused lähtuma perspektiivist, mis taotleb prostitutsiooni le-
viku ja sellesse uute inimeste juurdetuleku vähendamist. 

10. Prostitutsiooni loetakse sotsiaalseks probleemiks, mis nõuab asjakohaseid lahendu-
si – abi juba prostitutsiooniga tegelejatele, tõhusaid loobumisprogramme ja ennetu-
stööd. Loobumisprogrammid peavad vastama naiste keerukatele vajadustele (sõl-
tuvus uimastitest ja alkoholist, haridus, tööhõive võimalused). Ennetustöö hõlmab 
vajadust kindlustada perekondade põhivajaduste rahuldamine, psühholoogilise ja 
sotsiaalse toetuse olemasolu, massimeedia vastutuse suurendamine ja meedias su-
gude kohta avaldatavatest arvamustest arusaamise parandamine.
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Lisa 2

Pretsedendiõigus inimkaubanduse ja inimeste värbamise kohta seksuaalseks 
ekspluateerimiseks

Pretsedendiõiguse kokkuvõte. Ülemkohus, 2006

Ülemkohtu pretsedendiõiguse 2006. aasta kokkuvõte inimkaubanduse ja inimeste 
värbamise kohta seksuaalseks ekspluateerimiseks sisaldab ülevaadet süüdimõistetud isikute 
(sutenööride) poolt kasutatavatest värbamismeetoditest.

Kohtuotsuste analüüs näitab, et värbamispraktikas kasutati tööriistana Internetti. 
Ülalmainitut tõendavad järgmised näited kohtuotsustest:
„E.K.-le esitatud süüdistuse kohaselt väljendus tema kriminaalne tegevus aktiivses 

naiste otsimises ja värbamises, et saata neid välismaale seksuaalseks ekspluateerimiseks. 
Süüdistatud E.K. pani Internetis regulaarselt üles kuulutusi pakkumisega minna Saksamaale 
seksitööle. Nõustunud naistele selgitas ta detailselt töötingimusi ja võimalikku sissetulekut, 
võttis ühendust kaassüüdlasega, kes pidi tagama töötingimused Saksamaal, maksis kinni rei-
sikulud Berliini.”

„K.R. värbas Lätis naisi prostituuditööle Inglismaal, Londonis, mille kohta mõlemad 
leppisid kokku 2005. a. veebruari lõpus. K.R. pani Läti veebilehtedele üles vastavaid kuulutusi 
ja palus seejärel E-K.-l võtta telefoni teel ühendust kuulutusele vastanud naisega (S.K.-ga) ja 
vastata teda huvitavatele küsimustele. Nii E.K. kui K.R. võtsid telefoni teel ühendust S.K.-ga 
ja teavitasid teda prostituutide tööprotseduurist Londonis ja võimalikust sissetulekust ning 
pakkusid võimalust leida muid naisi Londonis prostituudina töötamiseks.”

„Vastavalt kokkuleppele kasumi jagamise kohta tutvus B.G. Lätis naistega ja pakkus 
neile prostituuditööd Hispaanias, pani Internetti ja ajalehtedesse üles kuulutusi seksitöö või-
maluste kohta ja kontakttelefoni numbri. Naistega vesteldes selgitas B.G. neile, et Hispaanias 
peavad nad oma palga eest osutama seksiteenuseid, leppis nendega kokku ärasõidupäeva ja 
-kellaaja, ostis bussipiletid, abistas naisi viisa ja kindlustuspoliiside hankimisel, saatis naised 
Hispaaniasse ja andis nad üle ühe organiseeritud rühma liikmete käsutusse, kes organiseeri-
sid neile prostituuditööd.”

„V.R. ja T.B. vastasid N.S-i poolt avaldatud kuulutusele ja nõustusid töötama prostituu-
tidena ühes Saksamaa ööklubis.”

Üldiselt käsitlevad kohtuasjad siiski otsest värbamist, kus sutenöör pöördub naiste 
poole ja pakub neile tööd prostituudina. 

Ülalmainitut tõendavad järgmised näited kohtuotsustest:

„Kohtumise ajal rääkis E.K. mõlemale naisele, et pakutav töö seisneb meestele raha 
eest seksiteenuste osutamises, tutvustas elu- ja töötingimusi, palgamaksmise korraldust ning 

ütles, et nad peavad andma K.R-ile poole seksiteenuste osutamisel teenitud rahast. Pärast 
seda kui S.K. ja N.D. nõustusid pakutud tööga, leppisid nad kokku, et E.K. broneerib neile len-
nupiletid Riiast Londonisse, mille eest maksab K.R.”

„Kohus selgitas ka välja, et I.A. helistas pärast eelnevat kooskõlastamist B.K.-ga 2004. 
a. juulis D.D.-le, V.V-le ja T.G.-le ning kutsus neid isikliku kokkusaamise ajal Saksamaale tööle 
B.K. lõbumajja ning ostis neile oma kulul lennupiletid.”

„Süüdistatud S.Š. pakkus 2005. aasta juulis O.S.-ile hästitasustatud töökohta Saksamaal 
või Austrias; selgitas talle, et töö on seotud raha eest seksiteenuste osutamisega, tutvustas 
tööpäeva pikkust ja palgamaksmise korda ning lubas tasuda reisikulude eest, mida ta ka tegi.”

„Riia Latgale linnaosa linnakohtu 27. veebruari 2006. a. otsuses on öeldud, et I.B. ja 
J.K. pakkusid Lätis naistele võimalust minna Saksamaale seksiteenuseid osutama, selgitasid 
töötingimusi, palga suurust ja väljamaksmise korda ning ostsid värvatud naistele sõidupiletid 
Lätist Saksamaale.”

„2002. a. aprillis pöördus L.G. Ž.S. poole palvega saata ta tööle välismaale. Ž.S. pakkus 
talle tööd Londonis ja L.G. nõustus. 2002. a. aprillis, kuupäeval, mida eeluurimisel ei ole veel 
välja selgitatud, kohtusid Ž.S. ja A.S. L.G.-ga kohvikus “Reval Hotel Latvia”, kus A.S. rääkis L.G.-
le “Danielsi-” ja “Lili-” nimelistest isikutest, kes elavad Londonis ja kelle korterit L.G. võib kasu-
tada klientidele seksiteenuste osutamiseks ning selgitas talle teenuste eest maksmise korda.”

„Süüdistatud I.B. ostis 2003. a. juunis oma kulul bussipileti A.V. jaoks ja saatis ta Leedu 
linna Zarasaisse, kus ta anti edasi V.I.-le edasi Saksamaale saatmiseks. Samuti pakkus ta sama 
aasta augustis järjekindlalt Ž.K.-le ja Ž.I.-le oma abi nende saatmiseks Saksamaale seksiteenu-
seid osutama. Pärast nende nõusoleku saamist värbas ta naised, kes sõitsid 2003. a. septemb-
ris Daugavpilsist Zarasaisse.”

„D.K. kohustuseks oli leida Lätis naisi ja värvata neid nende nõusolekul Inglismaale 
seksiteenuseid osutama, pakkudes neile häid teenimisvõimalusi. Ta kohustuseks oli naiste 
valimine, nende juhendamine ja nende ärasõidu organiseerimine Riia rahvusvahelisest lennu-
jaamast Londonisse. 28. oktoobril 2005 võttis D.K. telefoni teel ühendust Läti elanikuga E.J.  ja 
pakkus talle prostituuditööd Londonis.”

Paljudel juhtudel värbamismeetodeid ei avalikustata, kuid on võimalik aru saada, et 
viidatakse naiste veenmisele hakata tegelema prostitutsiooniga. Näited:

„Süüdistatud I.B. ja J.K., kokkuleppel Saksamaa elaniku Vladimiriga, värbasid D.D. ja I.H. 
prostituutideks ja 24. novembril 2004 ostsid neile bussipiletid Riiast Berliini.

Muud väljavõtted kohtuotsustest annavad ülevaate sutenööride võrgustikust, inim-
kaubandusest ja organiseeritud kuritegevuse võtetest:
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„Kohus nentis, et Saksamaa linna Düsseldorfi elanik B.K., kes omas bordelli „Erika’s 
Team”, organiseeris inimeste saatmist nende nõusolekul välismaale seksuaalseks ekspluatee-
rimiseks, nimelt 2003. a. suvel kokkusaamisel I.A.-ga Riias, vestluses D.D.-ga 2004. a. juunis 
ning I.L.-ga 2004. a. oktoobris, kui need mõlemad isikud viibisid Saksamaal, samuti hiljem, 
võttes ühendust I.A., D.D. ja I.L.-ga, pakkudes naistele nende nõusolekul võimalust osutada 
oma bordellis klientidele raha eest sotsiaalteenuseid, lubades igale saadetud tüdrukule 1000 
eurot, kuid lubatud ja tegelikult makstud summad erinesid.” 

„13. septembril 2004. a. vastu võetud kohtuotsus tõendas, et E.K. oli välismaale sek-
suaalseks ekspluateerimiseks saatnud inimesi, kes olid sellega toimetuleku eesmärgil ka nõus-
tunud (...). E.K. kaebas, et inimesed olid Saksamaal teda petnud ja jätnud talle väga vähe raha. 
Tunnistaja kinnitas eeluurimise ajal antud tunnistuses, et oli kaevanud, kuna „töötab nagu loll, 
otsib tüdrukuid ja saadab neid Berliini, kuid tasuks saab vaid näruseid sente.”

Tuleb rõhutada, et uuritud ja kuuldud inimkaubanduse juhtumid tõendavad naiste va-
batahtlikku Lätist väljasõitu prostitutsiooniga tegelemiseks. Olukorda, kui naistele räägitakse 
kavandatud tööst, võib lugeda vabatahtlikuks väljasõiduks. Kahtlemata võivad seda vabataht-
likku valikut mõjutada mitmesugused tingimused, mis võivad viidata kaudsele sundusele – 
vaesus, uimastisõltuvus või alkoholism, perekondlik olukord jne. 

Alljärgnevad näited on seotud juhtumitega, kus kasutati petlikke lubadusi. Näited:

„Kriminaalasjas, milles süüdistati Soome kodanikku J.E.I.-d, tunnistasid B.G. ja A.K. Riia 
piirkonnakohtu kriminaalasjade kolleegiumi 25. aprilli 2005. a. otsuses ühte episoodi, kus süü-
distatu oli alaealist A.Č. saatnud mitu korda Soome, kus sundis teda tegelema prostitutsioo-
niga ja omandas enamiku A.Č. poolt teenitud rahast. (...) Alaealine ohver saadeti Soome valel 
ettekäändel ja tema eest varjati reisi eesmärki.”

2005. a. veebruaris-märtsis leppisid isik, kes ei ole kohtu ees vastutust kandnud, ja 
I.V. Hispaanias viibimise ajal kokku kriminaalsetes tegevustes Lätis – teostada kasu saamise 
eesmärgil inimkaubandust ja kaasata kriminaalsesse tegevusse I.V. Lätis elav vend U.B. ja tema 
naine V.P. I.V. helistas U.B.-le ja V.P.-le Lätti ja palus neil leida ja saata Hispaaniasse mõned nai-
sed, kellele ta lubas tööd baaridaamina või lapsehoidjana, varjates tahtlikult, et töö on seotud 
seksiteenuste osutamisega kohtulikult süüdistamata isiku korteris Hispaanias.

Siseministeeriumi informatiivne teade inimkaubanduse ärahoidmise ja inimkauban-
dusega võitlemise kohta 2002. aastal

2002. aastal avastati neli inimkaubanduse juhtumit, mille tulemusena selgitas polit-
seiamet välja viis inimkaubanduse ohvrit (viit Läti kodanikku peteti tahtlikult välismaal paku-
tava töö tegeliku olemuse suhtes), kellest kolm leiti olevat kannatajaks pooleks. 

Kokku on Lätis inimkaubandusega seoses algatatud kolm kriminaalasja vastavalt 

kriminaalseaduse paragrahvile 154.1 „Inimkaubandus”: kaks kriminaalasja seoses inimkau-
bandusega Saksamaale ja üks kriminaalasi seoses inimkaubandusega Küprosele.

2012. aastal võeti Lätis läbi viidud operatiivläbiotsimisoperatsioonide käigus kinni 
üks isik inimkaubanduse organiseerimise eest, kes oli tahtlikult petnud kahte Läti kodanikku, 
sealhulgas ühte alaealist, Suurbritanniasse sõidu eesmärkide suhtes. Algatatud kriminaalme-
netluse raames organiseeriti selle isiku loovutamine kriminaalvastutusele võtmiseks Suurb-
ritannias. 

Inimkaubanduse kõige sagedasemateks juhtumiteks on endiselt need, kus värbajateks 
on ohvrite tuttavad, sõbrad või isegi pereliikmed, kes kasutavad ära oma lähedaste usaldust.  

Tahtliku värbamise üheks tüübiks on fiktiivne abielu, kus värbaja, kes kõige sagedamini 
pöördub konkreetse isiku poole sotsiaalvõrgustiku kaudu, kasutab ära värvatava haavatavust.

