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EESSÕNA
Eesti on inimkaubanduse lähteriik, samas ka transiitriik ja väga vähesel määral sihtriik. Enamus inimkaubanduse ohvreid on naised, keda on kaubitsetud seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil. Enamik inimkaubanduse juhtumitest on leidnud aset Eestis ja ka lähiriikides.
Haavatavad isikud, enamasti naised ja lapsed, kes värvatakse inimkaubandusse seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil, saavad märkimisväärset füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset kahju. Inimkaubanduse ohvril
on pea võimatu iseseisvalt lahkuda seksuaalse ekspluateerimise keskkonnast. Inimkaubandus seksuaalse
ekspluateerimise eesmärgil ja prostitutsioon on omavahel tihedalt seotud.
Uurimus inimkaubanduse ohvrite vajadustest seoses rehabilitatsiooni teenustega ja motivatsiooni faktorite selgitamine inimkaubanduse keskkonnast lahkumise hõlbustamiseks.
Roman Krõlovi kvalitatiivne uurimus Eesti inimkaubandusohvritest ja prostitutsiooni kaasatutest täidab
tühimiku Eestis tehtud valdkonna uurimuste hulgas. Eestis puudub varasem analoogne kvalitatiivne uurimus.
Roman Krõlov on uurijana välja toonud, et on olemas mitmeid strateegijaid inimkaubandusele järgenud
prostitutsioonist lahkumiseks ja nimetanud neid tinglikult nimedega: loterii , teed näitav täht, sisemised
lahendused ja sunnitud väljapääs. Osad strateegijad on efektiivsed, osad mitte. Uurimuses küsitletud inimkaubanduse ohvrid ja prostitutsiooni kaasatud tõid välja abistavate teenuste kasu inimkaubanduses ja prostitutsioonis viibimise ajal ja pärast väljumist seksuaalse ekspluteerimise sfäärist.
Uurimuse tulemused viitavad selgelt, et Eesti inimkaubanduse ohvrid ja endised prostitutsiooni kaasatud naised ei näe prostitutsiooni kui tööd või meelelahutust ja seostavad seda pigem vägivallaga.
Suur tänu uurimuse läbiviijale Roman Krõlovile ja uurimuse teaduskonsultandile professor May-Len
Skilbray le Oslo Ülikooli õigusteaduskonna õiguse kriminoloogia ja sotsioloogia osakonnast.
Eda Mölder

Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, PA29, SFOS 5.2.0502.13-0005
Projekt Supporting victims of trafficking for sexual exploitation through improving the services provided
by the rehabilitation centre Atoll and shelter Vega.
MTÜ Eluliin 2015
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Sissejuhatus
Antud uurimistöö on tehtud projekti „Supporting victims of trafficking for sexual exploitation through
improving the services, provided by the rehabilitation centre Atoll and shelter Vega” PA29. Projekti finantseeriti Norra Finantsmehhanismide 2009-2014 vahendusel.
Mittetulundusühing Eluliin on praegusel hetkel ainus organisatsioon Eestis, mis pakub inimkaubanduse
ohvritele sotsiaalse ja psühholoogilise rehabilitatsioonikeskuse Atoll vahendusel pidevaid ja kompleksseid
abiteenuseid uurimuse sihtgrupile. Sujuv töine kontakt ja koostöö kogemus uurimuse sihtgrupiga st inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatud naistega, tagas võimaluse uurimuse valimi kujundamiseks, valimi
kättesaadavuse ja analüüsi tarvis kvaliteetsete andmete kogumise.
Antud töö raames oli uurija peamiseks eesmärgiks mõista, millised rehabilitatsiooni- ja abiteenused on
hädavajalikud inimkaubanduse ohvritele ja haavatavatele isikutele – ennekõike prostitutsiooni kaasatutele,
et saavutada inimkaubanduse ja prostitutsiooniga seotuse tagajärjel saadud psühhosotsiaalsete kahjude
vähendamine.
Vastusena uurimuse sellele küsimusele ilmnes hädavajalikkus leida vastused mõnedele antud töö täiendavatele küsimustele:
A. Mõista detailselt inimkaubandusse ja prostitutsioonisfääri kaasatuse kogemust: millised on selle
protsessi mehhanismid? Kuidas see töötab? Miks töötab see kellegagi konkreetselt? Mis toimub prostitutsiooni ja inimkaubandusse kaasatu isiksusega?
B. Missugused on respondentide põhilised motivatsioonifaktorid lahkumiseks prostitutsioonist ja inimkaubandusest?
C. Missuguseid strateegiaid rakendab isiksus selleks, et lahkuda inimkaubandusest ja prostitutsioonisfäärist? Millised strateegiad osutuvad edukaiks, millised mitte? Mis sunnib mõnesid pärast tehtud väljumiskatset naasma prostitutsiooni ja inimkaubandusse?
Prostitutsiooni-probleemid on Eestis küllalt hästi uuritud (Trummal, 2001; Pettai, I., Proos, I., Kase, H.,
2003; Pajumets, 2004; Trummal, A.; Fischer, K.; Raudne, R., 2006; Klein, 2006; Pettai, I., Kase, H., Proos,
I., 2006; Lõhmus, L.; Trummal, A.;, 2008; Lõhmus, L.; Trummal, A.;, 2012). Seni tehtud uurimuste eripäraks oli nende keskendatus sihtgrupi respondentide elu sotsiaaldemograafilistele ja meditsiinilistele aspektidele. Sihtgrupi esindajate vajadust psühhosotsiaalse toetamise järele uuriti Eestis vaid üks kord, ja sedagi
küllalt pealiskaudselt (Pettai, I., Kase, H., Proos, I., 2006). Inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse
kogemuse psühholoogiliste aspektide, motivatsioonifaktorite, prostitutsioonist väljumise strateegiate ja
rehabilitatsiooniteenuste vajaduse üksikasjalik uurimine toimub Eestis esmakordselt käesoleva uurimuse
raamides. Töö uudsus seisneb uurimuse metodoloogilise osa rakendamises, tänu millele avanes täiendavaid võimalusi andmete analüüsimiseks.
Uurimustöö tulemusena saadud teadmiste praktiline rakendamine võib osutuda küllalt avaraks.
Uurimusaruande tulemused võivad olla huvitavad ja kasulikud eelkõige professionaalidele, kes töötavad
ohvrite abistamise sfääris vastavates riiklikes või valitsusvälistes struktuurides. Ka võivad selle töö andmed leida kasutust kõikvõimalike informatiivsete materjalide ja õpikute koostamisel. Mõistagi võib neid
vahetult rakendada ja testida abistavate keskuste ja organisatsioonide praktilises tegevuses, mis pakuvad
rehabilitatsiooniteenuseid uurimuse sihtgrupile ja abi inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumise juures. Osutatavate teenuste ja abi kvaliteedi parandamine inimkaubanduse ohvritele ja isikutele, kes on kaasatud prostitutsiooni, oli kokkuvõttes projekti peamiseks ülesandeks.
Uurimistöö planeerimine, metoodika, andmete kogumine, töö tulemuste ettevalmistamine ja analüüs
toimus tihedas koostöös Norra Oslo Ülikooli kriminoloogia osakonna õppejõu – sotsioloogi, prostitutsiooni ja inimkaubanduse probleemi eksperdi ja uurija May-Len Skilbrayga ning tema asjatundlikul toetusel.
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Uurimise metoodika
Uurimistöö viidi läbi kahe põhilise ja kahe abistava uurimismeetodi toel. Põhilisteks meetoditeks olid:
poolstruktureeritud fokusseeritud intervjuu ja G. A. Kelly isiklike konstruktsioonide intervjuu/küsimustik
G.A. Kelly isiksuslike konstruktsioonide teooriast lähtuv teatmete võrestiku intervjuu metooodika (The
Repertory Grid Interview) (Kelly, G.A., 1955).
Andmete kogumise täiendavate meetoditena kasutati kahte, respondentide enese poolt täidetavat struktureeritud küsimustikku:
a. küsimustik isiksusele põhjustatud kahjudest ja kahjustustest prostitutsiooni ja inimkaubandusse kaasatuse perioodil
b. küsimustik hädavajalikest abi- ja rehabilitatsiooniteenustest neile, kes lahkuvad prostitutsioonist ja
inimkaubandusest.
Esitatud allikad andsid avaraid võimalusi mitmesuguste kvalitatiivsete ja kvantiteetsete andmete saamiseks, uurimuse olemuse ja analüüsi teostamise suhtes erinevate statistiliste meetodite kasutamise abil.
Järgnevalt üksikasjalikumalt igast rakendatud metoodikast:
Poolstruktureeritud fokusseeritud intervjuu
Antud metoodika oli üheks põhilistest kvaliteetsete andmete kogumise viisist uurimustöö läbiviimise käigus. Intervjuu tehti isikliku, neljasilma-vestluse vormis iga respondendiga individuaalselt. Andmed fikseeriti uurimuse „marsruutlehel” ja lindistati respondendi loal diktofonile, mis analüüsi tarvis transkribeeriti
seejärel tekstivormi.
Intervjuu läbiviimise mõtteks oli selliste andmete kogumine nagu:
- respondendi demograafiline üldseisund intervjueerimise hetkel,
- respondendi kaasatuse kogemus inimkaubandusse ja prostitutsiooni: sellesse sfääri värbamise eelse ja
värbamise staadiumite eripärad; antud sfääris tegutsemise kogemus ja tingimused ning selle tagajärjed,
- respondentide subjektiivse suhtumise ja orientiiride väljaselgitamine prostitutsiooni ja inimkaubandus
suhtes, aga ka nende hoiakute muutmine (kui see protsess toimus),
- kogemus respondentide katsest lahkuda inimkaubandus- ja prostitutsioonisfäärist: põhiliste sündmuste ja olukordade analüüs, mille foonil väljumine sündis; respondentide põhilised strateegiad inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkumiseks, motiveerivad faktorid; „tagasilangemise” ja naasmise kogemus,
aga ka toetavate faktorite väljaselgitamine, mis seda protsessi justnagu takistasid.
Põhjus, miks valiti uurimuseks intervjueerimise meetod, seisnes selles, et vaatamata aktiivsele teaduslikule ja sotsiaalsele huvile, on inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumise, aga ka abi- ja rehabilitatsiooniteenuste pakkumise probleeme neile, kes selle sammu astunud, tänase päeva seisuga ebapiisavalt
uuritud. Sellistel juhtudel võib kvalitatiivsete uurimismeetodite kasutamine olla informatiivne ja efektiivne.
Sellest lähtuvalt pidasime antud metoodikat rakendades silmas:
a. saada võimalikult laiaulatuslik spekter kvalitatiivsetest andmetest probleemi uurimise suhtes
b. anda respondentidele uurijaga võrdsed võimalused protsessis osalemiseks: väljendada vabalt oma
mõtteid ja seisukohti, et esitada uurijale uusi vaatenurki ja perspektiive uurimuse probleemi suhtes
c. saada probleemile „vaade ülalt” või terviklik ja kompleksne arusaam kogu protsessist ja igast selle
lülist eraldi, alates inimkaubandussse ja prostitutsiooni värbamisest, sellesse kaasatusest ja sellest lahkumise protsessist.
Vaatamata kvalitatiivsetele uurimismeetodite kasutamise puudustele ja raskustele teaduslike andmete
saamiseks, andis poolstruktureeritud fookusintervjuu meetodi rakendamine rikkaliku pagasi erilaadilistest
andmetest fenomeni analüüsiks ja võimalusi selle detailseks kirjeldamiseks.
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Teatmete võrestiku intervjuu
Teatmete võrestiku meetodi aluseks on isiklike konstruktsioonide teooria, mille autoriks on ameerika psühhholoog G.A. Kelly. Tema lõi selle teooria 1950ndatel aastatel ja sellest ajast rakendatakse seda edukalt
mitte ainult kliinilises praktikas, vaid ka sotsioloogilistes uuringutes (Tomico, O., Karapanos, E., Lévy, P.,
Mizutani, N., Yamanaka, T, 2009); infotehnoloogia valdkonnas (Hassenzahl & Trautmann, 2001); turu-uuringutes, hindamaks ostjate suhtumisi ja uute toodete edukust (Jankowicz & Hisrich, 1987).
Kelly arvamust mööda „vaatab inimene maailma läbi klaasjate trafarettide või šabloonide, millised loob
ise, ja püüab neid seejärel sobitada reaaliatesse, millest maailm koos seisab. Selline sobitamine pole paraku alati parim. Ent ometi – ilma selliste šabloonideta kerkib maailm tema ette nii erinevates samasustes, et
ta pole suuteline sellest välja lugema mingit mõtet... . Nimetagem neid šabloonideks, millega katse korras
jõuda asjade tõelise olemuseni – konstruktsioonideks. Konstruktsioonides on maailma tõlgitsemise olemuse võti.” (Kelly, G.A., 1955).
Teisiti väljendudes on isiksuslik konstruktsioon idee või mõte, mida inimene kasutab selleks, et selgitada või ennustada oma kogemust. See kujutab enesest jäika viisi, millega inimene mõtestab tegelikkuse
mõningaid aspekte sobivuse ja kontrastide terminites.
Tehniliselt koosneb teatmete võrestiku meetod mitmest staadiumist:
a. Teatmete võrestiku disaini ja projekteerimise staadium
b. Teatmete võrestiku administreerimise või selle vahetu täiendamise staadium respondendi enese poolt
c. Andmete töötlemise ja analüüsi staadium (Fransella F., Bannister D, 1977)
Teatmete võrestiku standardne olemus koosneb mitmest osast:
a. Elementide seeria
b. Konstruktsioonide seeria
c. Teatmete võrestiku hinnangulisus
On olemas erinevaid metodoloogilisi lähenemisi teatmete võrestiku formeerimisele või selle projekteerimisele. Siinkohal toetugem neile, milliseid rakendati vahetult antud töös.
A. Teatmete võrestiku elemendid
Käesolevas töös esitati need respondentidele esmajärjekorras. Kuna autor püüdis saada andmeid selle
kohta, kuidas respondendid tõlgitsevad konkreetseid olukordi, rakendati nn situatsiooni-elemente. Sellist
metodoloogilist lähenemist kasutatakse näiteks narkootikumide tarvitajate uurimisel teatmete võrestiku
meetodil (Neimeyer, R. A., Mahoney, M. J, 1995).
Elementide seeria formeerimiseks valiti kaks põhilist situatsiooni-elementi, millesse suhtumise väljaselgitamine pakkus kõige suuremat huvi. Nendeks elementideks olid „prostitutsioon” ja „prostitutsioonist
lahkumine”. Seejärel lisati neile elementidele veel mõned, mille vastu tundis autor teaduslikku huvi. Need
olid: „seksi ostja”, „uue elu alustamine”, „mees”, „legaalne töökoht/tööhõive”, „laps”, „enesekindlus”,
„seks”, „edukus”, „vägivald”, „raha/finantsiline toetus”, „perekond”, „psühholoogiline toetus”. Elementide
valik rajanes mitte üksi uurimuse huvile respondentide suhtumise vastu neist igasse, vaid ka huvile teatmete võrestiku esitatud elementide omavahelisele vastastikuse seose suhtes.
B. Konstruktsioonid
Töö selles osas järgis autor G.A. Kelly välja töötatud klassikalist metodoloogiat (Fransella F., Bannister D,
1977). Konstruktsioone ei antud ette algselt, vaid selgitati välja iga respondendiga individuaalselt. Selline
lähenemine vastas sisuliselt parimal viisil uurimuse eesmärkidele, võimaldamaks välja selgitada kõige
olulisemad näitajad. Konstruktsioonide väljaselgitamiseks rakendati selliseid meetodeid nagu „diaadide-meetod“ja „triaadide-meetod“.Triaadide-meetod on ka teatmete võrestiku tehnika „klassikaline” meetod, „diaadide-meetod“ selle mõnevõrra lihtsustatud versioon (Kelly, G.A., 1955). See seisneb selles, et
respondendile antakse ülesanne, mille lahendamiseks, vaadeldes teatmete võrestiku elementide nimistut,
tuleb tal leida kaks, respondendi seisukohast teineteisega milleski ühilduvat, ja veel üks element, mis selle
paariga vastandub. Ka tuli respondendil määrata need kriteeriumid või karakteristikud, mis selle paari
8