2012. aastal avastatud inimkaubanduse jaoks värbamisega tegelevad isikud ja isikud, 
keda vahistati inimeste värbamise eest seksuaalseks ekspluatatsiooniks, on peamiselt juhus-
likud inimesed, kes ei olnud värbamisega varem kokku puutunud, või kellel paluti leida Lätis 
inimesi, kes sooviksid bordellides prostitutsiooniga tegelda. Värbajad annavad sihtriiki sõitmi-
seks lennu- või bussipileti või lubavad isiku kohale viia isikliku transpordiga. See on huvitav 
aspekt, sest täpselt samu võtteid kirjeldati 2006. a. aruandes, mis tähendab, et värbamismee-
todid ei ole selle perioodi jooksul muutunud. 

Andmete kogumine inimkaubanduse ohvrite perekonna seisundi ja haridustaseme 
kohta algas 2012. aastal. Nende andmete alusel võib järeldada, et inimkaubanduse ohvrid tule-
vad enamasti ühe vanemaga või suurtest peredest ning lastekodu kasvandike hulgast. Võrrel-
des eelmiste aastatega on keskharidusega (või keskeriharidusega)  inimkaubanduse ohvrite 
arv suurenenud. Ühel 2012. aastal tuvastatud inimkaubanduse (25-aastasel) ohvril puudus 
isegi algharidus. Siseministeeriumi poolt kokkuvõetud teave kinnitab ekspert Lysette Klop’i 
tähelepanekuid naiste hariduse ja perekonna seisundi kohta.
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SISSEJUHATUS
Uuring naisekuvandist Lätis ja Eestis on osa Euroopa Komisjoni projektist „Safety 

Compass: signposting ways to escape trafficking“. 

Prostitutsiooniuuringu tulemuste kohaselt ulatuvad prostitutsiooni ja 
inimkaubanduse alged ühiskonnas valitsevatesse rollidesse ja sugude 
ühiskondlikku väärtustamisse. Nii arusaama üksikindiviididest kui ka 
ühisarvamustest mõjutab suurel määral massimeedia. Seega kui meedias 
kuvatakse naist kui müüdavat ja ostetavat objekti, kelle olulisim väärtus on 
välimus, on prostitutsioon normaalne ning avalik seaduslik amet. 

Naisekuvandi uuring viidi läbi 2013. aasta veebruarist aprillini. Kontentanalüüsile tu-
ginedes uuriti I osas, missugune on naisekuvand Läti ja Eesti kõige levinumates uudiste- ja 
meelelahutusportaalides. 

Selle uuringu esialgne eesmärk, teoreetiline hõlmavus, rakendatud metodoloogia 
ja leitud empiiriline informatsioon lähtub traditsioonilisest mõistest, mis käsitleb naise rolli 
ühiskonnas. Seega ei avalda need uurimistulemused tegelikult mitte midagi uut, vaid kinnita-
vad, et Läti ja Eesti ühiskonnas luuakse naiste kohta stereotüüpseid mõisteid. 

Peamised arengusuunad naiste kujutamisel mõlema riigi populaarsemates interneti-
portaalides on toodud lõplikus raportis. Uurimistulemuste täpsem kirjeldus on saadaval kum-
magi riigi üksikraportites. 

1.  NAISEKUVANDI KUJUNEMISE 
TEOREETILISED TAHUD

Siinne uuring keskendub suhtumisele naistesse, mis ilmneb veebikeskkonnas avalda-
tud fotodest ja artiklitest, eeldades, et valitsevaks suhtumiseks on naise objektistamine (aru-
saam, mille alusel suhtutakse naise kui objekti; termin pärineb ingliskeelsest sõnast — objec-
tification) ning muud seotud mõisted — seksualiseerumine ja kaubastamine (suhtumine naise 
kui tootesse, kauba/vahetuse objekti). 

Olukorda, kus naist vaadeldakse kui objekti, kes on eemaldatud naisest kui isiksusest 
(intellekt, anne) ja kes on mõeldud teistele kasutamiseks või nautimiseks, kirjeldatakse kui 
seksuaalset objektistamist. Stereotüüpsed arusaamad naisest kui objektist ja ebapiisavalt sot-
sialiseeritust põhjustavad dehumaniseerimist, muutes naiste mitmel moel kasutamise seadus-
likuks. Objektistamine leiab aset siis, kui isikusse suhtutakse ja teda kasutatakse kui:

1. eesmärkide saavutamise vahendit või omandit;
2. kedagi, kel pole iseenda kehtestamise võimet (inertsus, iseseisvuse keelamine);
3. kedagi, keda lubatakse vigastada või hävitada;

4. kedagi, kelle tunnete, mõtete ega kogemuse pärast ei pea muretsema; ja
5. kedagi, keda võib asendada.1

Naiste objektistamist esineb erinevas mahus ja mitmesugusel kujul. 

Tavapärane objektistamise näide on suhtumine, mille järgi ainult 
atraktiivsed, kauni ihaldatava kehaga naised saavad korralikku palka ja 
neid hinnatakse (meedia, inimsuhted). 

Uuringud on näidanud, et võrreldes meestega kujutatakse naisi tele-show’des, filmi-
des, reklaamides, laulutekstides ja internetilehekülgedel tunduvalt sagedamini seksualiseeri-
tult ja objektistatult — provokatiivsed riided, rõhuasetus kehaosadel, valmisolek seksiks, naine 
kui dekoratsioon. Paljude naiste ametki on seotud objektistamisega — eksootilised tantsud, 
iludusvõistlused, töö modelliagentuurides.2 Seksuaalne objektistamine võtab siiski ka äär-
muslikke vorme naiste ärakasutamise näol — vägistamine, vägivald jne. 

Objektistamise teoorias rõhutatakse, et need sotsiaalsed ja kultuurilised tegurid põh-
justavad otseselt ja kaudselt naiste vaimseid häireid (depressiooni, söömishäireid, seksuaal-
seid häireid)3, aga ka naise põhiolemuse ärakasutamisega seotud probleeme4. 

Naised omakorda omastavad neid ühiskonnas valitsevaid arusaamu üha 
enam (nõustuvad nendega) ning üritavad nende nõudmistega sobituda. 
Niimoodi alluvad nad ise objektistamisele („iseeneslik stereotüübi 
loomine“), andes järele ühiskonna nõudmistele ja muutes „heaks 
objektiks“ saamise oma kõige olulisemaks ametiks.5 See omakorda 
tähendab pidevat oma keha ja välimuse jälgimist, et nad vastaksid 
valitsevatele kultuurilistele standarditele. Kui neile standarditele ei 
vastata, tunnevad naised häbi ja suhtuvad endasse kui väärtusetusse 
halba isikusse.6 

Iseenda objektistamise tagajärjel pööravad naised suuremat tähelepanu oma välimu-
sele, selle asemel et keskenduda oma pädevustele, ning tunnevad ka ära meesjõu ilmingud. Ka 
mehed kogevad seksuaalset objektistamist, kui meedia kujutab lihaselist keha kui maskuliin-
suse väljendust. Uuringu tulemused osutavad, et kuigi tunduvalt vähemal määral, tunnevad 

1 Rudman, L.A., Mescher, C. (2012) Of Animals and Objects: Men’s Implicit Dehumanization of Women and Likelyhood of 
Sexual Aggression. In: Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 38 (6), 734-746 p.

2 Szymanski, D.M., Moffitt, L.B., Carr, E.R. (2011) Sexual Objectification of Women: Advances to Theory and Research. In: 
The Counseling Psychologist, Vol. 39 (1), 6-38 p. 

3 Szymanski, D.M., Moffitt, L.B., Carr, E.R. (2011) Sexual Objectification of Women: Advances to Theory and Research. In: 
The Counseling Psychologist, Vol. 39 (1), 6-38 p. 

4 Carr, E.R., Szymanski, D.M, (2011) Sexual Objectification and Substance Abuse in Young Adult Women. In: The Coun-
seling Psychologist, Vol. 39 (1), 39-66 p.  

5 Saguy, T., Quinn, D.M. et al. (2010) Interacting Like a Body : Objectification Can Lead Women to Narrow Their Pre-
sence in Social Interactions. In: Psychological Science, Vol.21 (2), 178-182 p.

6 Carr, E.R., Szymanski, D.M, (2011) Sexual Objectification and Substance Abuse in Young Adult Women. In: The Coun-
seling Psychologist, Vol. 39 (1), 39-66 p.  
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ka mehed häbi, kui nende keha kultuuristandarditele ei vasta, põhjustades nende põhiolemu-
se ärakasutamist ning vaimseid häireid.1 

Seega võib järeldada, et keha objektistamine mõjub negatiivselt 
mõlemale soole. Naised alluvad sellele suhtumisele siiski rohkem, kuna 
neil on tavapäraselt vähem võimu ja kontrolli. Iseenda objektistamine on 
naiste kohandumine olukorraga või ellujäämisviis paljudes kultuurides. 
Veelgi enam – nii naised kui ka mehed peavad seda korda loomulikuks ja 
iseenesestmõistetavaks. 

Objektistamise teooria laiem selgitus kaasab ka arusaama sugupoolest ja sugupoolte 
suhetest ühiskonnas. Kuigi tihti peavad inimesed oma sugu iseenesestmõistetavaks, tuleb elu 
jooksul siiski õppida selgeks oma sooidentiteet ja see, mida tähendab naiseks või meheks 
olemine. Ühiskond ja ühiskonnaprotsessid muudavad inimese maskuliinseks või feminiinseks.  

Sugupool moodustub ja taastoodetakse inimeste ja avalike tegevuste koosmõjul. Su-
gupool on sotsiaalselt konstrueeritud, nii et on vale seostada seda sugude bioloogiliste ja 
psühholoogiliste erinevustega.

Sugupoole definitsiooni mõjutavad ühiskonna mitmesugused kultuuri- ja ajalootingi-
mused ning seega on see mõiste pidev diskursiivne võitluse ja nõustumise küsimus.

Sugupool on seotud väljaõpitud käitumisega, mis on omandatud suheldes, 
mis on omakorda igas kultuuris seotud mehe või naise eksistentsiga. 
Sugupool on sooidentiteedi sotsiaalne ja kultuuriline tahk. Sugupoolt võib 
pidada ka sotsiaalsete indikaatorite ja käitumisviiside kogumiks kultuuris, 
mis ajaloolis-ühiskondlikus kontekstis rakendub naiselikule või mehelikule 
poolele. Iga ajastu ja ühiskonna sugupoolte süsteem esindab androtsentrilist 
ideoloogiat või kognitiivset süsteemi, mis põhineb rõhumisel, fikseerides 
sugupoolte kategooriad hierarhiliselt nagu klassisuhted.2 

Eristatakse järgmisi mõisteid:
• soorollid on meeste ja naiste käitumine ja tegevused, mis on seotud bioloogiliste eri-

nevuste ja paljunemisprotsessiga.
• Seksuaalne identiteet on teadlikkus ja arusaam soost ja soorollidest. Identiteet ei ole 

universaalne, fikseeritud ega oluline reaalsus, vaid see sõltub ajalooliselt ja kultuuri-
liselt määratletud keelekonstruktsioonidest. Seega on identiteet „läbinisti kultuurili-
ne“ ega saa eksisteerida väljaspool neid representatsioone. Identiteet on diskursiivne 
konstruktsioon, järelikult meie kirjeldus, mis aitab meil end identifitseerida ja millesse 
oleme emotsionaalselt panustanud. Seksuaalne identiteet seevastu saab moodustu-
da vaid siis, kui see on läbinud sümboolse paljunemise, ning keelgi on J. Habermase 

1 Calogero, R.M. (2009) Objectification Processes and Disordered Eating in British Women and Men. In: Journal of 
Health Psychology, Vol. 14 (3), 394-402 p.

2 Pičukāne, E. (2001). (red.). Mūsdienu feministiskās teorijas. Rīga: LU Dzimtes studiju centrs. 449. lpp.

kohaselt oluline meedium, milles identiteet kujuneb.1

• Soo- ja seksuaalne identiteet sõltub olulisel määral sellest, kuidas ühiskonnas naiselikku-
sest ja mehelikkusest räägitakse, mitte sellest, kuidas neid bioloogiliselt defineeritakse. 
Sugu on „reguleeriv norm“, mis omakorda määrab sugupoole. Sugupool aga on sotsiaalne 
moodustis, mis on diskursuse ja füüsilise iseenda identifitseerimise tulemus.2

• Teisisõnu on sugu see meeste ja naiste käitumisviis, tegu ja suhtumine, mis on määra-
tud ja mida peetakse sellele kultuurile ja ühiskonnale vastavaks. Need käitumise näited 
võivad olla soorollidega seotud ja samas ka seostumata, kuid enamasti esineb nende 
vahel siiski seos. 

• Sooroll on inimese omaks võetud sookäitumise spetsiifika, mis lähtub inimese kultuurist.
• Sooidentiteet on oma soorolli vabatahtlik aktsepteerimine. 
• Soostereotüübid on psühholoogilised ja käitumuslikud tunnused, mida seostatakse 

tüüpiliselt naiste või meestega. 
Arusaam bioloogilisest soost ühtib tavaliselt arusaamaga sotsiaalsest sugupoolest ja 

sellepärast on neid termineid tihti ka raske eristada. 

Paljud loomulikuna näivad mees- ja naissoo erinevused ulatuvad tegelikult 
tagasi sotsiaalsetesse ja kultuurilistesse traditsioonidesse, mis aja vältel 
muutuvad. Seega suhtutakse ühiskonnas ebavõrdsuse ilmingutesse kui 
millessegi loomulikku, mis peabki niimoodi olema. 