juures kattuvad, aga ka vastanduva elemendi karakteristika. Sel moel tabas uurija ära konstruktsioonide
bipolaarse süsteemi – nn ilmne konstruktsioon ja kontrastne konstruktsioon, mida kirjeldaski oma metoodikas G.A. Kelly (Kelly, G.A., 1955). „Diaadide-meetodit” kasutati konstruktsioonide ja nende kontrastide
väljaselgitamiseks juhul, kui respondendil tekkis ilmseid raskusi „triaadide-meetodi” kasutamisel.
Järgnevalt kanti konstruktsioonide bipolaarsed süsteemid üle teatmete võrestiku hinnangulisele täitelehele
(Lisa 2) ja intervjuu jätkus järgmises faasis – hinnangutes.
C. Teatmete võrestiku hinnanguline osa
Töö selles osas kasutas uurija hindamisskaalat. Selles skaalas oli viis intervalli:
1 – element vastab täielikult esilekutsutud konstruktsiooni poolusele
2 – element vastab osaliselt esilekutsutud konstruktsioonile
3 – element ei vasta ühelegi poolusele
4 – element vastab osaliselt kontrastsele konstruktsioonile
5 – element vastab täielikult kontrastsele konstruktsioonile.
Respondendil tuli hinnata teatmete võrestiku iga elementi, vastavuses konstruktsioonide iga bipolaarse
süsteemiga, toetudes ülaltoodud skaala intervallidele.
Pärast hinnangulise osa lõpetamist loeti töö teatmete võrestiku täitmise osas teostatuks, ja uurija võis
üle minna andmete töötlemise ja analüüsi etappi. Teatmete võrestiku statistilise analüüsi metoodikat kirjeldatakse edaspidi – osas „Andmete töötlemise protseduur ja nende analüüsi metoodikad”.
Teatmete võrestiku meetodi rakendamise motivatsiooniks oli antud töös:
a. soov leida teine meetod andmete vastandamise uurimiseks ja saadud teabe süvendatum mõistmine
(peale intervjuu)
b. meetodi kasutamise uudsus antud sihtgrupiga, eesmärgiga avardada juba olemasolevat andmepagasit
ja haarata võimalusel kaasa varem mitteuuritud valdkonnad
c. võimalus saada andmete statistilise analüüsi mitte üksi kvalitatiivseid vaid ka kvantitatiivseid meetodid, näiteks vastastikuse seose otsingutel teatmete võrestiku erinevate elementide vahel.
Võib kinnitada, et vaatamata mõningatele riskidele, mis on seotud teatmete võrestiku meetodi „mittetraditsioonilise” rakendamisega inimkaubanduse ohvrite ja prostitutsiooni kaasatud isikute uurimisel,
õigustas meetod enese kasutamist ja selle abil õnnestus saavutada seatud uurimisüleannete lahendamine.
Struktureeritud küsimustik isiksusele põhjustatud kahjudest ja
kannatustest inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse perioodil
See meetod kujutab enesest struktureeritud küsimustikku isetäitmiseks. Küsimustik on spetsiaalselt välja
töötatud andmete kogumiseks esitatud uurimistöö raamides. Küsimustiku loomise aluseks oli
Mittetulundusühing Eluliin inimkaubanduse ohvrite sotsiaalse ja psühholoogilise rehabilitatsioonikeskuse
Atoll (edaspidi Atoll) statistiliste andmete kogumise struktuur, mille abil hinnatakse ohvri saadud kahjustusi inimkaubanduse tingimustes ja inimkaubitsejate poolt toime pandud vägivaldsete tegude astet.
Kaasatud on sellised punktid nagu näiteks: füüsilise jõu rakendamine – ähvardused füüsilise jõu rakendamisest – isikut tunnistavate dokumentide äravõtmine jmt. Täielik nimekiri on ära toodud Lisas 3.
Instruktsiooni mõttes pandi respondentidele ette esitatud kahjude nimekiri läbi lugeda ja ära märkida
need punktid, millega neil tuli inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse jooksul isiklikult ja vahetult
kokku puutuda. Vajadusel andis intervjueerija küsimustele täpsustavad selgitused, mille järel respondent
küsimustiku iseseisvalt täitis. Pärast selle lõpetamist laekus täidetud blankett tagasi intervjueerijale ja sellele omistati uurimuses osalenud respondenti identifitseeriv kood. Küsimustik andis võimaluse saada andmed vastavalt respondentide isiklikele kogemustele inimkaubanduses ja prostitutsioonis osalemise perioodil. Andmete statistilisel töötlemisel kasutati iga kahjustuse tunnuse protsentuaalset väljendust. Andmed
arvestati kokku nagu kogu valiku osas tervikuna, nii ka iga respondentide-grupi kohta eraldi – nii inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkunute kui sellesse sfääri aktiivselt kaasatute osas.
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Struktureeritud küsimustik hädavajalikest abi- ja rehabilitatsiooni-teenustest neile,
kes lahkuvad inimkaubandusest ja prostitutsioonist
See meetod kätkeb eneses struktureeritud küsimustikku isetäitmiseks. Küsimustik töötati välja spetsiaalselt
andmete kogumiseks uurimistöös esitatud raamides. Ka selle küsimustiku loomise aluseks oli Atolli statistiliste andmete kogumise struktuur, mille abil saadakse andmeid Atollis osutatud teenuste kohta teatud
kindlas ajavahemikus. Küsimustikus esinesid sellised abiteenused nagu näiteks: psühholoogiline abi – sotsiaaltöötaja abi – turvalise elu-, varjupaiga vm pakkumine. Üldse koosnes nimekiri viieteistkümnest hindamiseks pakutud teenusest. Alates 14. respondendist täiendati küsimustikku veel ühe teenusega - „tugigrupi või „omasuguse konsultandi“abi pakkumine. Sest küsimustiku, mis sisaldas selle täienduse, täitis ainult
12 respondenti kogu valitud sihtgrupist, polnud see teenus lülitatud üldisse analüüsi ega ka eraldi kirjeldatud. Küsimustikus osutatavate teenuste täielik nimekiri on ära toodud Lisas 4.
Juhisena pandi respondentidele ette nimekiri läbi lugeda ja seada teenused järjekorda vastavalt nende
hädavajalikkuse astmele inimese seisukohalt, kes lahkub või plaanib lahkumist inimkaubandusest ja prostitutsioonisfäärist. Aste „1” omistati enim hädavajalikule teenusele, aste „2” vähem vajalikule jne. Kui
respondent pidas mingeid teenuseid võrdselt vajalikuks, võis mõlemale omistada ühe ja sama astme.
Andmete töötlemisel koostati teenuste üldine pingerida vastavalt respondentide hinnangutele. Andmed
arvestati kokku, nii kogu valiku kohta tervikuna kui iga respondentide-grupi osas eraldi – nii inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkunute kui sellesse veel aktiivselt kaasatute osas.
Valimi moodustamine ja andmete kogumise protseduur
Inimkaubanduse ohvreid ja inimesi, kes on kaasatud prostitutsiooni, peetakse uurimuslike tööde teostamiseks traditsiooniliselt raskesti kättesaadavaiks. Riskide minimiseerimiseks ja kindlustamaks andmete
kogumisele optimaalne rütm, aga ka uurimuse sihtide saavutamiseks, kasutati valiku kujundamisel lihtne
juhuslik valim („simple random sampling”) ja lumepalli („snowball sampling”) kombineeritud metoodikat.
Respondentide kaasamiseks uurimusse loodi ja õpetati välja spetsiaalne värbamismeeskond, mis koosnes Atolli väljatöötajatest.
Meeskonna eesmärgiks oli sihtgrupi kaasamine uurimisse, esialgne informeerimine küsitluse läbiviimise sihtidest, ülesannetest, meetoditest ja tingimustest, vastuste saamine sihtgrupi esindajate põhilistele
küsimustele, respondentide registreerimine intervjuude läbiviimiseks. Meeskond tegi läbi eelneva metodoloogilise õppuse ja töötas ka tihedas kontaktis uurijaga. Esimeseks meetodiks, mida rakendati uurimuses
osalejate valimi kujundamiseks, oli lihtsa juhusliku valiku meetod. See tehti teoks Atolli klientide baasil
statistiliselt. Igale kliendile omistati esmalt individuaalne number, edaspidi, kasutades MS EXCELI
RANDBETWEEN statistilist paketti, valiti saadud peavalikust välja potentsiaalsete respondentide erinevad numbrid. Edasi võtsid värbamisgrupi liikmed ühendust iga „väljalangenud” kandidaadiga ja tegid
ettepaneku uurimuses osaleda. Nõustumise korral määrati respondendile esimese intervjuu aeg, keeldumise puhul jätkasid meeskonnaliikmed järgmise kandidaadiga.
Valimi kujundamise juures rakendati täiendava meetodina „lumepalli-meetodit”. Selle kasutamisel püüdis uurija kaasata küsitlusse respondente, kes polnud algusest peale olnud seotud Atolli pakutavate abiteenustega, sel moel valimit tasakaalustades. Metoodikat rakendati juba intervjueeritud respondentidega, kel
paluti anda oma selliste tuttavate kontaktandmed, kes sobiksid valiku kriteeriumidega ja nõustuksid uurimuses osalema. Kui sellised kontaktandmed edastati, võtsid värbamisgrupi liikmed kandidaadiga ühendust.
Valimi kujundamiseks rakendatud meetodid lubasid saavutada uurimustöö sihid andmete kogumise osas
analüüsi tarvis.
Uurimuses osalemiseks valitud respondentide üldistatud andmed on ära toodud tabelis 1:
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Sugu

Vanus

25

Naine

Keskmine
vanus 37
eluaastat
noorim 23
aastane,
vanim 53
aastane

Vene keel
22, eesti
keel 3.