Jaotumine mees- ja naissugupooleks on esile kerkinud üheskoos meeste ja naiste 
sotsiaalse identifitseerimisega ja seega bioloogilise soo sotsiaalse representatsiooniga, mille 
määrab ära kummagi soo ülesannete, funktsioonide ja rollide jaotus ühiskonnas, avalikus ja 
eraelus. See eristus on kultuurilist laadi ja varieerub sõltuvalt ajast ja kohast.3 Kindel rollide 
kogum, mis on moodustunud kultuuritraditsioonide, moraalse koodi ja majanduse ning po-
liitiliste tingimuste koosmõjul, on seotud sooidentiteediga. Inimesed loovad sotsiaalses elus 
oma soole omaseid norme ja rolle ning ka taastoodavad neid vastavalt sellele, millised on 
ootused vastava soo suhtes.

Oluline on see, et soorollid ei ole „kivisse raiutud“, vaid muutuvad ajas ja ruumis. Nüü-
disaegne arusaam maskuliinsusest ja naiselikkusest võib olla näiteks sootuks midagi muud kui 
maskuliinsusestandardid 50 või 60 aastat tagasi. 

Loome oma isikupärase käitumise vastavuses olemasolevate soorollidega, mis on 
ühiskonnas kinnistunud.

Rääkides sugupoole tähtsusest ühiskonnas on selle oluline tahk ka 
võimutegur — sugupool on seotud võimu ja prestiižiga, pannes niimoodi aluse 
ebavõrdsusele. 

1 Squires, J. (1999). Gender in Political Theory. Cambridge: Polity Press. P. 158.

2 Barker, C., Galasiński, D. (2001). Cultural Studies and Discourse Analysis. A Dialogue on Language and Identity. 
London: SAGE Publications. P. 87.

3 Шведова, Н. (2002). Гендерный подход как фактор политической культуры. В: Малышева, М. (ред.). 
Гендерный калейдоскоп. Москва: Academia. C. 276.
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Enamasti pööratakse ühiskonnas rohkem tähelepanu ja olulisust meestele, isegi kui 
mõlema soo tegevused on sarnased või samasugused. See tahk väljendub kõige selgemini 
poliitikas.  

Ebavõrdseid sookonstruktsioone peetakse ühiskonnas tavaliselt iseenesestmõisteta-
vaks. Sellist elukorraldust omakorda soosib meedia. 

Tänapäeval saame informatsiooni maailmas toimuvate sündmuste kohta üha aktiivse-
malt — ja seda meediast. Seega võib väita, et meie elukorralduse on loonud meedia.

Massikommunikatsiooni teooriates väidetakse, et peaaegu kõik teadmised maailmast 
pärinevad meediast. Teisisõnu, teadmised ühiskonnast ja maailmast on saadud meediast. Iga-
päevaelus eeldatakse tavaliselt, et maailm on selline, nagu see on, ja arvamuste erinevus on 
mitmesuguste „subjektiivsete“ vaadete, kogemuste ja mälestuste tulemus. Teaduslik lähene-
mine aga rõhutab, et teadmisi maailmast tuleb käsitleda kui süsteemi, mille on loonud ja mida 
on levitanud meedia.1 

Tõlgendavas (konstruktiivses) lähenemises aga väidetakse, et tõde ei saa täielikult 
välja uurida. See on osaliselt konstruktsioon, mis on moodustunud kogemuse teel. Objektile 
annab tähenduse sõna ja sõnade kooslus moodustab konstruktsiooni. Konstrueeritud tähen-
dusi (kontseptsioone) saab anda edasi vahetades tähendusi teiste isikutega, luues niimoodi 
intersubjektiivse reaalsuse. 

Oluline samm meediateooria arendamisel ja tunnetatava ühiskondliku muutuse eden-
damisel on Peter Bergeri ja Thomas Luckmanni alustrajav töö „The Social Construction of 
Reality“. Selles teoses analüüsitakse maailma sotsiaalset konstrueeritust, kasutades fenome-
noloogia põhimõtteid ning tunnistades, et igaühe arusaam välismaailmast ja seega see mõiste 
kui selline on subjektiivsed. Järelikult maailm põhineb meie teadmistel sellest ja teadmissot-
sioloogial, kuid arvestada tuleb ka psühholoogilisi arusaamu suhtlemisest, rollidest, komme-
te kujunemisest jne. Samuti selgitavad selle töö autorid, kuidas konstrueeritakse sotsiaalne 
reaalsus. 

Üks meeida funktsioone on — meedium või sümboolset koodi kandev 
infokanal, mis sisaldab kodeeritud informatsiooni, mida omakorda 
dekodeerib või tõlgendab publik vastavalt oma kogemusele, sotsiaalsele 
kontekstile ja meedias esitatud raportite keelele. 

Selle alusel saab selgitada, kas adressaat mõistab esitatud sõnumit ja kuidas ta seda 
teeb, aga ka sõnumi rolli ja seoseid diskursuse kui sümboolse võimu mehhanismiga. See aru-
saam meediafunktsioonidest on seotud diskursiivse keelekeskkonna ja konstruktivistliku lä-
henemisega — maailm  ja seega meie sotsiaalne arusaam tõest luuakse nende sõnade põhjal, 
millesse kirjeldatakse tõde.

Üks kaasaegse suhtluse keskseid meediafunktsioone on seotud sarnastele põhimõte-
tele tugineva sõnaraamatu loomisega, et edendada vastastikust mõistmist. Sotsiaalse ja ma-
jandusliku mitmekesisuse tõttu kasutavad inimesed mitmesugust meediat ja niisamuti luuak-
se mitmesuguseid teadmisi, võttes arvesse eelkõige fakti, et meedia üksnes ei esita teadmisi 

1 Luhmann, N. (2000). The Reality of the Mass Media. Cambridge: Polity Press. P. 76.

faktidena, vaid ka tähendustena.1 
Meedia roll on eriti oluline, pakkudes inimestele niinimetatud „vahendatud informat-

siooni“, mille hulk võrreldes isikliku kogemusega on märgatavalt kasvanud. Kuna suurt hulka 
sündmusi ei saa isiklikult verifitseerida, loob igaüks ise oma teadmised ja muljed, tuginedes 
enamasti meedias pakutavale informatsioonile.

Reaalsust ei loo üksnes informatsioon ja kirjeldused, vaid ka meelelahutusmaterjalid 
ja reklaam, pakkudes vaatajale niimoodi teistsugust kogemust. Vaataja omakorda võib rääkida 
edastatust nii, nagu oleks ta seda ise kogenud. 

Veedame TV ees mitu tundi, loeme ajalehti ja ajakirju, kasutame internetti, sirvime 
kuulutusi ja vaatame filme. Kuna saame hulga informatsiooni, on selge ja vältimatu, et see 
informatsioon mõjutab teatud määral meie kogemust. 

Kuna meedias kirjutatakse laialdaselt nii meestest, naistest kui ka seksuaalsusest, tuleb 
rõhutada, et need raportid mõjutavad meie arusaama sooidentiteedist. 

Meedial on otsustav roll avaliku arvamuse loomises. 

Meediaraportid kindlustavad, et teatud käitumisnorme või soostereotüüpe 
luuakse ja taastoodetakse avaliku suhtluse näol. Lisaks sellele aitab meedia 
luua uusi eelarvamusi, sealhulgas sugupoolega seotud eelarvamusi, ja just 
need viimased võivad juba olemasolevaid eelarvamusi võimendada.   

Kommenteerides ja hinnates mitmesuguseid teemasid, võib meedia mõjutada/luua ka 
ühiskonna suhtumist sellistesse teemadesse. Üks selliseid teemasid on sugupoolte ja sugude 
võrdsus.

Erving Goffmani sugupoole väljenduse kategooriad selgitavad, kuidas veebimeedias 
naisi kujutatakse. Goffmani kohaselt on reklaamides peamine sugupoole aspekt Goffmani 
mõiste „sugupoolte representatsioon“.2 Sugupoole edastamisel reklaamides tuleb arvestada 
eelkõige seda, et reklaamid pakuvad meile tuntud rituaalilähedasi representatsioone. E. Go-
ffman rõhutab, et vaatame pilte sarnaselt sellega, kuidas vaatame oma igapäevaelus meile 
tundmatuid isikuid. Puutume iga päev kokku inimestega, kellega meil puudub ühine kontakt. 
Saamaks aru meid ümbritsevast maailmast, loome lühendatud /“kokku pressitud“ mulje reaal-
susest, kuhu rühmitame mitmesugused muljed/objektid/inimesed laiemate kategooriate alla, 
kuna nende täpsemad detailid on meile teadmata. Vaatame visuaalseid kujutisi samamoodi 
nagu „võõrast inimest ümbritsevas realistlikus keskkonnas“.3 Sugupoolte representatsioonid 
näivad vaatajale sarnased, sest nad moodustavad rituaale, mida ühiskonnaliikmed tegelikus 
elus rakendavad. Meediakommunikatsiooni mõju ulatub sellegipoolest kaugemale ja nende 
rituaalide mõju võimendub veelgi. Eemaldades kujutised kontekstist ja vaadates neid rühma-
na, pakub meedia meile ülimalt tükeldatud maailmapilti — mis on meile ometi tuttav.

1 McQuail, D. (2000). McQuail’s Mass Communication Theory. London: SAGE Publication. P. 427.

2  Goffman, E. (1979). Gender Advertisements. P. 1.

3 Goffman, E. (1979). Gender Advertisements. P. 23. 
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Goffman eristab ka sugupoole representatsiooni hüperritualiseerimise rüh-
mi — suhteline suurus, naiselik puudutus, funktsioonihierarhia, alluvuse ritualisee-
rimine, litsentseeritud eemaldamine. 

• Sugupoole representatsiooni suhteline suurus tähistab seda, kuidas sotsiaalset mõju-
võimu — võimu, autoriteeti, positsiooni, tuntust — väljendatakse suuruse kaudu, eriti 
pikkuse abil.1 Meeste ülimat staatust naiste üle väljendatakse nii, et mehi kujutatakse 
pikemana. Kujutatud meesterahvas on seega suurem kui kujutatud naisterahvas. 

• Naiselik puudutus tähendab, et meeste ja naiste puudutust kujutatakse erinevalt, 
näiteks naist kallistava ja paitavana, meest aga sellena, kes haarab, krahmab ja hoiab 
midagi oma käes. Pildil kujutatuna puudutab naise käsi õrnalt objekti pinda, samal ajal 
kui mehe käsi haarab esemest tugevalt kinni.

• Funktsioonihierarhia kujutab sotsiaalset reaalsust kui mehe ja naise ühist koostööd, 
kus mees omab/täidab juhtrolli. Seda võib kujutada olukorrana, kus mees annab nai-
sele juhiseid ja naine saab mehelt abi.

• Alluvuse ritualiseerimist antakse edasi isiku füüsilise kummardamise näol. Tegela-
ne, kelle keha ja pea on tõstetud, sümboliseerib hierarhiat, nii et kõrge füüsiline posit-
sioon viitab kõrgele sotsiaalsele staatusele. 

• Goffmani kohaselt kujutatakse litsentseeritud eemaldamist pildina, kus just naisi 
kujutatakse emotsionaalselt kaasatuna, mis „eemaldab“ nad psühholoogiliselt ühis-
kondliku olukorra lahendamise käigust. Naisi kujutatakse kui isikuid, kes ei mõista olu-
korda ja kes sõltuvad seega kellegi kaitsest ja heast tahtest. 
Kujutise vaataja tajub mainitud sugupoolte representatsiooni kui reaalsuse taastoot-

mist, kuna ta tunneb ära sugupoolel põhinevad ritualiseeritud käitumise fragmendid. Seega 
soostereotüüpe rekonstrueeritakse ja taastoodetakse. 

2. §UURINGUMETODOLOOGIA

Naisekuvandi uuring veebikeskkonnas viidi läbi 2013. aasta 11. märtsist 30. aprillini. 
Uuringu põhimeetodina kasutati kontentanalüüsi (teksti kontentanalüüsi tehnika, sealhulgas 
sõnad, tähendused, pildid, sümbolid, ideed, teemad või igasugune muu informatsioon, mida 
saab edasi anda).2 Naiskuvandi analüüsimiseks veebikeskkonnas valiti tekstide ja piltide kvan-
titatiivne ja kvalitatiivne kontentanalüüs. 

Kvalitatiivne kontentanalüüs on empiiriline meetod, mis võimaldab süstemaatiliselt 
analüüsida selgelt määratletud audio, tekstilist, visuaalset ja/või audiovisuaalset meediasi-
su. Tegu on meetodiga, mille käigus tuleb kogu olemasolev materjal või esinduslik kogum 
välja valida või analüüsida, määratledes valimi ajaperioodi, materjali, üksuse analüüsi ja 
kategooriakoodi definitsiooni. Tavaliselt rakendatakse kvantitatiivset meedia kontentanalüüsi 

1 Goffman, E. (1979). Gender Advertisements. P. 28. 

2 Neuman, W.L. (2011). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Methods, 7th ed., p.310. 

mahukate meediaraportite korral, mille alusel saab luua üldisi ennetavaid hinnanguid. Sellise 
analüüsi eesmärk on näidata meedia sisuraportite suundumusi, keskendumata kindlale/üksi-
kule meediaraportile.1 

 Kontentanalüüsi kategooriad ja alakategooriad määratletakse vastavalt objektista-
mise, seksualiseerimise ja kaubastamise kirjeldusele: artikli teema, seal avaldatud arvamus 
naiste, soorollide, ameti, suhtestaatuse või pereseisundi kohta, naiste kirjeldus, nende emot-
sionaalne seisukord, meeste ja naiste suhted ning võimujaotus (vaata Lisa 1). 