Aktiivselt
kaasatud
prostitutsiooni 16,
prostitutsioonist
väljunuid
9

Inimkaubandusest ja
prostitutsioonist väljumise periood
intervjuu tegemise momendil

Respondentide arv

25

Inimkaubandusse ja prostitutsiooni
kaasatuse perioodi pikkus
intervjuu tegemise momendil

Täidetud küsimustik
pakutavatest abi- ja
rehabilitatsiooniteenustest

25

Respondendi staatus
inimkaubandusse kaasatuse
staadiumist lähtuvalt

Põhjustatud kahjud inimkaubanduses ja prostitutsioonis
viibimise perioodil

50

Keel

Läbiviidud intervjuude arv

Tabel 1: Uurimuses osalenud respondentide valiku üldistatud andmed

Alates 1
päevast
kuni 16
aastani.

Alates 3
kuust kuni
14 aastani.

Andmete kogumise protseduur algas respondentidele uurimuse läbiviimise eesmärkide, meetodite ja tingimuste tutvustamisest.
Eriti kriipsutati alla osalemise vabatahtlikkust, info kogumise käigus saadud respondentide andmete anonüümsust ja uurimuse kõigi metodoloogiliste etappide täieliku läbimise hädavajalikkust. Vajadusel vastas
intervjueerija respondendi täpsustavatele küsimustele, ja respondendi nõusoleku korral võttis temalt „allkirja” (või muu nõusolekut tähistava märgise) „uurimuses osalemise nõusolekust informeerivale” blanketile.
Info anonüümsuse tagamiseks omistati igale respondendile individuaalne kood. Kodeerimise printsiip
oli järgmine: a. teine täht respondendi eesnimest b. teine täht respondendi perekonnanimest c. kaks viimast
numbrit respondendi sünniaastast. Koodi ette märkis intervjueerija kaks täiendavat tähte: PK (tinglikult
„prostitutsiooni kaasatud”) – respondentidele, kes olid intervjuu andmise hetkel inimkaubanduses ja prostitutsioonis aktiivselt tegevad. Ja KG (tinglikult „kontrollgrupp”) – respondentidele, kes olid intervjuu
läbiviimise hetkeks sellest sfäärist väljunud. Eelduseks võeti, et kui kellelgi respondentidest tähelised ja
numbrilised märgid kattuvad, lisatakse nende koodile täiendavalt kolmas sümbol – teine täht respondendi
ema eesnimest. Ent praktikas selle tingimuse rakendamiseks vajadust ei tekkinud. Tulemina kanti saadud
kood uurimuse kõigile respondendi täidetud blankettidele ja formularidele, mis võimaldas säilitada ühte
või teise vormi kuuluvuse identsuse. Pärast informatiivse nõusoleku protseduuri läbiviimist ja respondendile koodi kinnistamist algas vahetu uurimisintervjuu.
Nagu juba ülalpool märgitud, viidi kõikide respondentidega läbi uurimuse metodoloogilised faasid.
Olenevalt metoodikate massiivsusest viidi andmete kogumise protsess läbi kahes etapis: esimeses teostati
pool struktureeritud fokusseeritud intervjuu ja mõlema struktureeritud küsimustiku täitmine, teises – andmete kogumine teatme võrestiku meetodil.
Motivatsiooni toetamiseks uuringus osalemiseks ja kulutatud ressursside kompensatsiooniks sai iga andmete kogumise protseduuri täielikult läbinud respondent sümboolse tasu osalemise eest. Seda tasu pakuti
respondentidele valiku näol tee- või kohvikomplektidest, mille maksumus ei ületanud kümmet eurot.
Andmete analüüsi töötlemise ja metoodika protseduur
Andmete töötlemiseks ja analüüsiks rakendati nii kvalitatiivse kui kvantitatiivse analüüsi meetodit.
Poolstruktureeritud intervjuu läbiviimise protsessis salvestati andmed algselt diktofoni, ka tegi uurija
märkmeid selleks spetsiaalselt ette valmistatud märkmikku. Andmete sügavamaks analüüsiks ja respondentide anonüümsuse tagamiseks transkribeeriti intervjuud .
Andmete analüüsi juures juhindus uurija selle induktiivsest loogikast, rakendas kontentanalüüsi, ja vas11

tavalt intervjuu ülesehituse punktidele, orienteerus uuringu põhilistele sihtidele ja ülesannetele.
Struktureeritud küsimustiku „Kahjud ja kannatused, mis põhjustatud isiksusele inimkaubandusse ja
prostitutsiooni kaasatuse perioodil” andmete analüüsi juures arvestati kahjudest välja iga protsentuaalne
väljendus. Võimaldamaks vastandada kahe grupi näitajaid – inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatute
ja sellest lahkunute omi, ning esitamaks tulemusi ühes graafikus, oli tunnuste/kahjude protsentuaalne väljendus välja arvestatud, pidades silmas arvulisi erinevusi valikute vahel.
Küsimustikus „Hädavajalikest abi- ja rehabilitatsiooni-teenustest neile, kes inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkuvad”, kasutati iga tunnuse ja teenuse suhtes samuti protsentuaalse näitaja tehnikat.
Täiendavalt rakendati selle küsimustiku andmete analüüsi juures pingerida. Andmed on esitatud vastavuses
selle iga astme protsentuaalse näitajaga. Võimaldamaks vastandada kahe grupi andmeid – kaasatute ja
prostitutsioonisfäärist lahkunute näitajate vahel ning esitamaks tulemusi ühes graafikus, arvestati tunnuste
protsentuaalne suhe välja, pidades silmas arvulisi erinevusi valitute vahel.
Teatme võrestiku meetodi abil saadud andmete analüüsi juures kasutati kvalitatiivset ja kvantitatiivset
statistilist analüüsi . Metodoloogia lubab analüüsida nii küsitluse käigus saadud konstruktsioone kui mõõta
võrestiku elementide vastastikust seost (Jankowicz, 2004). Konstruktsioonide analüüsi juures kasutatakse
tavaliselt kvalitatiivseid meetodeid, ent elementide omavahelise seose analüüsi puhul arvulisi. (Caputi, P;
Bell, R.C.; Hennessy, D , 2011). Käesolevas töös valiti respondentide väljavalitud konstruktsioonide kvalitatiivseks hindamiseks teksti semantilise analüüsi meetod. Teksti semantiline analüüs – see on teooria ja metodoloogia sõnade mõtteliste tähenduste väljanoppimisest ja esitamisest, rakendades statistilise analüüsi meetodeid, mida kasutatakse suuremahuliste tekstide juures (Landauer, T.K., Foltz, P.W., Laham, D, 1998).
Semantiline analüüs võimaldab tekste hinnata, määratleda teatud sõnade arvulist koostist tekstis, ent samuti
eristada fraase ja sõnu, mis moodustavad selle semantilise tuuma. Semantiline tuum – see on tekstis kõige
enam esinevate sõnade ja sõnaühendite hulk ja nende kasutamise sagedus, tähendab – sõna või sõnaühendi
protsentuaalne suhe tekstis esinevate sümbolite hulgaga. Konstruktsioonide semantiline analüüs teksti töötlemisel viidi läbi Semantilise Analüüsi ADVEGO meetodi on-line programmiga (ADVEGO, 2015).
Konstruktsioone töödeldi ja selgitati välja teatmete võrestiku iga elemendi semantiline tuum. Analüüsimiseks
võeti ainult konstruktsioonid, mille hinnangud vastasid ekstremaalsele kattumusele iga elemendi poolusega.
Vastastikuse seose analüüsiks teatmete võrestiku elementidega rakendati Pearsoni korrelatsioonikordajat. Korrelatsiooni analüüs viidi läbi SPSS 16.0. statistilise programmiga.
Andmete esitamine
Vastavuses teostatud uurimustöö sihtidega on uurija tähelepanu keskendunud andmete esitamise ja interpretatsioonigi juures keskendunud elementidele, mis tulevad kasuks funktsionaalse rehabilitatsioonitöö
edendamiseks isikutele, kes on saanud kannatada inimkaubanduses seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil,
kaasa arvatud prostitutsioon.
Andmete analüüsi tulemused on aruandes esitatud tabelite, diagrammide, respondentide intervjuude,
autori kommentaaride, järelduste ja interpretatsioonide kujul. Mõned täiendavad andmed on ka selle töö
lisades.
Andmete esitamiseks uurimuse aruandes kasutati süvaintervjuude rakendamise plaani. Andmed on esitatud intervjueerimise põhiliste etappide järjestuses, ent täiendatud ka andmetega, mis saadud teatme
võrestiku abil.
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Uurimustöö tulemused
Respondentide demograafiline hetkepositsioon
Intervjuu algas andmete kogumisest respondentide praeguse demograafilise situatsiooni kohta. Üldjoontes
on need näitajad esitatud selle töö tabelis 1, aga üksikasjalikult läbi uuritud ka teistes, Eestis varem tehtud
töödes (Trummal, A.; Fischer, K.; Raudne, R.;, 2006; Lõhmus, L.; Trummal, A.;, 2012).
Sellele vaatamata on on mõttekas esitada veelgi laiahaardelisem kvalitatiivne kirjeldus mõlema grupi
hetkel kehtivast demograafilisest situatsioonist. Juba siin võime leida rea kasulikke andmeid, mille põhjal
võib lühidalt tõdeda: mõlemal grupil on teineteise omadega kattuvaid raskusi, ent inimkaubandusest väljunute grupil väljenduvad need „pehmemates“, tasandunud vormides. Hetkel prostitutsiooniga tegelevatel
respondentidel esinevad need teravamalt ja eredamalt. Esimene sellest, mida praegu võib esile tuua, ja mis
valikuid ühendab, on aktuaalsed keerukused püsivate, lähedaste ja ohutute isikutevaheliste suhete sõlmimine vastassoost inimestega. Paljudele respondentidele on probleemiks kas üksildus või suhtes ilmnev
vägivald ja agressiivsus, ja/või soovimatus/võimetus sõlmida püsiv, vastutustundlik ja ohutu suhe. Näiteks
oli vaid üks uurimuses osalenud respondentidest intervjuu andmise ajal seaduslikus püsisuhtes mehega,
teised olid üksikud või oli püsisuhe partneriga vaba, mitteametlik – mingite kohustusteta. Mõnel oli lähedane suhe võimalik vaid vahetevahel või lausa ainult virtuaalselt.
PK75RN: „Perekonnaseis – lahutatud, vaba“
KG67AO: „Elan koos lastega ja lapselapsega, mees on surnud ja mina lahutatud.“
PK61JD: „On mitu püsipartnerit – need on püsikliendid, elukaaslast pole, vaba.“
PKO75: „Elan mehega, kord koos, kord lahus – meil on selline vaba suhe. Kuigi faktiliselt oleme temaga nagu vend ja õde.“
PK69IR: „Püsipartner on olemas. Seaduslikult abielluda? Ei, ei proovigi – tema peab kalliks oma
vabadust, mina oma. Igaühel peab olema oma territoorium. Perekond tähendaks mulle jätta „töö“, jätta
maha kõik, enese juures kõik ümber muuta, aga seni pole ma selleks valmis, ma ei tea...“
PK84UA: „On püsipartner, koos oleme juba kaks aastat, aga suhe pole... stabiilne. Me pole abielus ja
praegu koos ei ela. Enne elasime umbes aasta... Põhimõtteliselt selle suhte pärast hakkasingi „töötama“
– et teda toetada, aga siis sain teada, et ta käib ka teistega. Tähendab – ei mingeid kohustusi. Siis ta läks
ära ja nüüd elan üksi..., koos koeraga.“
PKVE72: « on nii, et oleme koos ja ei ole koos, külalisabielu, kuid ta käib peale, et koos elaksime, aga
mina praegu ei taha, mind praegu rahuldab see, vähem kohustusi, ma peaks valetama, kui keegi mulle
helistab, mul on vaja ära minna, ja siis ma ei ole sulle enam keegi, meil on sõbralikumad suhted.
Nagu eelpool toodust ilmneb, suhte olemuses püsipartneriga on mõlemal respondentide grupil palju ühiseid jooni, ent nende seas, kes inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljunud väljendusid need mahedamas
ja vaoshoitumas vormis – respondendid kordasid üldist trendi vabadele, mitteametlikele suhetele, ent pakkusid välja nende mõneti erinevat sisu – sellistes suhetes võime täheldada suuremat rahulolu, vähem
potentsiaali konfliktideks ja sügavamat usaldust partneri vastu.
KG79EA; „Elan vabaabielus, suhe pole registreeritud, ent on püsiv.“
KG79LU: „On püsisuhe. Armusin ära. Sest ta suhtus minusse hästi, kohe, algusest peale, oli austus.
Peamine, et inimene on kohe, alguses lugupidav – suhtu sinusse kui võrdsesse. Sind ei sõimata, et oled
mingi rentslilibu, kes midagi ei tea, ei oska vestelda, vaid räägitakse nagu võrdsega, hinnatakse sinu arvamusi. Arvan, et mul on perekond ka aasta pärast, et suhe püsib.“
Andmete edasises analüüsis näeme, et isikutevahelise püsisuhte ehitamise keerukused on üks inimkaubanduses ja prostitutsioonis osalemises sugenenud „kõrvalproduktidest“, millel on pikk „hääbumisefekt“.
Mõnedelt respondentidelt saadud andmete kohaselt nimelt seda sfääri – mehe tajumist ja temasse suh13

tumist, kriipsutatakse alla kui ühte nendest valdkondadest, mis põhjustab kõige dramaatilisemaid muundumisi inimkaubanduse ja prostitutsiooni kaasatuse käigus. Seda teesi vaatleme üksikasjalikumalt järgnevas,
selles osas, kus esitame andmeid isiksuslike muutumiste subjektiivsest tajumisest pikaajalise viibimise
puhul seksuaalse ekspluateerimise keskkonnas. Ka täiendame neid andmetega, mis saadud näitlike rollide
tehnika rakendamisega. Võime näha, millistes kooslustes tabavad respondendid ära sellise elemendi nagu
„mees“, võrrelda neid andmetega, mis ammutatud teisest elemendist, mis on „seksi ostmine“.
Mis puutub järgmist punkti kehtiva demograafilise olukorra ülevaatest – uuringus osalenute ülalpidamisel olevate laste olemasolu – ei leidnud me samuti märkimisväärseid erinevusi kahe grupi trendide vahel.
Enamik küsitluses osalenud respondentidest olid intervjuude tegemise ajal emad. Paljudel naistest mõlemas grupis olid ülalpeetavad lapsed, või juba täisealised, kes suutsid end ise ülal pidada. Mõned, samuti
mõlemas grupis, olid mitme lapse emad. Äratab tähelepanu, et kui vastandada respondentide laste vanus
ja nende emade seotuse kestus prostitutsiooniga, võib tõdeda teatud kokkulangevusi. Tähendab – prostitutsiooni kaasamise hetkel ja sellega tegelemise perioodil olid paljudel küsitletuist alaealised lapsed, kes olid
siis ja on veel praeguseni nende ülalpidamisel. Meile on see tõestuseks ühele elemendile naiste sotsiaal-psühholoogilisest haavatavusest, eriti nende, kes lapsi üksi kasvatavad. Sellest tulenevalt võime veelgi reaalsemalt näha, et üksikemadus ja hädavajadus last iseseisvalt ülal pidada, nagu ka sotsiaalse toetuse
puudumine sellistele haavatavatele gruppidele, on üks tõsistest faktoritest, mis mõjutab võimalikkust naiste meelitamiseks inimkaubandusse ja prostitutsiooni . Õige on ka see, et paljudele respondentidele olid
perekond ja laps motivatsiooni- ja turgutusfaktoriks seksuaalsest ekspluateerimisest väljarabelemisel.
On iseloomulik, et mõlema grupi paljudele esindajatele oli nagu loomulik paratamatus, et nimelt neile
langeb põhiline sotsiaalmajanduslik ja moraalne vastutus lapse ülalpidamise ja kasvatamise eest, isegi
püsipartneri olemasolu korral, ja tingimusel, et see partner on lapse/laste bioloogiline isa.
Mõned respondendid kirjeldasid oma praegust demograafilist olukorda nii:
PK85AA: „No püsisuhe on selle mehega – pereisaga. Nagu ennegi, olen mina siin ja tema XXX (nimetatud on üks Eesti linn – aut.), aga kavatseb siia ümber asuda, kogu äri siia üle tuua. Nüüd pole ma enam
nädal aega „töötanud“, olin lastega kodus. Aga saan põhimõtteliselt aru, et raha hakkab lõppema, lastele
on vaja riideid... ja muidugi tulevad nüüd kuu lõpus kõik need maksud, ja jälle sunnitakse mind minema...
Vahel isa aitab meid rahaliselt, aga tema ei mõista, kuivõrd kallis on elu praegu. Andis 50 eurot lapse
kooliminekuks – sellest aitab vaid ühe jalanõu ostmiseks, pluss veel kantseleitarbed jne, jne, pluss riided.
Sellest on meil temaga pidevad lahkarvamused...“
Ülevaate järgmise punkti uurimuses osalenud respondentide kehtiva demograafilise olukorra vaatluse osas
– legaalse tööturu seisukord ja pere rahulolu sissetulekuga –, ilmnes, et enamik küsitletuist olid töötud või
otsisid intervjuu ajal tööd. Huvitav, et mõlemas grupis täheldati enamikus juhtudest positiivset meelestatust
legaalse tööturu suhtes, nii prostitutsiooni kaasatute kui sellest intervjuu ajaks lahkunute seas. Enamik
küsitletute mõlemast grupist tahtnuksid leida või otsisid ametlikku/legaalset töökohta, vaatamata sellele, et
viimane kogemus legaalsest tööhõivest oli enamikul 5–8 aasta tagusest ajast.
Mõned küsitletuist polnud kunagi elus legaalselt töötanud ja mõni sai esimese kogemuse legaalsest
töötamisest alles siis, kui inimkaubandusest ja prostitutsiooni kaasatusest väljus.
KG80AA: „Algul, kui prostitutsiooni jätsin, tundsin end küll väga räbalalt. Nüüd seda muidugi enam
pole, aga lihtsalt tulla, et mõne inimesega kontakti saada, oli mul väga raske... Ja kuigi mu püsipartner
ütles, et istu kodus – toon sulle raha, palju vaja, ainult ära kuhugi mine – mina sain ju nüüd töö. Alguses
oli raske, aga nüüd olen juba kuu aega töötanud. Kui alles alustasin, käisin ringi ja kahtlesin, mulle oli
huvitav – võib-olla degradeerusin selle ajaga (prostitueerimise perioodil – aut.), pluss alkohol... Aga ei!
Sain hakkama! Andsin eksami, mind võeti tööle, midagi pole kaotatud! Midagi peab ikkagi tegema.“
PK77AR: „Mina ei taha terve elu selles äris mütata! Vabandage, mul on kah enesest kahju, ilmselt
armastan ennast, aga tuleb välja, et mul lihtsalt pole seni sellist võimalust (võimalust sellest sfäärist lõplikult lahkuda – aut.) Suvel oli suurepärane, töötasin kogu aeg „šašlõkikas“ ettekandjana, ja oleksin edasi
töötanud, kui siin oleks normaalselt tasustatavat tööd. Aga nii nagu meil makstakse – tapad end 13 tundi,
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ei last, ei ennast, mitte midagi ei näe, õhku tunned ja saad minimaalselt, no ja mis ma sellega teen?!“
PK77AR: „Mina töötasin ainult 1,5 aastat ametlikult, nüüd tulin ära, et minna teisele tööle, aga kuni
pole leidnud, tuleb jälle natuke töötada selles sfääris. Praegu pole tööd saada sugugi nii kerge – ei tule ju
nii, et tere, võtke mind tööle...“
Nende respondentide grupp, kes olid intervjueerimise hetkeks prostitutsiooni-sfääri juba maha jätnud, olid,
mis on ehk ootuspärane, tööturul enam aktiivsed. Suurem osa selle grupi esindajaist olid tööle rakendatud,
mõned neist tegelesid edukalt oma isikliku mikro-äriga, plaanides saada potentsiaalselt kord juba ise tööandjateks.
Vaatamata sellele, et mõne küsitletu sissetulek vahetult pärast prostitutsioonist lahkumist märgatavalt
langes, erines subjektiivse rahulolu tase siiski rohkem selle grupi kasuks. Vastupidiselt neile, kes selles
suure sissetulekuga jätkuvalt tegevad, kogesid esimesed elatusvahendite nappust ja rahalist kindlusetust.
PKAA85: „Raha ei jätku kunagi, sest on palju ülalpeetavaid, peale laste aitan õde, kuipalju suudan,
veel ema jne... Meil jätkub raha – ma ei ütleks, et riideid ostame luksuspoodidest, sööme nagu kõik normaalsed inimesed, aga minna nüüd poodi 20-30 euroga, kassid-koerad veel pealekauba... Ent saame
rahuldavalt hakkama – nii hindele „kolm“.
KG79EA: „Minul on ametlik töö, partner töötab samuti ja meil on ühine pere-eelarve. Muidugi tahaks
elamiseks rohkem raha, aga seni aitab sellestki.“
KG79EA: „ Alles praegu (peab silmas aega pärast inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkumist –
aut.) hakkasin elama järgmise graafiku põhjal: selle raha panen kõrvale, selle kulutan söögile, selle riietele, koolitarvetele, ravimitele. Enne seda elasin nürilt – mille teenisin, kulutasin kohe millegi peale,
homme läksin taas teenima, ja kulutasin jälle ära. Mul polnud mingit kindlustunnet, aga õppisin nii elama
samm-sammult, isegi ei teadnud, et võib ka nii läbi ajada, et midagi kõrvale paned...“
Paljudel selles uurimuses küsitletuist moodustas prostitutsioonist saadud tulu poolest kahe kolmandikuni
pere sissetulekust, mõnel puhul lausa 100%. Sellepärast on probleeme seoses tööhõive, vajalike professionaalsete ja töiste oskuste taastamise või omandamisega, prostitutsiooni ja inimkaubandusga võrreldes
rahuldava alternatiivi organiseerimisega – mõistagi on see tõeline väljakutse ja üks olulisematest nurgakividest millisele tahes psühhosotsiaalsele programmile, mis suunatud sellest sfäärist väljatulemisele.
Edaspidi vaatleme seda teemat veel kord üksikasjalikumalt ja paljudest aspektidest.
Siinkohal, tehes väikese kokkuvõtte töö sellest osast, väärib märkimist järgmine:
A. Nii inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkunud kui selles veel tegevate andmed näitasid kattuvaid trende praeguses demograafilises olukorras.
B. Inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkunud osutasid mõneti olemuselt erinevatele karakteristikatele antud uurimuse selle osa teemades, nagu:
• sisuliselt paremad ja enam rahuldavad isikutevahelised suhted
• enam rahuldav situatsioon tööhõives, kindla töökoha omamine
• subjektiivse/sisemise rahulolutunde kõrgem tase enese ja oma pere praeguses sotsiaalmajanduslikus
olukorras.
C. Andmeid kvalitatiivsetest muutustest andsid aru erinevas vanuses küsitletud, prostitutsioonis ja inimkaubanduses tegutsemise kogu perioodi kohta, ja sellest saadud kogemusest.
Inimkaubanduses ja prostitutsioonis viibimisest saadud kogemus ja suhtumine
Selles osas püüame valgustada respondentide situatsiooni, mis seotud nende vahetu kogemusega inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasamisest ja seal viibimisest. Antud töös keskendume rohkem küsitletute
motivatsiooni psühholoogilistele komponentidele, nende ootustele ja hoiakutele selle sfääri suhtes, samuti
sellele, kuidas need aja jooksul muutusid.
Paljudele ohvritele algas kogemus ammu enne nende värbamise konkreetset hetke. On olemas küllalt
palju töid, mis uurinud ja struktureerinud põhilisi põhjusi, miks asjaosaline prostitutsiooni-sfääri satub
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(osutuseks: Rootsi 3 olulise põhjuse uuring). Uuriti põhjalikult värbamiseks vajalikku inimkaubandusele
eelnevat perioodi, ja tulid selgesti esile psühholoogilised, sotsiaalsed, majanduslikud, isikulise ja kultuurilise haavatavuse faktorid. See teave on mõistagi igati kasulik efektiivseks tegutsemiseks, mis seotud sedasorti sotsiaalsete ilmingute ennetamisega. Esitatud töös meie hangitud andmed ei vastandu varem saadud
teabele – võimalik, et milleski isegi täiendavad seda.
1. Inimkaubanduse eelperiood ja sellesse sfääri ahvatlemise staadium
Nagu osutatud eespool, algas paljudele küsitletuist tee prostitutsiooni kaua enne sellesse vahetut värbamist.
Ühes hiljutistest uurimustest prostitutsioonist Lätis ja Eestis õnnestus teadlastel välja selgitada rida faktoreid,
mis muutsid isiksuse eriti haavatavaks prostitutsiooni värbamise ja ja kaasakiskumise protsessiks. Need faktorid olid majanduslikku, sotsiaalset, psühholoogilist, isiksuslikku ja kultuurilist laadi (Bite, D; Zitmane, M;
Krolov, R; Priest, S;, 2014). Osutatud töös avastati ka ohvrite lapsepõlvekogemuse märkimisväärne roll, vanemate peremudel, kasvatuse ja vägivallaga seotud probleemid, mida ohvrid olid üle elanud lapse- ja teismelisepõlves. Selles töös uurisime ka, kuidas toimus isiku ahvatlemine inimkaubandusse ja prostitutsiooni. Ent enam
keskendume sündmustele, mis värbamisele vahetult eelnesid, mõistmaks, millisel psühho-sotsio-majanduslikul foonil see toimus ja millised haavatavuse faktorid olid küsitletuile sel perioodil enam olulised.
Küsitletute haavatavus-faktoreid analüüsides õnnestus avastada:
A. Suur osa neist oli esmakordselt ahvatletud prostitutsiooni vanuses 18–23 aastat:
Kolm küsitletuist oli esmakordselt prostitutsiooni meelitatud alaealistena, vanuses 13, 15 ja 16 aastat.
Teine oluline vanusegrupp sai esimese värbamiskogemuse 26–35aastastena. Kõrgeim vanus sama kogemuse osas oli antud uurimuses küsitletuist 38 aastat.
Uuritava grupi andmed näitavad, et naised, noored tüdrukud ja naissoost lapsed (vanuserühmades 13-38
aastat) ei suuda olla piisavalt kaitstud riski eest saada meelitatud inimkaubandusse ja prostitutsiooni.
B. Iga uuritud respondentidest ilmutas värbamise hetkel vähemalt ühte haavatavuse faktorit: majanduslikku, sotsiaalset või psühholoogilist.
C. Paljudele respondentidele oli iseloomulik nn „kompleksne haavatavus“, st – mitu haavatavus-faktorit olid üheaegselt aktiviseeritud. Näiteks majanduslik (võlad) ja sotsiaalne (asumine võõras riigis, töökoha
puudumine ), või psühholoogiline (lähedase inimese surm, lein, depressioon).
D. Vaatamata laialt levinud arvamusele, et nimelt majanduslikud faktorid, nagu näiteks vaesus, on teel
prostitutsiooni peamised. Käesolevas uurimuses, seda teesi ümber lükkamata, avastasime mitte vähem
tugeva mõjuri haavatavusfaktorite teises grupis, ja nimelt isiksuse psühholoogilise seisundi värbamise
hetkel. Sageli võis tõdeda ülal mainitud faktorite (majandusliku ja ja psühholoogilise) koosmõju.
Järgnevalt vaatleme üksikasjalikumalt iga haavatavusfaktorit ja nende koosmõju. Tabelis 2 on ära toodud kõik küsitletute poolt mainitud ja läbi elatud haavatavusfaktorid värbamise hetkel. Need on loetletud
sel kujul, nagu respondendid need esitasid, vaid minimaalselt autori poolt toimetatud.
Mõnedel on kompleksne olemus, nagu näiteks perekondlikust vägivallast tingitu, mistõttu võib esineda
haavatavuse mitmes alajaotuses.
Tabel 2: Haavatavuse liigid ja faktorid ohvrite värbamise käigus inimkaubandusse ja prostitutsiooni
Isiksuse haavatava seisundi/
Haavatavuse faktorid
olukorra liigid värbamise hetkel
Majanduslik haavatavus
Eluks vajalike rahaliste vahendite puudumine: viletsus, tasumata võlad ja/või pereliikmete (abikaasa või püsipartneri kaotus, laste õpperaha vmt) võlakohustuste üüratult
kõrged intressid, tasumata üüriarved
Sotsiaalne haavatavus
Nälg, eluaseme puudumine või hirm see kaotada. Hädavajadus üksi lapsi kasvatada ja
nende eest hoolitseda (üksikema) – paljulapselisuse sotsiaalse toetusvõrgu puudumine.
Mehe või püsipartneri narko-, alkoholi-, mängusõltuvus. Perevägivald või vägivald
partnerisuhtes (füüsiline, emotsionaalne või majanduslik). Pikk koduperenaisestaatus,
töökaotus (enese või partneri), lahutus. Invaliidsus: täielik või osaline töövõime kaotamine, kolimine teise riiki või võõrasse linna