Kuvandi- ehk visuaalses kontentanalüüsis keskendutakse naiste kujutamisele inter-
netiportaalides, kasutades E. Goffmani kirjeldatud sugupoole representatsiooni kategooriaid. 
Vaataja tajub sugupoole representatsiooni  kui tegelikkuse taastootmist, sest ta tunneb ära 
sugupoolel põhinevad rituaaliks kujunenud käitumise fragmendid.

Ajavahemikul 11. märts 2013–30. aprill 2013 tehti  www.delfi.lv ja www.delfi.ee lehekülje 
teksti- ja fotoanalüüsi; neid portaale peetakse Läti2 ja Eesti3 populaarseimateks uudiste ja 
meelelahutusportaalideks. Nimetatud internetiportaali jälgiti üle päeva, sealhulgas riiklike pü-
hade ajal. Tekstianalüüsi kasutati nende artiklite puhul, mis ilmusid portaali avalehel. Esmalt 
loendati kindla päeva kõik artiklid. Põhjalikumaks analüüsiks valiti artiklid, mille pealkirjas või  
sissejuhatuses oli mainitud sõna „naine“ või „tüdruk“ või siis mõne kindla naisterahva ees- või 
perekonnanime, nagu ka muid naisi tähistavaid sõnu. Lisaks loendati kõik portaali avalehele 
postitatud pildid ning seejärel valiti pikemaks analüüsiks fotod, millel oli kujutatud naisi (mää-
ratledes kasutatud sugupoole representatsiooni). Saadud andmeid töödeldi MS Exceli ja SPSS 
tarkvaraga.

3.  NAISTE KUJUTAMINE 
VEEBIKESKKONNAS

Analüüsides Läti ja Eesti internetiportaalides naiste kujutamist, eristuvad mitu ühist 
suundumust. Need ühised trendid märgivad arusaama soorollidest mõlemas riigis, kuid anna-
vad tunnistust ka naiste üleüldisest kujutamisest meedias. 

Artikliteemad, milles naisi kõige enam mainitakse, on kummaski riigis „meelalahutus“,  
samas kõige vähem viidatakse neile majandusega seotud artiklites või lugudes. 

Kummaski riigis tehtud uuring näitab, et veebimeedias keskendutakse naise välisele 
ilmele. Samas kui Lätis domineerib naistega seotud artiklites „keskendumine välisele ilmele“, 
on Eesti meedias see kolmas kõige sagedamini esinev teema. 

Kummaski riigis on internetiportaalides kujutatud naised enamasti kas näitlejannad, 
meelelahutajad või muusikud, seega on neid kujutatud ja mainitud meelelahutusega seotud 
teemade all (Läti: näitlejanna — 129, muusik — 93; Eesti: näitlejanna — 40, muusik — 38). 

1 Rose, G. (2005). Visual Methodologies. An Introduction of the Interpretation of Visual Materials. P. 54–56. 

2 Populaarseimad veebileheküljed Läti elanikkonna seas, 2012 http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&categ-
ory=showuid&id=3884

3 Web Information Service Company Alexa, http://www.alexa.com/topsites/countries/EE

http://www.delfi.lv/
http://www.delfi.ee/
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3884
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3884
http://www.alexa.com/topsites/countries/EE
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Mitte kummagi riigi internetikeskkonnas ei ilmne naised ettevõtjatena ega füüsilist 
tööd tegevate inimestena. Need kaks valdkonda seonduvad tavaliselt maskuliinsuse ja mees-
soorollidega. Selles informatiivses internetikeskkonnas kajastub ka traditsiooniline arusaam 
meestest kui perekonna elatajatest ja toetajatest ning füüsilise võimu ja maskuliinsuse seos. 
Eelnevalt mainitud traditsioonilised soorollitunnused aga ei seostu naiselikkusega. 

Mis puutub veebikeskkonnas naistega seotud tunnustesse, siis kõige 
sagedamini esinevad tunnused nii Lätis kui Eestis on „emotsionaalne“ ja 
„atraktiivne“. Stereotüüpne arusaam naisest kui „emotsionaalsest olendist“ 
tugineb traditsioonilistele sugupoole konstruktsioonidele, mis seavad naisele 
kui indiviidile suurel määral piiranguid. 

Naiste emotsionaalsuse stereotüüp omakorda rõhutab veelgi naiste ebastabiilsust ja 
näiteks nende võimetust jõuda juhtivatele ja vastutusrikastele ametikohtadele. Meedias kir-
jeldatud naiste tunnuseid võib käsitleda kui allikaid, mis taastoodavad ja hoiavad ülal selliseid 
stereotüüpe. 

Et saada detailsem ülevaade naiste kujutamisest, tuleks analüüsida delfi.lv ja delfi.
ee kontentanalüüsi tulemusi. Uudisteportaali Delfi Läti ja Eesti variant moodustavad ühise 
informatiivse platvormi, millel on ka ühine pealkirjastamise disain ja informatiivne visioon. 
Loomulikult tuleb aga arvestada seda, et nende riikide uudiste sisu ei saa olla ega ole identne. 
Kummalgi riigil on omaenda poliitiline, majanduslik ja kultuuriline agenda. Samuti ei ole siinse 
uuringu eesmärk neid portaale võrrelda, vaid leida naiste kujutamises ühiseid suundumusi. 
Uudised ja uudisloo tunnused varieeruvad olenevalt olukorrast. Oluline on määrata uudislu-
gudes väljendatud suhtumine ja kujutatud soorollid. 

Teemana domineerib mõlemas riigis meelelahutus ning kõige enam on selles konteks-
tis mainitud naisi.
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1. joonis. Naiste mainitus teemade kaupa

Nii Eesti kui ka Läti puhul mainitakse naisi enim seoses meelelahutusega. 
Naised ei seostu niinimetatud „tõsise suhtega“, vaid ennekõike 
meelelahutusega. Naised ei ole ka kaasatud ühiskonna agenda 
määratlemisse. Seega saab järeldada, et naised ei osale/ jäävad poliitilistest, 
majanduslikest ja kultuurisündmustest kõrvale. 

Lisaks sellele näitab naiste visuaalse kujutamise analüüs nendes portaalides, et naise-
kuvandit ei kasutata üksnes kõige tihedamini meelelahutusega seotud artiklite illustreerimi-
seks, vaid vastavateemalistes artiklites on enamasti kasutatud ka mitmesuguseid sugupoole 
representatsioone. 
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2. joonis. Representatsioonide kasutamine artikli teemade kaupa.

Naisekuvandit ei kasutata mitte üksnes kõige tihedamini meelelahutusteemade il-
lustreerimiseks – seades naised niimoodi madalale väärtustasandile –, vaid naisi kujutatakse 
ka sugupoole representatsioonide kaudu, mille visuaalse sõnumi järgi on naine objekt ja/või 
tähtsusetu tegelane. 

Delfi.lv ja delfi.ee portaalides kujutatud naiste ametite kontentanalüüsi põhjal saab jä-
reldada, et sellise kujutamise sagedus ei osuta ühistele suundumustele. Kindlasti tuleks arves-
se võtta ka uudisvoogu. Kuna iga riigi sündmused on erinevad, erineb ka kaasatud inimeste 
mainitus. 
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Joonis nr 3. Naiste kutseamet.

Siinsel juhul annavad naisekuvandist rohkem olulist informatsiooni vähem esindatud 
kategooriad, mis langevad kummaski riigis kokku. Täheldatud on üks ühine suundumus: naine 
ei ole kaasatud füüsilisse töösse ning see tõdemus ühtib ka eelneva ideega, et füüsiline võim 
on meeste soorollile iseloomulik tunnus.

Kummaski riigis on veebikeskkonnast nähtuv naistesse suhtumise oluline indikaator 
„tähelepanu välimusel“. Peamine erinevus seisneb selles, et Eestis on oluline indikaator „kes-
kendumine intelligentsile“ ja Lätis „neutraalne suhtumine“.

Läti Eesti
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Joonis nr 4. Suhtumine naistesse.

Tuleb märkida, et selgelt eelarvamustega suhtumist naistesse ei esine, 
kuna sellist suhtumist nagu „naine kui toode“, „seksistlik“ või „kriitiline“ 
avaldatakse võrdlemisi harva. Suur osa analüüsiks valitud veebiartiklitest on 
uudismaterjal, milles informatsiooni esitatakse tavapäraselt neutraalsel ja 
objektiivsel moel. 

Analüüsides delfi.lv ja delfi.ee portaalide artiklites naistele omistatud tunnuseid, saab 
järeldada, et kuigi riigiti esineb erinevusi, kujuneb mõlemas portaalis naisekuvand stereotüü-
pide põhjal.

Eesti internetiportaalis domineerib iseloomujoon „sõltuv“, samas kui Läti omas  esineb 
kõige sagedamini „seksikas, ligitõmbav“. Mõlemal juhul luuakse siiski naisekuvand, mis tugi-
neb traditsioonilistele soorollidele, rõhutades ühelt poolt naise passiivset rolli (iseloomujoon 
„sõltuv“) ja samas teisalt — naise välimuse tähtsust („seksikas, ligitõmbav“). Naise traditsioo-
nilisele soorollile vastanduvad iseloomujooned — aktiivsus, ratsionaalsus jne (iseloomujoo-
ned — tark/pädev, tugev/iseseisev) seostuvad artiklites mainitud naistega tunduvalt harve-
mini.

Kategooria võimusuhted mehe ja naise vahel näitab, et mõlemal juhul on meeste ja 
naiste võrdne võimujaotus neis artiklites kõige vähem esindatud kategooria. 

Läti Eesti
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Joonis nr. 5. Mehe ja naise võimusuhted.

Selle kategooria analüüsimisel tuleb arvestada kummagi riigi olukorda, uudiste korral-
dust ning muid objektiivseid asjaolusid. Siinses uuringus võimalik analüüsiulatus ei võimalda 
internetiportaalis vastavat informatsiooni  selle suhtumise kohta ega naise/mehe kujunemist 
kui võimuta või võimupositsioonil tegelast. 

Võimujaotuse kohta kogutud informatsioon võib viidata nii objektiivsele 
võimujaotusele kui ka teise soo kui võimuka tegelase tahtlikku kujunemist. 
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Võib järeldada, et Eesti ja Läti Delfi uudisteportaalis kujutatud naisekuvandile on ise-
loomulikud nii ühised kui ka sellele eripärased tunnused. Mingisugusest äärmuslikust lahk-
nevusest siiski rääkida ei saa. Analüüsitud kategooriate kohta kogutu viitab traditsiooniliste 
soorollide domineerimisele. Enamikel juhtudel kujutatakse naist passiivse, ebaratsionaalse ja 
mittejuhina, rõhutades tema välimust, mitte saavutusi. 

JÄRELDUSI
Läti ja Eesti kõige populaarsemates internetiportaalides peetakse naist objektiks, kes 

tagab meelelahutuse või võrdub meelelahutusega. Sedasi konstrueeritakse naine triviaalse, 
lihtsameelse, ootamatu ja kitsarinnalise inimesena, kes ei suuda otsuseid langetada. Samuti 
tuleb märkida, et meelelahutusega seotud teemad on enamasti mõeldud vaid naispublikule, 
tuues esile valdkonnad ja tunnused, mida peaks omama iga naisterahvas. 

Naisi kujutatakse meelelahutusse sobivate isikutena, kuid neid veendakse 
ka üha enam selles, et meelelahutus ongi temale sobiv valdkond. Naist ei 
seostata niinimetatud „tõsise suhtega“, vaid ennekõike meelelahutusega. 
Samuti ei ole naine kaasatud ühiskonnakorra määramisse. Seega saab 
järeldada, et naised ei osale/ jäävad kõrvale poliitiliste, majanduslike ja 
kultuurisündmuste korraldamisest. Naisi mainitakse võrdlemisi vähe 
seoses majandusega, sest seda ei peeta temale kohaseks valdkonnaks. 
Mainitud sobivad ametid seostuvad kõige sagedamini meelelahutusega — 
näitlejannad, lauljad, modellid.

Tüüpilise iseloomujoonena seostub internetiportaalides naistega emotsionaalsus. 
Naiste kujutamine koos teatud emotsioonidega pole mitte erand, vaid norm. Stereotüüpne 
arusaam naiste emotsionaalsusest omakorda rõhutab naiste ebastabiilsust ja võimetust töö-
tada näiteks juhtival vastutust nõudval ametikohal. Meedias kirjeldatud naiste tunnuseid saab 
seega käsitleda kui allikaid, mis taastoodavad stereotüüpe ja hoiavad neid ülal. Naisele kui 
objektile viitab ka märkimisväärne hulk artikleid, mis keskendub naise välimusele. 

Luuakse traditsioonilistel soorollidel põhinev naisekuvand, rõhutades naiste passiiv-
set rolli („sõltuv“) ja nende välimuse olulisust („seksikas, ligitõmbav“). Naise traditsioonilisele 
soorollile vastanduvad iseloomujooned — aktiivsus, ratsionaalsus jne („tark/pädev“, „tugev/
iseseisev“) seostuvad artiklites mainitud naistega tunduvalt harvemini. 