16

Isiksuse haavatava seisundi/
Haavatavuse faktorid
olukorra liigid värbamise hetkel
Psühholoogiline haavatavus
Alaealisus, „läbiseedimata“ psühhotrauma (lapsepõlves saadud), vägivald peres või partnerluses, truudusetus, lahutus, püsisuhte purunemine, abikaasa vm emotsionaalse kaalukusega
lähedase (vanema) surm, madal enesehinnang, ebastabiilne psühho-emotsionaalne seisund
(õelus, solvumus, soov „sõita kaugele ära“), partnerile psühholoogiliselt „kätte maksta“
(pärast perevägivalla episoodi), emotsionaalne rõhutus, suitsiidikatse(d), diagnoositud
depressioon vm hingehaigus. Alkoholi kuritarvitamine stressi leevendamiseks, ravimite
ületarbimine, enesesisendus à la kõigega pead ise toime tulema, emantsipatsioonituhinad, soov vabaneda mehe sõltuvusest, prostitutsiooni ja inimkaubanduse „romantiseerimine“, „tavatu kogemuse ja kerge raha“ otsimine

Täheldasime, et faktorid on omavahel seotud, nii haavatavuse ühe liigi sees kui nende erinevate liikide
vahel. Mõnikord tingib ühe faktori aktiveerumine ka teiste faktorite aktiveerumise – analoogiliselt „doomino-printsiibile“. Näiteks: kaua koduperenaise-staatuses olnud naisel aktiveerub töötusefaktor, see aktiveerib omakorda võlgade-, eluasemekaotuse-, vaesuse- ja stressi-faktori, ja muudab, teatud asjaoludel,
suure tõenäolisusega võimalikuks isiksuse meelitamise inimkaubandusse ja prostitutsiooni . Nõnda toimub
haavatavuse ahela kujunemine.
Tegime küsitletute kõige tüüpilisemate selliste haavatavuse ahelate analüüsi, eesmärgiga välja selgitada,
mis nimelt oli see, mille nimetasime „initsieerivaks sündmuseks“, st – selliseks sündmuseks, mis viis järgmiste „lülide“ või haavatavusfaktorite aktiveerumiseni. See, mida meil õnnestus välja selgitada, esitatakse
järgmises, tabelis 3.
Tabel 3: Respondentide „haavatavuse-ahela“ aktiviseerumise järjestikulisus ohvrite värbamise käigus
inimkaubandus- ja prostitutsioonisfääri
Initsieeriv sündmus
Perevägivald

Partneri sõltuvused
(hasartmängude, alkoholi-,
narkosõltuvus)

Lahutus või partneri
kaotamine muul moel
(näiteks tema enneaegne surm)

Järgmiste haavatavuse-faktorite järjestikuline aktiviseerumine
Lahkumine partneri juurest vägivallast pääsemiseks
– üksikema – töö puudumine – eluaseme puudumine – rahalised raskused – tööotsingud – värbamine
Perevägivald – ebastabiilne psühho-emotsionaalne
seisund – töökaotus – rahaprobleemid, võlad –
värbamine
Pere finantsprobleemid – risk kaotada eluase –
töö, ümberõpe – uus töökoht: ümberasumine võõrasse linna – tundmatud tingimused – finantsprobleemid – halvad suhted partneriga – ebastabiilne
psühho-emotsionaalne seisund – värbamine
Mehe võlad – sundvajadus prostitueerida
Perevägivald – vaesus – eluaseme puudumine –
sügav stressiseisund – värbamine
Depressioon – edutud katsed luua uus suhe –
sügav stress – värbamine
Äge stressireaktsioon – värbamine prostitutsiooni.
Töötus – sügav stressiseisund – alkoholi kuritarvitamine rõhutud meeleolus ja/või stress – värbamine
Probleemid töö leidmisega – eluks vajalike rahaliste vahendite puudumine – värbamine
Mehe surm – naasmine eelmise partneri juurde –
partneri sõltuvus (alkoholism) – koduvägivald –
vaesus – depressioon – eluaseme puudumine –
rahapuudus – sügav stressiseisund – värbamine.
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Värbamist soodustavad faktorid
Isiklikud kontaktid/tutvused
(sõber oli seotud prostitutsiooni ja
inimkaubandusega)
Isiklikud kontaktid/tutvused
(sõber oli seotud prostitutsiooni ja
inimkaubandusega)
Võimalus paigutada värbamiskuulutusi
avalikesse allikatesse, sotsiaalvõrgustikesse. Pettus.

Kriminaalne tegevus
Isiklikud kontaktid (õde)
Isiklikud kontaktid (sõbranna, stimuleerimine, veenmine seksiostjate vahendusel
Isiklikud kontaktid (õde või sõbranna
olid prostituudid)
Kahe lapse olemasolu, isiklikud kontaktid (sõbranna)
Isiklikud kontaktid (sõbranna oli prostituut)

Initsieeriv sündmus

Vanema/te) surm

Alaealisus
Prostitutsiooni ja inimkaubandus „romantiseerimine“: tavatu kogemuse ja
kerge raha“ otsingud
Äge stressiseisund

Ümberasumine
võõrasse riiki

Enese või partneri
töökaotus

Järgmiste haavatavuse-faktorite järjestikuline aktiviseerumine
Partneri truudusetus – sügav stress – depressioon
– rahaprobleemid (võlad) – sotsiaalse abi otsingud
– äraütlemine – alandatud enesehinnang – värbamine
Psühho-emotsionaalne ebakindlus – alkoholi või
narkosõltuvus – värbamine
Lapsendamine vanemate sugulaste perre – konfliktid kasuvanematega – kodust põgenemised –
värbamine
Värbamine
Sügav stressiseisund – värbamine

Värbamist soodustavad faktorid

Värbamine

Isiklikud kontaktid (sõbranna),
veenmine, keelitamine stressiostjate
vahendusel
Võimalus paigutada seksimüügi
kuulutusi avalikku infovoogu.

Vajaliku keel(t)eoskuse puudumine – mittevastavus kutsealastele nõudmistele – eluaseme ja eluks
vajaliku raha puudumine – võlad kodumaal–
tööotsingud – ebastabiilne psühho-emotsionaalne
seisund – värbamine.
Rahalised raskused – toidu ja eluaseme puudumine – vägivald vanemate peres, terav stressiseisund
– värbamine
Partneri rahalised probleemid – perevägivald –
lisateenistuse otsingud – värbamine.
Eluks vajalike rahaliste vahendite puudumine –
sotsiaalse kaitse otsingud – äraütlemine - „teadlik
valik“ - värbamine.

Eluaseme kaotamine

Terav stressireaktsioon – värbamine.

Invaliidsus, töövõime
osaline või täielik
kaotamine

Terav stressireaktsioon – värbamine.

Isiklikud kontaktid/tutvused, veenmine,
ahvatlemine seksiostjate vahendusel

Alaealisus, isiklikud kontaktid, prostitutsiooni sundimine
Isiklikud kontaktid (sõbrannad)

Seksiostjate kaudu värbamine.
Isiklikud kontaktid/tutvused

Isiklik kontakt värbajatega.

Võimalus paigutada avalikesse meedia-väljaannetesse värbamiskuulutusi
(pettus)
Võimatus saada õigeaegselt sotsiaalset
toetust ja abi. Võimalus paigutada värbamiskuulutusi avalikesse meedia-väljaannetesse
Võimalus paigutada avalikesse meedia-väljaannetesse värbamiskuulutusi
(pettus)
Võimalus paigutada avalikesse meedia-väljaannetesse värbamiskuulutusi
(pettus).

Tabeli 3 andmetest nähtub, et mõjusateks initsieerivateks sündmusteks haavatavuse mehhanismi ja inimkaubandusse ning prostitutsiooni värbamise „käikulaskmiseks“ on sündmused, mis on esmajärjekorras
seotud:
A. Pere- ja partnerisuhte kvaliteedi, stabiilsuse ja ohutusega.
B. Üldise psüühilise tervise, sotsiaalse kompetentsuse ja isiksuse küpsusega.
C. Stabiilsusega, isikliku ohutus- ja kaitstuse tunnetusega tööturul.
Uurijatele oli mõnevõrra üllatav nentida fakti, kuivõrd tõsist rolli mängis ohutuse-faktor pere või partnerisuhtes prostitutsiooni või inimkaubandusse sattumisele eelnenud staadiumis. Ligi pooled juhtumitest,
mis viisid värbamiseni, olid küsitletute andmeil seotud rikkumistega nende lähedastes, partneri või peresuhetes. Nende alla kuuluvad eelkõige: vägivald mis tahes ilmingus pere- või partnerisuhtes – partneri milline iganes sõltuvus (narko-alkoholisõltuvus, mängurlus) – situatsioon, mis tingitud partneri truudusetusest, lahutusest või partneri kaotamisest mõnel muul moel, näiteks seoses tema ootamatu surmaga.
Tabelist 3 ilmneb, et reeglina viisid sellised sündmused küsitletu hälveteni nende psühho-emotsionaalse
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seisundi stabiilsuses, mõjutasid nende tööhõivatust, madaldasid enesehinnangut ja sissetulekute taset, tekitasid finantsprobleeme, võlgnevusi, suurendasid riski kaotada eluase jne. Seega alandasid kokkuvõttes
tuntavalt respondentide elatustaset ja muutsid nad värbamise suhtes haavatavaks.
Mõned respondentidest kirjeldasid oma olukorda järgmiselt:
KGAA80: „Elasin väga kaua koos mehega, kes 8 aastat kuritarvitas narkootikume. Ta oli õudne juba
üksnes narkost, alkoholist läks päris segi, tõstis pidevalt kätt – mul on kinni õmmeldud juba kõik, mis iganes:
nägu, jalad, kõik... Lõpuks ei kannatanud ma enam välja, kirjutasin politseile avalduse, läksin ta juurest ära.
Ja sattusin sellisesse olukorda: mul on korterivõlg, aga ma ei suuda midagi, olles sellises stressis. Ta peksis
mind kõvasti, olin üleni armides ja õmblustes, lihtsalt ei teadnud, mida teha... ja kord kohtasin oma ammust
sõbrannat. Ma teadsin, et ta tegeleb sellega. Helistasin talle ja rääkisin: kuule, aita... mul on raha vaja,
pangalaen tasuda, aga ametlikult ma ei saa töötada – olen stressis, terve nägu kokku õmmeldud... Möödus
mõni aeg, ja ta saatis mulle kuulutuse... Mees kordas mulle kogu aeg: oled selline prostituut! Siis mõtlesin:
kui olen juba 8 aastat selle eest peksa saanud, lähen ja proovin..., aga väga raske, see pole minu jaoks. Enne
arvasin, et see kõik on ju nii lihtne – kerge raha, aga mul oli väga raske.“
PKRN75: „Olin kaua mehel, kaitse all. Mul oli mees, kes lahendas kõik probleemid ja kandis oma õlul
kogu olmet. Olin hea ema ja naine. Siis mees aga lihtsalt armus teisesse naisesse, ja algas meil kogu see
tohuvabohu. Armus ta ju minu sõbrannasse ja minul oli kõike seda üle elada üpris keeruline. Kartsin, et ei
kannata välja kogu seda tragöödiat. Kaks aastat oli kohutavalt valus, selline nüri südamevalu – oli talumatult raske... Ühel ilusal päeval tuli mulle külla tuttav naine ja ütles lihtsalt: „Aitab pisaratevalamisest,
võta end kokku – lähme pidutsema!“ Üksiolemine oli mulle nagu täielik olematus, olin väga üksildane.
Lapsed lasteks, aga mina olin harjunud olema mehega, ma vajasin toetavat õlga. Enne seda otsisin enesele meest. Kord ebaõnnestunult, siis veel nii ja naa. Registreerisin end tutvumisteenistustesse, siis mingil
hetkel ütles see tuttav: „Aitab sul umbmäärase kellegi otsimisest! Ja milleks tasuta? Ning soovitas mul
hakata kohtuma välismaalastest meestega, kes tahavad veeta õhtut, ööd, ja maksta selle eest raha...
Nendega mitte ainult seksida, vaid pidutseda, õhtust süüa, suhelda... Ilusad ja edukad mehed...“ Ta rääkis
mulle, et pole vaja nendega tingimata magada, vaid lihtsalt suhelda, ja selle eest annavad nad sulle raha.
Tahad nendega magada või mitte – see on juba sinu valik.“
PKIR69: „Mees suri, ja algasid probleemid – jäin lapsega tänavale. Sõbranna töötas prostituudina,
tähendab – kõik algas majast XXX (viitab majale ühes Eesti linnas – aut.) Olin toona väljapääsmatus olukorras: kas jääda lapsega lihtsalt tänavale või kuidagi raha teenida. Materiaalne seis oli jube, psühholoogiline õudne. Laps oli koolipoiss, tuli toita nii ennast kui teda – viletsus saigi tõukejõuks. Mu ametlikult
teenitud rahast ei jätkunud. Riskisin, ja sõitsin kolmeks päevaks. Lülitasin end välja kõigest, aga siis sai
raha otsa – nõnda tekkiski tõmme...“
Faktorite teise gruppi, mis osutas respondentide sõnul olulist mõju, värbamaks neid inimkaubandusse ja
prostitutsiooni, kuulus isiksuse haavatavus, mis seotud psühholoogilise tervise üldise taseme, sotsiaalse
kompetentsuse ja isiksuse küpsusega.
• Antud vastavuses toimisid järgmised initsieerivad sündmused:
• vanema/vanemate surm (erilise aktiveeriva mõjuga ohvri alaealisuse puhul)
• ümberasumine teise riiki
• isiksuse eriti pingestatud psüühiline seisund
• prostitutsiooni ja inimkaubandus „romantiline“ oreool, „tavatu kogemuse“ ja „kerge raha“ ahvatlus.
Tuleb möönda, et faktorite antud koosluses oli „vahemaa“ initsieerivate sündmuste ja värbamise vahel
kõige lühem. Tähendab – alaealise vanemate kaotuse puhul võis esimene peaaegu otsekohe saada värvatud
prostitutsiooni või inimkaubandussse, kas seda sfääri romantiseerides ja tavatu kogemuse või kerge raha
otsingul. Samavõrra võinuks mitte toimuda teiste haavatavusfaktorite aktiveerumine, kui nood olnuksid
märgatavad tema lähedastele – inimene langes värbajate küüsi otsekohe, avaldamata vastupanu.
Inimkaubandusse ja prostitutsiooni värbamise latentsust ja kiirust võib esitatud andmete põhjal arvesse
võtta preventiivse tegevuse planeerimisel, mis on suunatud eelkõige sellistele gruppidele nagu noored ja
alaealised, migrandid ja psüühiliste probleemidega kimpus inimesed.
19