Andmeanalüüs osutab, et naisekuvandit kasutatakse kõige sagedamini meelelahutu-
sega seotud lugude fotodel. Naisekuvandit ei kasutata mitte üksnes kõige tihedamini meele-
lahutusteemade illustreerimiseks — seades naised niimoodi madalale väärtustasandile —, vaid 
naisi kujutatakse ka sugupoole representatsioonide kaudu, mille visuaalse sõnumi järgi on 
naine objekt ja/või tähtsusetu tegelane. 

Naisekuvandit kasutatakse väga vähe majandus- ja sporditeemade visualiseerimiseks. 
Võimu, vastutustunde, otsuste langetamise ja tegevusega seotud teemade puhul on naiste 

visuaalne eelistatus fragmentaarne. Litsentseeritud eemaldamine on domineeriv sugupoole 
representatsioon. Visuaalselt moodustub selline kujutus siis, kui naist kirjeldatakse olukorrale 
vastava ebatüüpilise ilme või grimassiga või siis „igaveselt naeratavana“.

Analüüsiks valitud kategooriad osutavad soorollidega seoses traditsiooniliste arusaa-
made ülekaalule. Enamikul juhtudel kujutatakse naist passiivse, irratsionaalse ja mittejuhina, 
rõhutades tema välimust, mitte saavutusi.

Traditsiooniline arusaam sugupoolest väljendub nii analüüsiks valitud 
tekstides kui ka visuaalsetes sõnumites. Tuleb rõhutada, et stereotüüpset 
visiooni on märgata nii naiste kui ka meeste korral. Nagu on tõestanud siinne 
andmeanalüüs, seisneb erinevus selles, et mees kerkib esile tugevamates 
positsioonides kui naine. 
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2. Portaal:
 2.1. delfi.lv
 2.2. kasjauns.lv
3. Artikli teema
 3.1. Majandus
 3.2. Poliitika
 3.3. Kultuur
 3.4. Meelelahutus
 3.5. Sport
 3.6. Tervis
 3.7. Kuritegevus
 3.8. Muu
4.  Suhtumine naistesse:
 4.1.  Naeruvääristav
 4.2. Vaenulik
 4.3. Positiivne
 4.4. Eale keskenduv
 4.5. Välimusele keskenduv
 4.6. Intelligentsusele keskenduv
 4.7. Kriitiline
 4.8. Naine kui toode
 4.9. Viha naiste vastu

 4.10. Suhtumist ei ole väljendatud
 4.11. Muu
5.  Naise sooroll:
 5.1. Ema
 5.2. Naine
 5.3.  Teine naine“ /seksiobjekt
 5.4.  Muu
6.  Amet:
 6.1. Poliitik
 6.2. Ärinaine
 6.3.  Muusik
 6.4.  Näitlejanna
 6.5.  Üliõpilane/õpilane
 6.6.  Ametnik
 6.7.  Tööline
 6.8.  Muu
 6.9.  Pole mainitud 
7.  Staatus:
 7.1.  Abielus
 7.2.  Suhtes
 7.3.  Vaba
 7.4.  Lahutatud
 7.5.  Pole mainitud

http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3884
http://www.tns.lv/?lang=lv&fullarticle=true&category=showuid&id=3884
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 7.6.  Muu
8.  Iseloomujooned:  
 8.1. Emotsionaalne  
  (kurb, vihane, rõõmus...)
 8.2.  Rumal/ebapädev
 8.3.  Seksikas/nägus 
 8.4.  Tugev, iseseisev
 8.5.  Sõltuv
 8.6.  Tark, pädev
 8.7.  Juhipositsioonil, juht
 8.8.  Neutraalne
 8.9. Muu
9. Naise emotsionaalsed tunnused:
 9.1. Agressiivne, vihane
 9.2. Õrn, leebe
 9.3. Murelik
 9.4. Kurb, depressiivne
 9.5. Pole mainitud
 9.6. Muu
10. Naise ja mehe suhe:
 10.1. Abielus/suhtes
 10.2. Kolleegid
 10.3. Armukesed
 10.4. Sõbrad 
 10.5. Pole mainitud
 10.6. Muu

Safety Compass 

Uurimus: Ida-Euroopa naiste 
kuvand Ühendkuningriigis, 
Interneti värbamistrendid ja 
eksperttõendid
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Ühendkuningriigi uurimuse eesmärk
Uurimuse eesmärk on analüüsida prostitutsiooniga tegelemisele mõju avaldavaid te-

gureid, värbamise mehhanisme ja trende ning prostitutsioonist väljumist mõjutavaid faktoreid. 

1. Metodoloogia
Uurimisküsimuste tulemusi toetada võivate tõendite leidmiseks kasutati mitmemee-

todilist lähenemist, mida kirjeldatakse pikemalt allpool. Lühidalt viidi läbi Interneti-uuring, 
et selgitada, a) kuidas Briti meedia kujutab Ida-Euroopast pärinevaid naisi, ja b) tuvastada 
võimalikke Interneti kaudu värbamise trende. Safety Compassi põhipartnerid Lätis ja Eestis 
viisid läbi poolstruktureeritud intervjuud prostitutsiooniga tegelevate naistega, et tuvastada 
värbamise ning prostitutsioonist väljumise trendide narratiivi, kuid meetodit ei loetud sobi-
likuks Ühendkuningriigi uurimistöösse kaasamiseks. Osaliselt oli selle põhjuseks asjaolu, et 
Ühendkuningriigis oli logistiliselt keeruline värvata intervjueerimiseks Lätist või Eestist päri-
nevaid uurimuses osalejaid. Metropolitani politsei statistika näitab, et Lätist pärinevate nais-
tega oli üksuse kokkupuude järgmine: 2010 – 13 naist, 2011 – 8 naist, 2012 – 1 naine, 2013 – 1 
naine. Eestist pärinevate naiste puhul oli statistika järgmine: 2010 – 2 naist, 2011 – 1 naine, 
2012 – 1 naine, 2013 – 2 naist (statistika pärineb Metropolitani politsei inimkaubanduse ük-
suselt SC&O9). 

Statistika kajastab küll ainult nendest riikidest pärinevate naiste arvu, kellega Londoni 
Metropolitani inimkaubanduse üksus kokku puutus, kuid see viitab siiski sellele, et antud aja 
ja ressursside puhul poleks võimalik värvata järelduste tegemiseks statistiliselt olulise kogumi 
jaoks piisavalt naisi. Seda toetavad ka üldisemad raskused, mis ilmnesid, kui uurijad proovi-
sid sihtriikides võtta ühendust inimkaubanduse ohvriks sattunud naistega: „Ekspluateerimise 
ajal võivad nad olla eraldatud ja isoleeritud või karta võtta ühendust ametivõimude või tu-
giteenuse pakkujatega. Pärast prostitutsioonist väljumist võivad nad karta, et ametivõimud 
arreteerivad nad või saadavad nad riigist välja, samuti kardavad nad inimkaubitsejatepoolset 
vägivalda.”1 Lisaks arvestasid Ühendkuningriigi uurijad otsuse langetamisel ka eetilisi küsimu-
si, mis on seotud Londonis tegutsevate prostitutsiooniga seotud naiste „üle uurimisega”(ta-
kistus, millega on kokku puutunud teised Ühendkuningriigis prostitutsiooni uurinud uurijad2). 
Nagu väidavad Miller ja Bell, peavad uurijad pidevalt kaaluma inimeste elude uurimise eetilisi 
aspekte.3 Nad märgivad, et „uurijad peavad kogu aeg kaaluma kontakteerumismeetodeid, et 
lahendada keerulisi küsimusi, mis on seotud individuaalsete häälte esindatuse, osalemiseks 

1 Brunovskis and Surtees (2010), „Untold Stories: Biases and Selection Effects in Research with Victims of Traffic-
king for Sexual Exploitation”, International Migration 48:4, 13

2  Melrose, M (2002). „Labour pains: some considerations on the difficulties of researching juvenile prostitution”, 
International Journal of Social Research Methodology 5:4, 340

3  Miller and Bell, Consenting to What? Issues of Access, Gate-keeping and ‘informed’ consent, in Mauthner et al 
(2008), Ethics in Qualitative Research, p54

nõusoleku andmise eetiliste probleemide ... ja nende isikute tegevusega, kes käituvad vahen-
dajatena ja kes võivad pidada mõnda potentsiaalset intervjueeritavat kaitsetuks. ”1 

Võttes arvesse selliste kolleegide ja ekspertide nõuandeid, kes võiksid vahendada pros-
titutsiooniga tegelevate naistega ühenduse võtmist, soovi mitte mõjutada/survestada ühelgi 
viisil naisi uuesti kirjeldama või läbi elama hiljuti põhjalikult uuritud valusaid lugusid2 ning 
metodoloogilisi raskusi uuringus osalemiseks sobivate naiste leidmisel, otsustasid uurijad, et 
Ühendkuningriigi uurimusse pole sobilik kaasata prostitutsiooniga tegelevate naiste interv-
juusid. Selle asemel pakuvad uuringus narratiivseid tõendeid kaks hiljuti avaldatud uurimust, 
milles kasutati ulatuslikult prostitutsiooniga tegelevate naiste poolstruktureeritud intervjuu-
sid. 3 Lisaks suheldi ja kohtuti Metropolitani politsei inimkaubanduse üksusega SC&O9, et 
arutleda, milliseid värbamise trende ning mehhanisme on nemad täheldanud (eriti seoses Läti 
ja Eesti naistega) ning millist uurimuse puhul asjakohast statistikat saavad nad pakkuda oma 
operatsioonide põhjal.

Lätist ja Eestist pärinevate naiste Ühendkuningriiki kaubitsemise ning Ühendkuningrii-
gi-sisese kaubitsemise ulatuse ja laiema konteksti mõistmiseks otsustati uurida, kuidas nendest 
riikidest pärinevaid naisi kujutatakse Briti meedias. Selleks uuriti 10 kuu jooksul regulaarsete in-
tervallidega juhtivate riiklike ja piirkondlike ajalehtede veebisaite. Uuriti nii vasak- kui ka parem-
poolseid ajalehti ja nii tabloide kui ka päevalehti. Uurimusse kaasatud uudiseallikate täielik loetelu 
on allpool. Kõige rohkem viiteid leiti paremtsentristliku ideoloogiaga iga päev ilmuvast tabloidist 
Daily Mail. Uurimuse käigus analüüsiti uudislugusid, et selgitada, milline on Ida-Euroopast päri-
nevate naiste kuvand Ühendkuningriigi kultuuriruumis (nii, nagu seda vahendab press), mis aitab 
mõista, milline on Ida-Euroopast pärinevate naiste Ühendkuningriiki kaubitsemise laiem kontekst 
(keskendudes võimaluse korral konkreetsemalt Läti ja Eesti naistele).

Ühendkuningriigi kontekst
Ühendkuningriigis on prostitutsiooni ja inimkaubanduse probleemi lahendamiseks 

rakendatud erinevaid õiguslikke mehhanisme, mis on oluliseks kontekstiks selle projekti 
uuringuküsimuste kaalumisel. Riiklikul tasemel on olulisemateks ja uusimateks saavutus-
teks 2009. aastal loodud riiklik suunamissüsteem (National Referral Mechanism, NRM), 
mis annab potentsiaalsetele inimkaubanduse ohvritele juurdepääsu teenustele ja toele; 
siseministeeriumi prostitutsiooni küsimusega tegelemise tõhusamate praktikate ülevaate 
ja aruande Human Trafficking, The Government’s Strategy avaldamine (vastavalt 2011. 
aasta oktoobris ja 2011. aasta juulis); Euroopa Liidu inimkaubandusevastase direktiivi 

1  Ibid: 67

2 Vt artiklit Brunovskis ja Surtees (2010), „Untold Stories: Biases and Selection Effects in Research with Victims 
of Trafficking for Sexual Exploitation”International Migration 48:4, 19-20, et saada lisateavet selle kohta, millist 
mõju avaldab korduv intervjueerimine inimkaubanduse ohvritele ja kuidas nad võivad tunda kohustust uuringus 
osaleda olukorras, kus tugiteenuse pakkujad on abi palunud.

3 Bindel et al (2012). The PE:ER Project: A Study of How Women Exit Prostitution; Bindel et al (2013). Capital Exploits: A 
Study of Prostitution and Trafficking in London
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allkirjastamine ja inimkaubandusega võitlemise strateegia avaldamine (2011). Kuna see 
Ühendkuningriigi uurimus keskendub Londoni piirkonnale, tuleb esile tõsta ka mitut konk-
reetselt Londonis rakendatud mehhanismi: uue inimkaubanduse ja prostitutsiooniga võitleva 
eriüksuse (SC&O9) moodustamine ning mitmest agentuurist koosneva võrgustiku Human 
Trafficking and London 2012 Network loomine.

2012/13 teatati Metropolitani politseile 447-st seksuaalse ekspluateerimisega seotud 
inimkaubanduse juhtumist. See oli oluliselt suurem viie aasta taguse (2007/08) näitajaga võr-
reldes, mil teatati 32 rikkumisest1. Riikliku suunamissüsteemi (National Referral Mechanism) 
andmed näitavad, et 2011. a tuvastati 2077 potentsiaalset inimkaubanduse ohvrit, kellest 54% 
olid naised. Seksuaalne ekspluateerimine oli kõige sagedamini tuvastatud ekspluateerimis-
vorm.2 Hiljuti värskendatud strateegia Mayoral Strategy Violence Against Women and Girls 
2013-2017 raames suunati 2012. aastal riiklikku suunamissüsteemi (National Referral Mecha-
nism) 1186 potentsiaalset inimkaubanduse ohvrit, kellest 786 olid naised. Kõige enam suunati 
inimesi Londonis.3 Kuna London on majandus- ja transpordikeskus, toimib see naiste ning 
tüdrukute rahvusvahelise ja riigisisese inimkaubanduse keskusena.4 

3 Interneti-uurimus: Ida-Euroopa naiste 
kujutamine Ühendkuningriigi meedias

Uurimuse käigus analüüsiti kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt Ühendkuningriigi mee-
dia veebikanalite sisu. Otsinguks kasutati mitut kindlat fraasi, sh „Latvian/Estonian women” 
(Läti/Eesti naised) ja „Eastern European women” (Ida-Euroopa naised). Ida-Euroopast päri-
nevate naistega seotud lugusid avaldati kõige sagedamini tabloidpressis (kõige rohkem lu-
gusid avaldas Daily Mail), mis on võib-olla üsna ootuspärane, kui arvestada aeg-ajalt üsna 
ägedaid immigratsiooniteemalisi vaidlusi tabloidmeedias (mida kirjeldatakse allpool). Peami-
sed teemad, millega seoses Ida-Euroopa naistest kirjutati, olid immigratsioon, kuritegevus ja 
prostitutsioon. 

Immigratsiooniteemal olid paljud tabloidpressi lood keskendunud Bulgaariast ja Ru-
meeniast pärinevate immigrantide massilise saabumisega seotud hirmudele. See hõlmas ka 
näiteks artikleid Rumeenia veebisaidilt, mis vastusena brittide rumeenlastevastasele meeles-
tatusele väitis, et „kõik meie naised näevad välja nagu Kate [Middleton]”5, ja lugusid roma 

1 Mayor’s Office for Policing and Crime (MOPAC) (2013). Consultation for the second London VAWG Strategy  

2 UKHTC (2012). A Baseline Assessment on the Nature and Scale of Human Trafficking in 2011 SOCA   

3 Mayor’s Office for Policing and Crime (MOPAC) (2013). Mayoral Strategy on Violence Against Women and Girls 2013-
2017

4 Mayor of London (2010). The Way Forward: Taking Action to end Violence against Women and Girls. Final Strategy 
2010-2013

5 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/romania/9841572/All-our-women-look-like-Kate-Middleton-
Romanian-ad-campaign-claims.html

peredest, mis keskendusid eriti naistele.1 Lisaks kirjutati tabloidides korduvalt Ida-Euroopa 
naistest kui immigrantidest, kes kasutavad Briti sotsiaalabi. Näiteks keskenduti ühes loos 
kindlale Põhja-Inglismaa linnale, kus on Ida-Euroopa immigrantide kogukond, ning kirjeldati 
Lätist pärinevat naist, kellel on 10 last ja kellele makstakse iga aasta sotsiaaltoetustena 34 
000 naela.2 Teises loos väideti, et Ühendkuningriigi maksumaksjad peavad tasuma selle eest, 
et rasedad Poola naised saadetakse kodumaale sünnitama.3 Seega kujutatakse Ida-Euroopa 
naisi Briti meedias ulatuslikuma immigratsioonivastase narratiivi osana. Nad „võtavad” endale 
brittidele mõeldud töökohti või kasutavad sotsiaalabitoetusi ja muudavad oluliselt kohalikke 
kogukondasid.4 

Ida-Euroopa naisi kasutatakse seega immigratsioonivastases retoorikas5, kus sisse-
rändajate kogukondi kujutatakse koormana Briti sotsiaalabi ressurssidele ja tööhõivele.6 Kuid 
sotsiaalabivaidlus hõlmab ka soolise diskursuse aspekte. Osa Briti pressist suhtub sotsiaalabi-
süsteemi vaenulikult ja toetab praeguse valitsuse tehtud kärpeid, seega kujutatakse naisi 
kõlbmatute teismeliste emadena, kellel on palju lapsi sotsiaalabisüsteemi petmiseks.7 Seega 
on Ida-Euroopa naiste kajastamine, eriti kui see on seotud immigratsiooniga, sotsiaalabidis-
kussioonide konkreetne sooline aspekt.

Lisaks lugudele, kus Ida-Euroopa naised olid seotud immigratsiooni ja Briti sot-
siaalabitoetuste kasutamisega, puudutas suur osa Ida-Euroopa naistega seotud lugusid 
kuritegevust ning naised olid seal kas kurjategijate või ohvrite rollis. Mitmetes lugudes 
viidati Ida-Euroopa päritolu või „välimusega” naistele, kes olid seotud pisivarguste, poe-
varguste ja taskuvargustega.8 Suures hulgas lugudes olid Ida-Euroopa naised seotud fik-
tiivabielusid korraldavate võrgustike või Interneti kaudu tellitavate pruutide saitidega. 
Näiteks kirjutati ühes artiklis, et Internetist tellitud pruutide arv on USA-s kasvamas9 ning 
teises artiklis räägiti võrgustikest, mis värbavad naisi endistest Nõukogude liidu riikidest, 

1 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-truth-about-romanias-gypsies-not-coming-over-here-not-
stealing-our-jobs-8489097.html?origin=internalSearch

2 http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4547280/Give-me-a-bigger-house-says-Latvian-mum-of-10-who-
gets-34k-benefits.html 

3 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2283699/NHS-foots-1m-Polish-expectant-mothers-living-England-re-
turn-home-birth-thanks-bizarre-EU-laws.html 

4 Sellise retoorika näide: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2272195/The-town-thats-We-visit-town-countrys-
biggest-influx-East-Europeans.html ja http://www.express.co.uk/comment/columnists/leo-mckinstry/442943/
Mass-immigration-was-a-mistake-Come-off-it-Jack

5 http://www.economist.com/category/print-sections/britain: kõik peamised erakonnad toetavad immigratsiooni-
vastast retoorikat. Artiklis vähendatakse inimkaubanduse tõttu toimuva immigratsiooni rolli ja rõhutatakse selle 
asemel väidetavalt suurt immigrantide arvu, kes on sisenenud Ühendkuningriiki ebaseaduslikult.

6 http://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/27/migration-row-government-panicking-labour 

7 Selle kohta on palju näiteid, kaks uusimat on järgmised: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2435931/How-
Britains-brazen-benefits-cheat-finally-got-just-deserts-swindling-taxpayer-94-000-bragging-jobless-lifestyle.html 
ja http://www.dailymail.co.uk/news/article-2465973/Benefits-cheat-spent-16-000-Spanish-holidays-banned-going-
weekends-stop-flying-ABROAD.html 

8 http://www.swindonadvertiser.co.uk/news/10415741.Appeal_for_help_identifying_woman_involved_in_distrac-
tion_thefts/; http://www.henleystandard.co.uk/news/news.php?id=1288445; http://www.bbc.co.uk/news/uk-scot-
land-edinburgh-east-fife-23711992  

9 http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2306900/The-mail-order-bride-boom-The-rise-international-dating-si-
tes-offering-U-S-men-significantly-younger-women-untouched-feminism.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/romania/9841572/All-our-women-look-like-Kate-Middleton-Romanian-ad-campaign-claims.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/romania/9841572/All-our-women-look-like-Kate-Middleton-Romanian-ad-campaign-claims.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-truth-about-romanias-gypsies-not-coming-over-here-not-stealing-our-jobs-8489097.html?origin=internalSearch
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-truth-about-romanias-gypsies-not-coming-over-here-not-stealing-our-jobs-8489097.html?origin=internalSearch
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4547280/Give-me-a-bigger-house-says-Latvian-mum-of-10-who-gets-34k-benefits.html
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4547280/Give-me-a-bigger-house-says-Latvian-mum-of-10-who-gets-34k-benefits.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2283699/NHS-foots-1m-Polish-expectant-mothers-living-England-return-home-birth-thanks-bizarre-EU-laws.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2283699/NHS-foots-1m-Polish-expectant-mothers-living-England-return-home-birth-thanks-bizarre-EU-laws.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2272195/The-town-thats-We-visit-town-countrys-biggest-influx-East-Europeans.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2272195/The-town-thats-We-visit-town-countrys-biggest-influx-East-Europeans.html
http://www.express.co.uk/comment/columnists/leo-mckinstry/442943/Mass-immigration-was-a-mistake-Come-off-it-Jack
http://www.express.co.uk/comment/columnists/leo-mckinstry/442943/Mass-immigration-was-a-mistake-Come-off-it-Jack
http://www.economist.com/category/print-sections/britain
http://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/27/migration-row-government-panicking-labour
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2435931/How-Britains-brazen-benefits-cheat-finally-got-just-deserts-swindling-taxpayer-94-000-bragging-jobless-lifestyle.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2435931/How-Britains-brazen-benefits-cheat-finally-got-just-deserts-swindling-taxpayer-94-000-bragging-jobless-lifestyle.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2465973/Benefits-cheat-spent-16-000-Spanish-holidays-banned-going-weekends-stop-flying-ABROAD.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2465973/Benefits-cheat-spent-16-000-Spanish-holidays-banned-going-weekends-stop-flying-ABROAD.html
http://www.swindonadvertiser.co.uk/news/10415741.Appeal_for_help_identifying_woman_involved_in_distraction_thefts/
http://www.swindonadvertiser.co.uk/news/10415741.Appeal_for_help_identifying_woman_involved_in_distraction_thefts/
http://www.henleystandard.co.uk/news/news.php?id=1288445
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-23711992
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-23711992
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2306900/The-mail-order-bride-boom-The-rise-international-dating-sites-offering-U-S-men-significantly-younger-women-untouched-feminism.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2306900/The-mail-order-bride-boom-The-rise-international-dating-sites-offering-U-S-men-significantly-younger-women-untouched-feminism.html
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et sõlmida abielusid Ühendkuningriigis ja Pakistanis.1 
Oluline arv lugusid oli temaatiliselt seotud inimkaubanduse ja Ida-Euroopa naistega, 

viidates politseireididele peamiselt Londoni eri piirkondades, kuid ka mujal Ühendkuningrii-
gis. Samuti kirjeldati Ida-Euroopast sisse veetud naisi kasutavate prostitutsioonivõrgustike 
lõhkumist. Briti pressis on tugev narratiiv, kus prostitutsiooniga seotud Ida-Euroopa naisi ku-
jutatakse inimkaubanduse ohvritena. Näiteks: „Kui nad olid Ühendkuningriiki jõudnud, sunniti 
neid töötama prostituutidena. Keeldumise korral ähvardati nende perekondi.”2 Briti pressis 
kajastatakse seksuaalse ekspluateerimisega seotud inimkaubandusega võitlemiseks läbi 
viidud politseioperatsioone ja see püüab lõhkuda narratiivi, mis kujutab prostitutsiooni 
lihtsalt Briti kultuuri osana. Ülemkomissar Paul Rickett ütles: „Mõned inimesed ütlevad, et 
Soho seksiäril on omamoodi boheemlaslik külg ja selles pole midagi halba. Aga nad ei tea 
kogu lugu. Ohvrid on nimetanud bordelle, kuhu nad on müüdud seksuaalseks ekspluateeri-
miseks ja kus neid on vägistatud ... Me teame, et paljud naised on inimkaubanduse ohvrid või 
kaitsetud, nii et püüame muuta Sohot turvalisemaks.” ” 3

Samuti käib mõnel määral arutelu selle üle, milliseid värbamis- ja kontrollvahendid 
võimaldavad selliste naistega seotud inimkaubandust ja prostitutsiooni: „Judins Läti pealin-
nast Riiast võttis kohtamissaidil ühendust kahe naisega. 18- ja 25-aastasele naistele lubati 
ekskursiooni Londoni vaatamisväärsustega tutvumiseks. Aga kui nad 2011. aasta oktoobris 
Ühendkuningriiki jõudsid, viidi nad Ripley võõrastemajja Premier Inn, kus üks neist langes 
seksuaalse rünnaku ohvriks.”4 See viitab, et vähemalt trükimeedias ollakse üldiselt teadlikud 
prostitutsiooni ja inimkaubanduse vahelisest seosest.