Järgnevalt mõned näited otse respondentidelt.
KGOE80: „Isa suri, meie õega sõitsime raha teenima. Mina sain äsja 18aastaseks, õde oli aasta
vanem. Esialgu sukeldus sellesse minust aasta vanem kaksikõde. Rääkis, et veedab seal aega nagu lastega.
Sõitis ära, ja mina keelitasin, et võtku mind kaasa... Tollal oli meil tuttav naine, kes tegutses selles sfääris
juba aastaid. Temal oli elust selline ettekujutus, sest oli niigi läbi põlenud – alustas niisuguse eluga juba
14aastasena. Võttiski mind kaasa, sõitsime... Mida ma tahtsin? Tahtsin elada rahaga, lubada enesele
kõike, mida tahan...“
KGLD85: „Olin 15aastane, lapsepõlvest peale tantsisin hästi ja tahtsin põhimõtteliselt tantsijannana
edasi areneda. Viidi sinna, kus tehti ettepanek tantsida. Kui sinna tulin, ei kujutanud ette, mis seltskond see
on. Viis mu sinna üks tuttav – kunagi tantsisime temaga koos. Lihtsalt pani ette, ja sõitsimegi koos. Seal
võttis meid vastu ja rääkis meiega soliidne mees. Olid seal tõeliselt šikid tualetid ja lubati meile esinemisi
Soomes. Isegi proovisime mingeid kostüüme, aga ilmselt oli see kõik pettus. Sest hiljem tegi see mees ettepaneku õhtul kokku saada, ja koht, kuhu meid õhtul viidi, osutus lõbumajaks. Kuna ma juba lapsepõlves
jooksin tihti kodust ära, vanemad mind juba enam ei otsinudki, nii jäimegi sinna vangi. Seal näidati meile
väga ilmekalt, et meil pole pääsu – näitasime, mida sellel suudame ja kahe päeva pärast said meist lihtsalt
prostituudid. Kes noored, mõistavad isegi, kuidas see käib. Tahtsin tuntuks saada, tahtsin ilusat elu...“
Veel üheks grupiks samast kooslusest osutusid meie seisukohalt alaealised, kes olid värbamise hetkel äärmiselt haavatavas kas psühholoogilises või emotsionaalses, nagu ka kõrge sotsiaalse haavatavuse seisundis
– näiteks migrandi-staatuses olijad. Siin mõned näited sellesse gruppi arvatud respondentidelt.
KGAO76: “Mina saabusin armastatud mehe juurde mulle täiesti võõrasse riiki, ja mu plaanid ses mõttes, mis saab edasi, osutusid vaid unistusteks, sest ilmnes, et see mees on abielus. Olin lihtsalt šokis, sest
kodumaal olid mul võlad, mida olin kohustatud tasuma. Mees ütles, et tema ei hakka neid maksma, nii et
olin väljapääsmatus olukorras, sunnitud otsima tööd. Loomulikult oli see väga keeruline võõral maal ja
teises keeles, aga leidsin sellise kuulutuse, mis näis igati süütu: otsin paarilist massaažiks, tagan väljaõppe... Ei tea, kas olen nii loll või olin sedavõrd šokis, et ei mõistnud, kuhu satun, sest ei saanud toona aru,
et see tähendab otseseid intiimteenuseid. Naisülemus ütles mulle, et võin piirduda massaažiga. Esimene
meesklient ei nõudnudki midagi, sest sai hakkama ilma otsese kontaktita. Aga teine küsis „ja mis siis
edasi...?“ Siis jõudis see minuni ja jäingi selle töö sõltuvusse. Kui rääkisin oma mehele avameelselt, mida
ma seal tegelikult teen, oli tema reaktsioon mulle täielikuks šokiks, sest korraga muutus ta äärmiselt hoolitsevaks. Oli tähelepanelik, kandis mind kätel, tegi mu heaks, mida iganes. Elasin nagu paradiisis, mõtlesin sellele, millega tasun selle eest... Aga toona lihtsalt nii oli, töötasin ju „masseerijana“...“
PKRE67: „ Olen invaliid, pealegi osutusin selleks, keda nimetati „sundüürnikuks“. Kunagi nõukogude
võimu ajal anti meile korter, ja äkki ilmnes perestroika ajal, et see elupaik kuulus kuskil sada aastat tagasi kellelegi teisele. No üldiselt selline segadus... Nõnda jäingi tänavale, aga sisuliselt oli mul sest ärist abi.
Lihtsalt tänu sellele, et ma muudkui nutsin hingelõhestavalt, olin hüsteerias, kui mind välja tõsteti. Käisin
turul ringi ja aina ulgusin, ei teadnud, mida teha, seisund oli lihtsalt selline, et olin valmis enesetapmiseks.
Ja korraga kohtasin naist... Too võttis mul käest kinni ja küsis: „Mees jättis maha, või mis juhtus?“ Mina
ütlesin, et jäin ilma koduta, ja tema vastu: „Os-sa, praegu kohe ei saa ma sind millegagi aidata, aga kuule,
kuidas oleks tööga?“ Ta ise töötas (siinkohal peetakse silmas värbamist prostitutsiooni – aut.), sestap selgitaski, et tead, tal on väike idee: tema üürib korterit – me teeme selle korda ja hakkame seal töötama...“
PKJD61: „Asi on selles, et olin tükk aega hüpnoosi all – tajusin seda ega teadnud, kuidas vastu panna,
kui helistasin, küsimaks, kuhu peaksin pöörduma. Et kardan öiti üksi oma korterisse jääda, ja mulle soovitati pöörduda arsti poole. Pöördusingi siis, ja mulle öeldi, et hüpnotiseeritu-seisundist võib pääseda
ainult tablettide toel, aga need on kallid. Ja siis kohtusin XXX (respondent mainib ühte Eesti linna – aut.)
tuttava naisega, kes pani ette: kui tahad, sõidame minu korterisse – saame kokku ja näitame sulle kõike.
Nõnda sõitsingi Tallinnasse, oma esimesse sihtkohta...“
Mõnikord viib sattumiseni inimkaubandussse ja prostitutsiooni selle eelperioodil respondentide eneste
kergeusklikkus. Finantsilise ja piisava sotsiaalse kompetentsuse puudulikkus võib viia haavatavuse süvenemiseni, mida illustreerivad järgmised pihtimused.
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KGIR91: „Põhjus? Ainult võlad! Mul on 100-protsendiline invaliidsus. Kui oma korteri sain, oli mul
raskusi üürimaksmisega. Maksin natuke ja siis lihtsalt lakkasin – olin kergemeelne, ei maksnud. Enne tulid
kirjad vanaema aadressil, siis mu eksi aadressil. Ma ei viitsinud mehe juurde minna, et oma kirjad ära
tuua, lihtsalt lõin kõigele käega. Arve ise oli 195, aga nad kruttisid selle 3000ni. Ma olin teadlik sellest
sfäärist, sõbranna tegeleb sellega – tema alustas 19aastasena. Tal on väike laps, ja ta alustas selleks, et
temaga rohkem koos olla. Soovitas mul sedasama teha, aga kuulutused tegime temaga koos. Nüüd maksan
vähehaaval, loodan, et saan võla likvideeritud.“
Kahes viimases näites on ära toodud kahe naise situatsioon, kes olid osaliselt või täielikult kaotanud töövõime. See respondentide grupp näitas erilist haavatavust ka järgmises, viimases alagrupis – stabiilsuse,
ohutustunde ja isiksuse kaitstuse seisukohalt tööturul. Kuigi ka paljudele respondentidele, kel töövõime
säilinud, sai tootmise katkestamine, töökaotus, vallandamine võimsaks initsieerivaks sündmuseks, süvendamaks haavatavust ja mõjutamaks värbamist prostitutsiooni ja inimkaubandusse.
Järgnevalt toome mõned näited:
PKAA65: „Jah, tegin seda kõike teadlikult. Olin 35, kui alustasin. Tol hetkel ei suutnud leida tööd, oma
kodulinnas seda lihtsalt polnud. Kasiino, kus normaalselt töötasin (peetakse silmas ametlikku, legaalset
tööhõivet – aut), suleti, suleti ka Tallinna kasiino ja pärast seda tööd enam polnud. Ei leidnud ei koristaja-,
ei mingit kohta. Läksin sotsiaalosakonda, aga nemad laiutasid käsi, öeldes, et „kuidas meie teid aidata
saame – ei kuidagi!“ Peaaegu kuu aega aitas mind poeg, toitis mind, ja siis leidsin juhuslikult ajalehekuulutuse, et kutsume tütarlapsi sedamoodi tööle. Helistasin sinna Saksamaale ja sõitsin kohale. Aga tööd
lihtsalt polnud, istusin kuu aega täiesti ilma rahata.“
See näide on küllalt tüüpiline ka selle grupi teiste juhtumite suhtes. Küsitletud respondendi enese või püsipartneri töökaotus provotseeris reeglina selliste faktorite aktiveerumist nagu eluks vajalike rahaliste ressursside puudumine, elupaiga, toidu puudumine, sügav stress, peresisene vägivald (püsipartneri olemasolu
puhul).
Selliste olukordade esilekerkimine viis uue töökoha või lisateenistuse võimaluste palavikulistele otsingutele. See toimus sageli erilise tähelepanu pööramiseta tööpakkumiste kvaliteedile ja respondent osutus
ahvatletuks prostitutsiooni või inimkaubandussse, mõnikord toimunud fakti teadvustamata – pettuse, eksitamise, manipuleerimise toel.
Analüüsides tehtud intervjuude selle osa tulemusi, oli keeruline mitte pöörata tähelepanu sellele, et,
vaatamata respondentide äärmisele psühho-sotsio-majanduslikule seisundile värbamise hetkel, on täiesti
võimalik, et inimkaubandusse ja prostitutsiooni värbamist poleks toimunud, kui poleks rolli mänginud
mõned värbamisega kaasnevad faktorid. Need faktorid panid meie seisukohalt värbamisprotsessis kindla
„punkti“, kallutades respondentide „kaalud“ ühetähenduslikult kaasamise kasuks.
Osutatud kaasnevate faktorite hulgas õnnestus eredalt esile tuua järgmised:
A. 72% repondentidest valimi üldarvust märkisid, et aktiivne roll prostitutsiooni kaasamisel oli isiklikul
kontaktil, tutvus kelleagagi, kes oli juba seotud inimkaubanduse ja prostitutsiooniga. Isiklik kontakt/tutvus
kellegagi, kes värbamise hetkel juba kaasatud inimkaubandusse ja prostitutsiooni . Praktiliselt oli igal
antud uurimuse käigus küsitletul prostitutsiooni meelitamise hetkel keegi, kes inimkaubandusse ja prostitutsiooni aktiivselt kaasatud. Eelpool toodud näidete varal võime tõdeda,, et enamasti oli see naistuttav,
lähedane sõbranna või pereliige (näiteks õde). Tähendab, siia võib lisada veel ühe psühholoogilist laadi
haavatavuse faktori – usalduse prostitutsiooni värbaja suhtes.
B. Värbajatele antud võimalus kasutada värbamiskuulutuste avaldamiseks massimeediat. Küsitletud
osutasid sellele kui „populaarsuselt“ teisele faktoritest, mis nende värbamise juures võtmerolli mängis –
võimalus leida avalikult trükitud värbamiskuulutusi trükiväljaannetes või on-line´is. Mõnel teisel puhul
rääkisid respondendid sellest, et see oli juhuslikult märgatud kuulutus. 20% valimist oli värvatud läbi värbamiskuulutuse meedias.
C. Nõudlus „teenustele“ ja seksiostjatele
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Kahjuks ei lubanud antud töö raamid meil küllaldases mahus uurida seda värbamisele kaasnenud faktorit. Õnnestus selgelt tuvastada „teenuste“ ja nõudluse probleemi demotiveeriv roll – seksi ostmise ja
ostjate roll küsitletute katsetel lahkuda inimkaubandusest ja prostitutsioonist, aga seksi ostjate rollist sellesse sfääri värbamise ja meelitamise etapil on andmeid kahjuks ebapiisavalt. Siiski on mõned respondentide esile toodud näited küllalt iseloomulikud.
KGLD85: „Kõik teadsid, kui vanad me oleme... Ja imestasid, aga mõnele see meeldis – nad tulid veel
ja veel ja olid juba püsikliendid. Aga meie vanus polnud kellelegi saladuseks, kui klient ise tuleb – seal on
uks, annab kella, ta on ette helistanud. Tuleb ja talle räägitakse: vot see on noorekene, uus... Nad teavad
suurepäraselt su vanust, teavad kõike – kliendid on soliidsed, Eesti tuntud inimesed.“
KGOE80: „Kõik on korraldatud väga ilusasti. Alguses trahvid: klient kaebab, et tüdruk ei luba teha
seda, mida ta tahab, ja tema nõuab raha tagasi, sest jäi rahuldamata. See raha nõuti sisse tüdrukult ja
tagastati kliendile. Näiteks olin temaga tunni, aga ta polnud rahul..., enam ei mäleta, kas minu arvele
kirjutati terve või kahekordne summa. Alguses „pigistati“ trahvid välja kapitaalselt, hiljem, kui tüdrukud
asjasse süvenesid, tegid, mida iganes ja kannatasid kõik välja, peaasi, et klient rahule jääks, et mitte trahvi saada... Üks tahtis mind kõigepealt välja osta. Minu eest pakuti 2000 krooni. Tuli perenaine ja rääkis
mulle, et see pakub sinu eest raha, tahab su enesele osta. Mina ütlesin, et no las ostab, aga perenaine ütles
ei – liiga väike raha.“
PKAO75: „Põhimõtteliselt kõikjal, kus olen töötanud, meeldib mulle siin kõige rohkem. Siin on valged
inimesed, pole neid musti nagu Norras. Töötasin veel Hollandis, seal on õhtuti hirmus tänavale minna –
ainult mustad aafriklased. Norras sain mitu korda kannatada. Kord kell 7 õhtul panin koti produktidega
käest, oli vaja telefoni kasutamiseks raha kanda. Juba 2 sekundi pärast kargas juurde üks must, haaras mu
toidukoti ja pani jooksu. Pesumajas varastati mu pesu ära, siis ükskord ründas üks must mind isegi püstoliga. Hüppasin aknast välja. Jalalaba murruga lamasin 2 nädalat haiglas, siin veel kuu aega, ja pärast
seda ei tahtnud enam Norrasse sõita, kuigi hinnad on seal kõrgemad kui meil. Aga elamise eest tuli seal
rohkem maksta ja närvipinge suur. See töö on seal keelatud, politsei püüdis kliente, peamiselt said kannatada nemad, aga ikkagi... kannatasime meiegi. Politseinikud teatasid võõrastemaja või korteri peremeestele, kus me elasime, ja kogu lugu – meid kihutati välja.“
PKJD61: „Proovisin kodus, aga seal oli väga ohtlik – peteti, ei antud raha, võidi isegi läbi peksta. Aga
kui Tallinnasse tulin, vaatasin, et siin on kõik nii aus – mees lihtsalt ulatab sulle raha nagu iseenesestmõistetavalt. Väga vahva!“
Viimased paar näidet illustreerivad eredalt nii nõudlust teenuste järele kui ostmist ja kuidas seksi ostjad
vormistavad värbamise ja prostitutsiooni meelitamise probleemi konkreetsetes riikides, konkreetsetes
regioonides.
Loomulikult tuleb juba äratoodud faktoritele, mis aitavad kaasa uurimuse respondentide värbamisele
prostitutsiooni ja inimkaubanduse sfääri, lisada ka õigeaegse, adekvaatse sotsiaalse abi kättesaamatus kriisi-situatsioonis. Toetudes respondentide andmetele, peab märkima, et paljud küsitletuist tegid aktiivseid
katseid abiotsimiseks ja probleemi adekvaatseks lahendamiseks vahetult pärast „initsieeriva sündmuse“
toimumist. Ainult adekvaatse, professionaalse abi saamise võimaluse puudumine aktiviseeris „haavatavuse
ahela“ järgnevad lülid, protsess omandas konkreetse psühho-sotsio-majandusliku inertsi, millele respondentidel oli juba võimatu vastu seista.
Lõpetades uurimuse selle osa andmete esituse, eeldame, et saadud teadmised võivad olla tavatult kasulikud efektiivse preventiivse töö läbiviimiseks.
Toetudes uuringu tulemustele, eeldame, et see töö peab olema keskendatud eelkõige sellistele sfääridele nagu:
• mitmesuguste psühhosotsiaalsete, konsultatiivsete teenuste arendamine ühiskonnas, mis orienteeritud antud uuringu kindlatele sotsiaalsetele gruppidele
• selliste probleemide sihipärane lahendamine nagu perevägivald, sooline võrdõiguslikkus, võrdsed
võimalused tööturul, sõltuvusliku käitumise (alko-, narko-hasartmängude) ennetamine ja selle mitmesuguste vormide ravi, elanikkonna finantsilise harituse tõstmine, ühiskonna ja värbamise suhtes
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tundlikumate gruppide informeerituse tõstmine prostitutsiooni ja inimkaubandus suhtes, võitlus
kriminaalsusega antud valdkonnas.
Kaasatuse staadium: isiksuse psühhosotsiaalsed muutused
Arvestades eelneva peatüki näitajatega, tõdeme, et respondendid lasksid end inimkaubandusse ja prostitutsiooni meelitada, et leida väljapääs mitmesugustest elulistest kriisisituatsioonidest. Edasises analüüsis
näeme, et selle tagajärjel said prostitutsioon ja sellega kaasnevad nähtused paljudele probleemiks omaette,
ja väljapääsemine inimkaubandusest ja prostitutsioonist samaväärseks kriisiks, mis nõudis ajuti kardinaalseid meetmeid ja kompleksset lähenemist selle lahendamiseks.
Ainult mõned respondendid mainisid, et prostitutsioonikogemus ei muutnud neid isiksuslikult, ka ei
muutunud nende hoiakud prostitutsiooni ja inimkaubandus suhtes. Suurem osa küsitletuist rääkis aga, et
see kogemus muutis dramaatiliselt nende siseilma ja hoiakuid elu paljude orientiiride ja väärtuste suhtes.
PKAR77: „See oli nagu murrang, kusjuures karm murrang. Mu ümbruses muutus kõik täielikult valgest
mustaks – teised inimesed, teistmoodi vaated, huvid...“
Mõnedele olid need muutused mõõdukat, latentset laadi, mis kestsid aastaid.
Toetudes respondentide andmetele, õnnestus meil välja selgitada isiksuslike muutuste mõnetine järjestikulisus ja seaduspärasus, mis toimusid pärast kaasamist inimkaubandusse ja prostitutsiooni . Need seaduspärasused õnnestus jaotada staadiumitesse, anda neile nimetus ja välja selgitada kronoloogilised
perioodid, vastavalt nende eripäradele. Kasutades respondentide terminoloogiat, nende eneste kirjeldusi
oma üleelamistest ja kogemustest, püüdsime ettekandes võimalikult täpselt piiritleda neist igaühe iseloomulikumad jooned. Lühidalt on selle töö tulemused ära toodud tabelis 4.
Tabel 4: Isiksuslike muutuste etappide seaduspärasused prostitutsioonis ja inimkaubanduses
Staadiumi
nimetus
Šokk ja hirm

Ligikaudne
kestvus
Inimkaubandusse
ja prostitutsiooni
kaasamise esimesest päevast mõne
nädala või kuuni

Staadiumi karakteristikud

Näited respondentide kirjeldustest

Stress, šokk, hirm seoses toimuva/toimunuga. Võimalik isolatsioon ümbritsevast, viha enese vastu, enese „räpasuse“ tunnetamine, nutmine. Võimalik ka
vastupidine reaktsioon: igasuguste
emotsioonide puudumine, tühjusetunne.
Ei omista tähelepanu värbamiseelse
staadiumile, sest see võib psühho-emotsionaalset destabilisatsiooni veelgi
süvendada.