Kuid paljudes artiklites ei seostatud Ida-Euroopa prostituutidega seotud aruteludes 
prostitutsiooni ja inimkaubandust (on oluline märkida, et NAWO põhimõtteks on kasutada 
prostituudi asemel väljendit prostitutsiooniga seotud naised, kuid meedias kasutatakse sageli 
esimest varianti) ning seati kahtluse alla, kas inimkaubandus ja prostitutsioon on üldse kui-
dagi omavahel seotud. Selle asemel toetati organisatsiooni English Collective of Prostitutes 
ja teiste seisukohta, et potentsiaalsete inimkaubanduse ohvritena tuvastatud Ida-Euroopast 
pärinevad naised on lihtsalt sisserännanud naised, kes töötavad vabatahtlikult prostituutide-
na: „Soho korteris töötav 25-aastane Rumeeniast pärinev sekstöötaja rääkis West End Extrale: 
„Ma pole ohver ja ma arvan, et see kehtib kõikide siinsete tüdrukute kohta. Kui nad oleksid 
tõelised ohvrid, siis nad räägiksid politseiga niipea, kui nad siia jõuavad.” ”.5

1  http://www.barnet-today.co.uk/news.cfm?id=11298&searchword=parking%20charges; http://www.dailymail.
co.uk/news/article-2264112/Members-international-sham-marriage-gang-sent-Czech-women-Pakistan-wed-
immigrants-bound-UK-jailed.html; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2280583/Sham-marriage-gang-jai-
led-35-years-murderers-drug-lords-given-entry-UK-industrial-scale.html 

2 http://www.standard.co.uk/news/crime/sex-slave-ring-in-luxury-flats-is-smashed-by-police-in-dawn-
raids-8615416.html 

3 http://www.standard.co.uk/news/crime/22-arrested-as-met-swoops-on-soho-venues-allegedly-linked-to-sex-traf-
ficking-and-rapes-8984378.html?origin=internalSearch 

4 http://www.ripleyandheanornews.co.uk/news/local/latvian-man-jailed-for-trafficking-women-to-ripley-1-5582726; 
vt ka: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-24763047, http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-covent-
ry-warwickshire-24776423, http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-24945516, http://www.bbc.co.uk/news/uk-
northern-ireland-24060041    

5 http://www.westendextra.com/news/2013/dec/sex-workers-anger-riot-police-raid-40-premises-soho-stolen-
goods-clampdown, vt ka: http://www.newstatesman.com/2013/12/real-problem-sex-work-is-low-waged-work-it-
self, 

Kui naisi kirjeldati majanduslike asjaosalistena, siis viidati Ida-Euroopast pärinevatele 
naistele kui striptiisitaridele.1 Ida-Euroopa linnadesse toimuvate odavlendude hea kättesaa-
davuse tõttu kajastatakse tabloidmeedias ulatuslikult ka poissmeeste pidudega seotud aru-
telusid. Sellistes lugudes kujutatakse poissmehepeo reisil olevate Briti meestega suhtlevaid 
Ida-Euroopa naisi striptiisiklubide ja massaažisalongi töötajate, ettekandjate ja võõrustaja-
tena ning Briti mehi „ära kasutada” püüdvate kurjategijatena, kes mehi röövivad või neid su-
gulistel teel levivatasse haigustesse nakatavad. Nagu teatas üks pealkiri, on Briti mehed 
Riias „lihtsaks saagiks maffiakaunitaridele, kes neid võrgutavad, midagi seejärel joo-
gi sisse poetavad ja nende pangakontod tühjendavad.”2

Femen-liikumist kajastati nii päevalehtedes kui ka tabloidides ja nii vasak- kui ka parem-
poolses pressis, mainides seejuures liikumise Ukraina pärituolu. Tabloidides seisneb Femeni 
tegevuse kajastamine sageli kas osaliselt või täielikult protestide videomaterjalide näitamises. 
Üks Daily Maili artikkel kirjeldas Femeni proteste Pariisi moeetenduse ajal ning sisaldas 4 fo-
tot protestijatest, videot protestist ja fotot aluspesus modellist, kelle etteastet protest segas.3 
Teistes samas ajalehes ilmunud uudislugudes postitati lihtsalt videoid topless-protestis osale-
nud protestijatest.4 Need lood ei sisalda protesti põhjuseks olevate küsimuste analüüsi, samuti 
ei kaasata asjaga seotud naisi sisulisse diskussiooni, vaid tuginetakse eelkõige topless-protesti 
visuaalsele kujutamisele. Päevalehed pakuvad põhjalikumat analüüsi ja lasevad asjaga seotud 
naistel seisukohti avaldada. The Guardianis avaldas Femeni asutaja/aktivisti artikli ning teised 
(nii selles kui muudes lehtedes) analüüsivad kampaania aluseks olevaid probleeme üldisemalt 
seoses Ukraina ja Ida-Euroopaga.5 

Seega võib järeldada, et peamine Ida-Euroopa naise kuvandi looja ja levitaja 
on tabloidpress. Selle tulemusel peegeldavad Ida-Euroopa naistega seotud lood nende 
ajalehtede põhiteemasid – sotsiaalabi, immigratsiooni ja kuritegevusega seotud paa-
nikat külvavaid uudislugusid. 

1 http://www.birminghammail.co.uk/news/local-news/birmingham-lap-dancer-tells-shes-3659228

2 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2359095/British-men-flock-Latvia-cut-price-parties-easy-prey-mafia-
beauties.html. Vt ka: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2449053/Sex-Stags-Prague-BBC-documentary-re-
veals-drunken-Brits-risking-STDs.html  

3 http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2433058/British-model-Hollie-May-Saker-PUNCHES-topless-femi-
nist-protester-stormed-Paris-Fashion-Week-catwalk.html; vt ka: http://www.express.co.uk/news/uk/432647/I-just-
punched-her-Moment-protesters-storm-catwalk-and-then-get-hit-by-the-models 

4 http://www.dailymail.co.uk/video/video/topless-protest-femen-campaigners-target-the-davos-summit/vi-
deo-14482/index.html, http://www.dailymail.co.uk/video/news/femen-stage-topless-protest-outside-tunisian-em-
bassy-in-paris/video-1010622/index.html 

5 http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/apr/10/femen-naked-shock-troops-of-feminism, http://www.
theguardian.com/world/2013/oct/20/femen-activists-uk-branch-feminism, http://www.newstatesman.com/
voices/2013/04/white-doesnt-always-mean-privilege-femens-ukrainian-context, http://www.independent.co.uk/
arts-entertainment/books/features/the-week-in-books-femen-exposed-the-30000-onestar-jeff-bezos-book-and-a-
digital-map-for-bookstores-8959310.html 
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4. Interneti-uurimus: Ida-Euroopa naiste 
värbamine

Interneti-uurimuse teine eesmärk oli proovida tuvastada, kas Ühendkuningriigis 
toimub värbamine ka Interneti kaudu. Otsest ingliskeelset värbamist, mis oleks suunatud 
konkreetselt Läti/Eesti naistele või laiemalt Ida-Euroopa naistele, oli keeruline tuvastada. 
Asukohapõhiste värbamissaitide tuvastamiseks kasutati Interneti otsingumootorites lihtsaid 
otsingutermineid, nagu „jobs for Eastern European women in London” (töökohad Ida-Euroo-
pa naistele Londonis), „jobs for Latvian women” (töökohad Läti naistele) jne. 

Otsinguterminitega leitud saidid olid kas kohtamissaidid või Interneti kaudu tellitava-
te pruutide saidid, mis olid kohandatud spetsiaalselt klientide jaoks, keda huvitavad Ida-Eu-
roopa naised. Need saidid ilmusid Google’is lehe ülaosas reklaamitud saitidena (ja seega on 
nende reklaamide eest tasu makstud), Interneti otsingumootorite otsingutulemuste üldises 
osas ja asjaga mitteseotud saitide küljeribadel. Näiteks leiti selliseid saite nagu Single Bal-
tic Lady Dating Site („tuhanded kaunid Läti naised otsivad tõelist armastust”) 1), Anastasia 
Dating Site,2 Alone Angels,3 Top Ukraine Women Dating,4 ja Lucky Lovers Dating Site,5 mis 
lubavad tutvustada Vene ja Ida-Euroopa naisi, kes juba elavad Londonis ja kes soovivad: „leida 
Londonis hingesugulase ja elukaaslase kohtamiseks ning abiellumiseks.” City of Brides teatab, 
et on „juba alates 2002. aastast aidanud vallalistel Lääne meestel leida omale abikaasa kas 
Venemaalt või Ukrainast”.6

Ülejäänud tõendid Ida-Euroopa naistele suunatud värbamisest on seotud sellistele 
saitidele nagu Gumtree ja Craiglist postitatud tutvumiskuulutuste ning tööpakkumistega. 
Nendel saitidel või sarnastel Ühendkuningriigi saitidel reklaamitud tööpakkumised, kus otsiti 
konkreetselt Ida-Euroopa naisi, olid suuresti seotud lapsehoidja tööga ja enamasti otsiti Vene 
päritolu, kuid mõnikord ka Läti või Eesti päritolu naisi.7 Paljusid selliseid kuulutusi avaldavad 
pered, kes elavad väidetavalt mõnes Londoni kõige kallimas piirkonnas (Belgravia, Kensington 
jms). Samuti leidub sellistel saitidelt kuulutusi, kus mehed otsivad noori Ida-Euroopa naisi 
koristajaks8 või pakuvad tasuta elamispinda, nt „Tasuta elamispind KUUMALE Ida-Euroopa 

1 http://www.single-baltic-lady.com/?advID=9591798 

2 http://www.anastasiadate.com/?gclid=CMmL47SOmLcCFU3KtAodFl8Ang 

3 http://www.aloneangels.com/ 

4 www.datingukrainewomen.com/

5 http://www.luckylovers.net/pg/russian-girls-london.php 

6 http://www.city-of-brides.com/ 

7 Näited: http://www.gumtree.com/p/jobs/full-time-russian-or-german-speaking-nanny-needed-in-rich-
mond/1040787598, http://www.gumtree.com/p/jobs/russian-speaking-live-in-housekeeper-needed-cent-
ral-london/1040493239, http://www.gumtree.com/p/jobs/chelseabelgravia-live-in-russian-speaking-nanny-req-
for-2-girls-under-5-years-old/1039238535  

8 http://www.gumtree.com/p/jobs/cleaner-room-atendant-required-in-notting-hill-lithuanian-or-russian-or-polish-
speaking/1040001469, http://www.topix.com/forum/world/latvia/TIFOBS184FJF6S43Q 

tüdrukule”.1 Londoni loodeosas otsiti Ida-Euroopa erinevatest riikidest vanurite hooldajaid.2

Seega on keeruline tuvastada konkreetseid värbamistrende, mis oleks midagi enamat 
kui spekulatsioon selle kohta, kui palju selliseid kohtamis- ja pruudisaite kasutatakse muut 
tüüpi värbamiseks. Arvestades Metropolitani politsei inimkaubanduse üksuse näiteid (vt all-
pool), on selle uurimuse hüpotees, et neid saite kasutatakse mõnel juhul naiste värbamiseks 
seksuaalse ekspluateerimisega seotud inimkaubanduse jaoks.

5. Väljumis-/tugiprogrammide eeluuring

Nagu kirjeldati metodoloogias, otsustasid Ühendkuningriigi uurijad loobuda prostitut-
siooniga seotud naiste intervjueerimisest. Intervjuud tehti kahe Metropolitani inimkaubandu-
se üksuse SC&O9 liikme Karen Anstissi (DC) ja Philip Rashidiga (DS), et analüüsida uusimaid 
Londoni inimkaubanduse ohvritega seotud andmeid ning rääkida nende kogemusest ohvrite 
ja kurjategijatega.

Metropolitani politsei andmetest selgus, et Ida-Euroopast pärinevate inimkaubanduse 
ohvrite osakaal (võrreldes Aafrikast ja Aasiast pärinevate ohvrite arvuga) on Londoni piir-
konnas järjekindlalt kasvanud. Intervjueeritavad arvasid, et see tuleneb Albaaniast ja Rumee-
niast pärinevate sisserändajate arvu suurenemisega ning eeldasid, et see kasvab veelgi, kui 
rumeenlaste ja bulgaarlaste vaba liikumise piirangud kaovad. Metodoloogias toodud arvud 
näitavad, et alates inimkaubanduse üksuse loomisest on politseil olnud väga vähe kokkupuu-
teid Läti ja Eesti naistega. Olukorra muudab keerulisemaks veel asjaolu, et ka potentsiaalsed 
inimkaubanduse ohvrid ei väljenda ennast väga selgelt: „Paljud tüdrukud, kellega kokku puu-
tume, võivad pärineda Eestist või Lätist, aga nad ütlevad mingil põhjusel, et nad on venelased. 
Tundub, et klientidele meeldib see, kui tüdrukud väidavad, et on venelased.” See muster kor-
dub ka teiste rahvuste puhul: „Albaanlased ütlevad, et nad on itaallased, ja paljud Rumeenia 
tüdrukud ütlevad, et on hispaanlased” (DS Rashidi). Klientide nõudmised mõjutavad seega 
politsei võimalusi ohvri rahvuse tuvastamisel. Safety Compassi projekti raames Londonis au-
gustis 2013 toimunud konverentsil avaldas politsei veel ühe võimaliku põhjuse, miks naised 
võivad väita, et nende päritoluriigiks on mõni muu riik kui nende tegelik kodumaa. Politsei 
hüpotees on, et naised ei taha ohustada kodumaal elavat peret, ja seega ütlevad oma pärit-
oluriigiks mõne muu riigi.

DS Rashidi juhtis samuti tähelepanu teatud asjaoludele ehk kliendieelistustele, mis 
võivad olla Ida-Euroopast pärinevate inimkaubandusohvrite arvu suurenemise põhjuseks. 
Aafrikast pärinevad seksuaalse ekspluateerimise inimkaubanduse ohvrid „näevad Ühendku-
ningriiki paarinädalase vahepunktina, kuid enamik nendest inimestest satuvad Itaaliasse ja 
Hispaaniasse”. Ühendkuningriigi nõudluse tõttu tuuakse sinna rohkem naisi Euroopast: 

1  http://london.craigslist.co.uk/roo/3790425975.html

2 http://www.gumtree.com/p/jobs/eastern-european-females-looking-for-care-work-for-european-clients-in-north-
west-london-herts/1040151079 
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„Meie kogemused näitavad, et prostitutsiooni korral, mis ei toimu tänaval, on 
enamikus Ida-Londoni bordellides nõudluse kujundajaks kliendid, kelleks on 
Aasia päritolu mehed, ja nemad eelistavad Ida-Euroopa naisi.” (DS Rashidi). 

See viitab, et politsei usub oma operatsioonide käigus saadud kogemuste põhjal, et 
eriti Londonis mõjutab seksuaalse ekspluateerimisega seotud inimkaubandust kultuuriline 
tegur: „Kultuurist tulenevalt on nende kogukonnas omavaheline seksuaalne tegevus peaaegu 
keelatud, seega kasutavad nad bordelle – seda teeb teatud vanuserühm, enamik neist jääb 
vanusevahemikku 18–20 kuni 35–40” (ibid.).

Kogukonna mõned liikmed, kes suurendavad nõudlust Londoni teatud piirkondades, 
mõjutavad oluliselt seda, kuidas värvatakse Ida-Euroopa naisi Ühendkuningriiki toomiseks. 
Intervjueeritavad tõid esile inimkaubanduse ja fiktiivsete abielude vahelise seose, märkides, 
et:

... nad eelistavad Ida-Euroopa naisi ning see trend kajastub ka India ja Pakistani päritolu 

meeste ning Ungari, Tšehhi kodakondsusega naiste vahel sõlmitud fiktiivabielude arvus 

... Üks hiljutine juhtum oli seotud Tšehhi organiseeritud kuritegevuse võrgustikuga, mis 

tõi fiktiivsete abielude sõlmimiseks riiki sisse Tšehhi tüdrukuid, kuid protsessiks kulus 5 

kuni 6 nädalat ja seni kasutati tüdrukuid raha teenimiseks bordellides, et nad tasuksid 

kulude eest.

See viitab veelkord seosele seksuaalseks ekspluateerimiseks toimuva inimkaubanduse 
ja fiktiivsete abielude vahel, mida korraldatakse immigrandi staatuse tõttu (isik, kes pole EL-i 
kodanik, soovib abielluda EL-i kodanikuga, et tagada õigus riiki jäämiseks), näiteks on orga-
niseeritud kuritegevuse võrgustikud seotud nii fiktiivabielude kui ka prostitutsiooniga ning 
mõlemal juhul kasutatakse nõudluse täitmiseks samu naisi: „Paljud naised pannakse tööle 
prostituudina ja samal ajal osalevad nad ka mõnes fiktiivabielu sõlmimises. See on nagu lisa, 
sest minu teada saavad nad fiktiivabielu eest 2000 eurot ja inimesed, kes selle organiseerivad, 
võivad teenida kuni 5000 naela ... enamasti avastame fiktiivabielu juhtumeid inimkaubanduse 
uurimise käigus.” See lisab kaalu hüpoteesile, et seda tüüpi ülal nimetatud kohtamis- ja abi-
elusaidid, mis reklaamivad või sihivad Ida-Euroopa naisi, võivad olla saidid, mida kasutatakse 
inimkaubanduse ohvrite värbamiseks. 

Intervjueeritavad rõhutasid Londoni inimkaubanduse liikuvat olemust:

„Tüdrukud töötavad 3 päeva ühes bordellis ja siis nad vahetatakse välja ... see muutub 

omamoodi liikumiseks, nii et bordellis on alati uued naised, et meelitada kliente tagasi 

tulema. Organiseeritud kuritegevuse võrgustikud värbavad naisi Tšehhi Vabariigist, Poo-

last, Rumeeniast ning nad kõik saadetakse siia ja nad kõik on osa kindlast võrgust ning 

neid liigutatakse ringi.

Oleme näinud naisi, kes töötavad 3 päeva nädalas Ida-Londonis ja nad teavad, et kesk-

linnas on kiirem aeg kahel päeval nädalas, nii et nendel päevadel töötavad nad kesklinna 

aadressidel (DS Rashidi).

Nad selgitasid, et kaubitsejad ja bordelliomanikud reageerivad klientide vaheldussoo-
vile, mis tähendab, et inimkaubanduse ohvreid ei liigutata nädala jooksul ainult ühest linnast 
teise, vaid ka ühest riigist teise: „Mõned naised, kellega hiljuti rääkisime, töötavad paar päeva 
Prantsusmaal, paar päeva Saksamaal. Sellel nädalal rääkisime tüdrukutega, kes olid siia too-
dud vaid 2 nädalaks – üks neist oli see aasta olnud siin juba 4 korda ja iga kord 2 nädalat.”

Lisaks fiktiivabielusaitidele ja -võrgustikele juhtisid intervjueeritavad tähelepanu ka 
muudele värbamistrendidele, mille abil tuuakse riiki naisi, kes pole üldse teadlikud võimali-
kust seosest prostitutsiooniga: 

„On ka rühm, kes on riiki toodud pettuse ja sunni abil – nad arvavad, et neist 
saavad koristajad, sekretärid või lapsehoidjad. Nad tulevad siia ja esimese 
asjana sunnitakse neid poseerima alasti fotode jaoks, mis pannakse seejärel 
eskortagentuuride saitidele, ja neile öeldakse, et „kui sa ei tee, mida me 
ütleme, siis saadame selle sinu perele.” Ja häbitunde tõttu ei hakka naised 
vastu.” 

Sellele rühmale lisaks on ka naised, kes teavad, et nad hakkavad tööle prostituutidena, 
kuid „nad ei tea, millistes tingimustes nad pärast kohale jõudmist tööle peavad hakkama ja 
kuidas neid ekspluateeritakse – et nad peavad magama päevas 20–25 mehega ja selle eest 
makstakse neile 100 naela kui sedagi. See on tohutu ekspluateerimine, sest isik, kes tegelikult 
teenib, saab tasust 90% ja naine 10%. Ja seega on tegemist inimkaubandusega.” Nad juhivad 
tähelepanu ka majanduslikule ebavõrdsusele ja ebastabiilsusele, tänu millele saavad inimkau-
bitsejad tüdrukuid ja naisi värvata: „95% inimkaubanduse ohvritest on siin majandusliku ja 
perekondliku olukorra pärast, muidu nad poleks siin – neid poleks nii lihtne sundida ega petta, 
aga nad on hädas ja nurka surutud ning neile lubatakse kuldset võimalust ... pole juhus, et iga 
lähteriik on majanduslikult halvas seisus.”

Seega toetavad Metropolitani politsei inimkaubanduse üksuse tõendid vähemalt 
kaudselt seda, et seksuaalseks ekspluateerimiseks toimuva inimkaubanduse ja fiktiivabielu-
de vahel on seos, mis viitab sellele, et ülalnimetatud tüüpi veebisaidid võivad olla värbamis-
mehhanismideks. Intervjueeritavate tööalased kogemused viitavad ka sellele, et konkreetselt 
Londonis on klientide eelistused need, mis suurendavad nõudlust Ida-Euroopa päritolu naiste 
järele. 

6. Olemasolevatest uuringutest pärinevad 
toetavad tõendid

 Paljusid järeldusi toetavad ka ulatuslikud uuringud, mille viisid läbi Eaves ja London 
South Bank University ning mis avaldati aastatel 2012 ja 2013 kahes aruandes. 2013. aasta 
aruanne viitab politsei korraldatud uurimusele Project Acumen, mille eesmärk oli tuvastada 
Inglismaal ja Walesis sellise prostitutsioonisektori suurus, mis ei tegutse tänavatel, ja hinnata, 
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kui levinud on inimkaubandus. Uurimuse käigus tuvastati, et 96,4% selles sektoris töötavatest 
naistest olid immigrandid – see on 5108 naist. Autorid leidsid, et selle sektoriga on riiklikul 
tasemel seotud 17 000 immigrandist naist, kellest hinnanguliselt 2600 olid inimkaubanduse 
ohvrid ja 9600 olid kaitsetud (mis autorite definitsiooni kohaselt tähendas naisi, kes majandus-
like või kultuuriliste tegurite tõttu ei saanud prostitutsioonist väljuda ega selleks abi otsida). 
Londonis võrdub see hinnanguliselt vastavalt 766 sisse veetud naisega ja 2860 kaitsetu naise-
ga.1

Peamiste tulemuste hulgas märgivad autorid, et „näib, et hiljuti on üsna kiiresti kas-
vanud mitte-Briti päritolu naiste arv, kes müüvad seksuaalteenuseid Londoni eri linnaosade 
tänavatel, paljud neist naistest on pärit Rumeeniast.” Autorid märgivad, et tegemist on hilju-
tise muudatusega, varasemalt oli levinud seisukoht, et enamik mitte-Briti päritolu naistest 
olid seotud siseruumides toimuva prostitutsiooniga, kuid Ida-Euroopa naised (keda tuvastati 
rumeenlastena, kuid seda pole kinnitatud) töötavad üha sagedamini tänaval ja nende tegevus 
paistab olevat rangelt kontrollitud, k.a naisterühmade sõidutamine eri asukohtadesse. Samuti 
täheldati, et mitmed sellesse rühma kuuluvad tänaval töötavad tüdrukud olid alles 14- või 
15-aastased. Autorid leidsid, et väited, nagu töötaksid need naised iseseisvatel majanduslikel 
põhjustel ja vabatahtlikult, ei tundu usutavad: „[üks] vastaja rõhutas: „... nad [väidavad, et 
nad] ei saa mingit muud tööd, nii et peavad tänaval töötama. Ma ei usu seda absoluutselt. 
Ma arvan, et mingi osa sellest võib paika pidada. Aga nad on olnud riigis alles ühe päeva ja 
töötavad kohe tänaval? ...”2

Siseruumides toimuva prostitutsiooni puhul kirjeldati aruandes Ida-Euroopa naisi, kel-
lega uurimusele vastajad ja tugiteenuse pakkujad olid puutunud kokku Londoni eri linnaosa-
des: „Vastaja ... märkis, et selle linnaosa bordellides olevad naised on sageli hilises teismeeas 
või varastes kahekümnendates. Tavaliselt on esindatud eri rahvused, sh Ida-Euroopast ja Aaf-
rikast pärinevad naised. Linnaosas D tegutsev tugiteenus täheldas, et nende jaoks oli viimaste 
aastate jooksul suurim muudatus „mujal kui tänaval seksi müüvate immigranttöötajate” arvu 
kasv. Uurijatele räägiti ka tänavaprostitutsiooniga mittetegelevate prostituutide riskantse-
matest praktikatest: „Tervishoiutöötaja ... rääkis, et tema teenuseid kasutab üha suurem arv 
inimkaubanduse ohvritest naisi, kes on rasedad – on teada, et rasedad naised võivad teenida 
bordellides rohkem raha. Sama teenus on täheldanud noorte rasedate Ida-Euroopa ja Aafrika 
päritolu naiste arvu kasvamist. 3

Eavesi loodud PE:ER-i projekti aruanne sisaldab põhjalikke intervjuusid täiskasvanud 
naistega, kes on seotud prostitutsiooniga või on sellest väljumas, varem inimkaubanduse ohv-
riks langenud naistega ja praktikutega, kes töötavad prostitutsiooniga tegelevate naistega. 
Uuringu eesmärk on edendada prostitutsioonist väljumise jätkusuutlikku üleriigilist heade 
tavade poliitika ja praktika raamistikku ning suurendada teadlikkust naiste elude ja väljumise 
motivatsioonide kohta. Aruandes ei viidata küll kindlatele rahvustele, kuid see lahkab prosti-
tutsioonist väljumise takistusi ja analüüsib asjaolusid, mis raskendavad inimkaubanduse ohv-
rite prostitutsioonist väljumist. Autorid märgivad, et

1 Bindel et al (2013). Capital Exploits: A Study of Prostitution and Trafficking in London

2 Ibid: pp28-99

3 Ibid: 30

9 intervjueeritavat oli veetud üle rahvusvaheliste piiride prostitutsiooni eesmärgil. 
Pärast kaubitsejate käest põgenemist oli üks naine seotud prostitutsiooniga, mis ei toimu-
nud tänaval, vaid korterites ja saunades (selle analüüsi puhul liigitati ta reeglina siseruumides 
toimuva prostitutsiooniga tegelevaks), ja tal oli kujunenud välja kokaiinisõltuvus, samas kui 
teine naine oli seotud tänavaprostitutsiooniga (selle analüüsi puhul liigitati ta reeglina täna-
vaprostitutsiooniga tegelevaks) ja tal oli kujunenud välja crack’i sõltuvus ning ta elas kodutu-
te varjupaigas.1

Seega demonstreerisid uurijad sunni, sõltuvuse, vähese koolituse/oskuste, vaimse ja 
füüsilise tervise probleemide ning väliste takistavate tegurite (puuduv juurdepääs rahalistele 
vahenditele või elamispinnale) mustreid, mis mõjutavad inimkaubanduse ohvritest naisi ja 
mille tõttu nad võivad jätkata prostitutsiooniga tegelemist ka pärast kaubitsejate käest pää-
semist.

1 Bindel et al (2012). The PE:ER Project: A Study of How Women Exit Prostitution, 72
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