Kaksikelu

Kuni 1 aasta prostitutsiooni ja inimkaubandus sfääris

Šokist ja stressist on üle saadud, ent
säilib ülitugev ambivalentsusetunne.
Häbitunne, mõtted sellest, et „kõik teavad“, mis toimub. Suletus, vale. Vale
võib tingida tugeva psühho-emotsionaalse pinge, mis võib väljenduda vihavõi raevupursetes või katsetes kellegagi
toimuva üle arutleda. Teravate negatiivsete üleelamiste puudumise puhul ja
selle kriisi positiivne mõju inimkaubandusse ja prostitutsiooni sattumise eelstaadiumis langeb eelistus viimasele, ja
isik astub järgmisse etappi.

KGAA80: „Kui kuulutused juba üleval
olid, võpatasin igast telefonihelinast.“
PKRE67: „Tegelikult päris alguses, mil
alles töötama hakkasin, lihtsalt vihkasin
ennast, mõnikord oli ennast isegi peeglist vastik vaadata.“
PKRE84: „Oli mingi mõistetamatu tühjus, arvatavalt kaitsereaktsioon. Ainult
pärast seda esimest korda vedelesin nii
umbes 2 tundi vannis, aga üldiselt polnud ei vastik, ei iiveldama ajav, ei
lõbus, ei hirmus, üldse mitte midagi.
Täielik tühjus.“
PKIR69: „Aasta otsa võitlesin enesega,
kas minna tagasi tööle või... Ma ühendasin need – oli see töö ja teine.
Nädalavahetustel sõitsin sinna, aga
muidu töötasin ametlikult.“
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Staadiumi
nimetus
Mängud

Ligikaudne
Staadiumi karakteristikud
kestvus
1-2,5 aastat (3 aas- Eelneva staadiumiga seotud sisemise
tani)
konflikti tõrjub välja uute kogemuste
hulk. Emotsionaalses sfääris domineerib
veendumus, kindlustatus, komfort, eufooria, konfliktide puudumine, on vähenenud
kriitiline mõtlemine, kriitikat võetakse kas
agressiivselt või „väljakutsena“.
Hakkavad toimuma muutused sotsiaalses
ümbruskonnas. Reeglina lakkavad olemast need sotsiaalsed kontaktid, mis pole
seotud prostitutsiooni ja inimkaubandusega. Hakkavad kaduma endised psühhosotsiaalsed tavad ja harjumused, kängub kutsealane kvalifikatsioon, kahaneb legaalse
tööhõive motivatsioon. On võimalik alustamine psühhoaktiivsete ainete ja alkoholi
tarvitamisega, mis võib edaspidi saada
omaette probleemiks.
Ainult lühikese lühikese aja jooksul,
Kainenemine
Periood umbes 3
aastat prostitutmõnest nädalast mõne kuuni, kas võimasiooni ja inimkau- lik ühekordne tugevalt traumeeriv sündbandus sfääris
mus, mis on reeglina seotud konfliktiga,
kahju tekitamisega, kaotusega, vägivaldse suhtumisega inimkaubandusse ja
prostitutsiooni värvatud isiksusega.
Eluline vajadus
3-5(7) aastat kaa- Kaasatus inimkaubandusse ja prostitut(Allaandmine, lep- satud inimkauban- siooni muutub igapäevaseks rutiiniks.
pimine)
dusse ja prostitut- Sotsiaalne lävimine ja huvid on selleks
siooni
staadiumiks juba põhjalikult muutunud.
Arveteklaarimine peremeestega, kaklused, konkurentsivõitlus. Emotsionaalne
foon on ebastabiilne: kindlustundest
(mis on selles staadiumis juba üsna
habras ja pidetu) enesepiitsutamise ja
meeleheiteni välja. Sissetulek väheneb

Läbipõlemine, kül- 7(8) – 14(15) aaslastumine
taid kaasatust
inimkaubandusse
ja prostitutsiooni

Näited respondentide kirjeldustest
KGAO67: „Oli küllus ja eufooria, seksuaalne tervis. Palju uut, näiteks – ma
ei teadnud, et olen ilus, aga kui palju
komplimente mulle siin tehti!... Mees ei
teinud kunagi, vastupidi... Aga siin sain
neid – ma mõistsin, et olen ilus naine,
võin restoranides käia... seda kah polnud mul enne mitte kunagi olnud, ei
teadnud neist midagi, aga nüüd sain
kõik...“

KGAO76: „See lakkas olemast mäng,
lakkas mõjumast. Nüüd ma lihtsalt teenisin raha, et mu lapsed ei nälgiks.“
KGLD85: „Kui mu ellu tulid narkootikumid, aga need tulid kah sellest lõbumajast,
oli see juba rahateenimise võimalus narkootikumide pealt, siis sattusin juba kokku
kaugsõidu-autojuhtidega terminalides.“
PKRE67: „See on õõtsuv soo, milles
hirmsasti väsid. Umbes sedamoodi, et
lähed ja kinnitad enesele, et kõik, enam
ma ei joo alkoholi, aga joon niikuinii.“
Võimalikud tõsised somaatilised hälPKIR69: „Psüühikaga on muidugi
bed, psühholoogilised raskused. On
natuke oi-oi-oi. Viimased kaks aastat
oluliselt kaotatud endised psühhosotkäin psühhiaatri juures, psühholoog ei
siaalsed ja professionaalne vilumus,
suuda enam aidata.“
kvalifikatsioon, mis takistab tõsiselt töö PKIU71: „Mina püüan ära oodata
saamist. Isiksus võib olla kontakti- ja
ainult ühe konkreetse, aga rohkem raha
abistamisaldis, aga emotsionaalsel foo- võtta... Mul tervis ei luba. See on väga
nil domineerivad ükskõiksus, usupuuraske nii moraalselt kui füüsiliselt.
dus muutuste võimalikkusse, motivatÜkskord tuli mul tilguti alla heita – kõik
siooni puudumine. Sotsiaalse üksilduse valutas nii hirmsasti...“
tagajärjena vajab isiksus tungivalt toetamist ja omaksvõtmist. On võimalikud
erinevad keemilised sõltuvused: alkoholism, narkomaania. Madal sissetulek.
Sageli vajab sotsiaalset abi.

Eeldame, et teadmised esitatud isiksuslike muutuste staadiumitest inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse
käigus võivad omada olulist rakenduslikku tähtsust. Näiteks on neist teadmistest abi programmide koostamisel
sellest sfäärist väljumiseks. Kuna igal staadiumil on oma iseloomulikud eripärad, tulenevalt nende karakteristi24

kutest, võib ette näha ka konkreetseid tehnilisi ja strateegilisi iseärasusi kliendile pakutavate teenuste suhtes.
Teadmine, millises kaasatuse etapis klient viibib, annab teenust osutavale personalile parimaid võimalusi
rehabilitatsiooniteenusteks ja -tegevusteks, aga ka tulemuste prognoosimiseks ja muutuste dünaamikaks.
Näiteks isikule, kes asub „hirmu- ja šokistaadiumis“, oleks kasulik tähelepanelik empaatiline lähenemine,
aktiivse psühho-sotsiaalse alternatiivi ja ka abi pakkumine inimkaubandusele eelneva kriisisituatsiooni lahendamises. „Kaksikelu“ staadiumis: tähelepanelik empaatiline lähenemine ja pakkumine kliendile ühist kaalumist
ühe või teise otsuse vastuvõtmisel, arvestades neist iga plusse ja miinuseid, samuti aktiivse psühho-sotsiaalse
alternatiivi ja abi pakkumine kaasatuse-eelse kriisisituatsiooni lahendamisel. „Mängude“staadiumis on meie
seisukohast tähtis rääkida kliendiga neist riskidest, mida kätkeb endas prostitutsioon ja inimkaubandus (vägivald, ekspluateerimine, terviseprobleemid, oluliste psühho-sotsiaalsete harjumuste kaotus jmt), ka sellest, kuidas neid vältida, tervise tähtsusest ja plaanide tegemisest prostitutsiooni-sfäärist lahkumise suhtes. Vajadusel
aktiivse psühho-sotsiaalse alternatiivi ja abi pakkumine inimkaubandusele eelneva kriisisituatsiooni lahendamisel. „Selguse“ staadium uuesti avanev „võimluste aken“ inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumiseks.
Väga oluliseks faktoriks tuleb pidada seda, et isik, kes vajab abi, omaks juurdepääsu abivõimalustele.
Juhul kui selles staadiumis toimus ebaõnnestunud katse väljuda inimakubandusest ja prostitutsioonist , siis
on vaja hoida positiivset motivatsiooni, analüüsida vigu ja valmistuda järgmiseks katseks inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumiseks, arvestades eelmist kogemust.„Alistumis“-staadiumis on väga tähtis
isiku psühholoogiline toetamine, tema prostitutsiooni- ja inimkaubandusest väljumise katsetuste ergutamine ja stimuleerimine, kaotatud isiksuslike ja professionaalsete harjumuste taastamine, abi tööhõivatuses.
Toimetulek igapäevaste kriisidega. Arvestades „läbipõlemis“-staadiumi karakteristikutega, võib eeldada, et
isik võib vajada abistava personali erilist tähelepanu ja eriti laia spektrit teenuseid psühhosotsiaalseks
rehabilitatsiooniks. Endised psühhosotsiaalsed ja professionaalsed harjumused võivad olla pöördumatult
kaotatud, inimkaubandussse kaasatuse käigus omandatud on desadaptiivsed, sellepärast võib isik vajada
uue isiksusliku struktuuri ja kogemuse vormimist. Eeldatavasti vajab taastamine palju jõudu ja aega nii
inimeselt eneselt kui abistavalt personalilt.
Psühhosotsiaalsed tagajärjed isiksusele, tingitud inimkaubandusse ja
prostitutsioonisfääri kaasatuse kogemusest
Järgnevalt vaatleme inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse tagajärgi. Uurimuse ja põhjalike intervjuude käigus paluti respondentidel nimetada üks kuni kolm asja või ilmingut, mis tulid nende ellu koos
nende kaasamisega inimkaubandusse ja prostitutsiooni või selle käigus. Edasi analüüsisime respondentide
vastuseid ja jaotasime need mitmesugustesse erinevatesse gruppidesse. Nagu täheldasime – peamised
muutused, millele respondendid osutasid, puudutasid ennekõike selliseid valdkondi nagu:
A. Muutused enesesse suhtumises, enesehinnangus
B. Muutused sotsiaalses suhtluskonnas ja vastastikuses suhtlemises
C. Muutused käitumises ja teiste inimestega suhtlemises.
D. Muutused tervise psühholoogilises/psüühilises seisundis
E. Kahjulikud harjumused, sõltuvused
F. Muutused suhtlemises meestega
G. Muutused materiaalses kindlustatuse, sissetulekute tasemes
H. Muu
Järgnevalt jaotasime respondentide poolt nimetatud ilmingud tinglikult positiivseteks, negatiivseteks ja
neutraalseteks. Sellise jaotamise juures võtsime arvesse respondentide eneste hinnanguid ühe või teise
ilmingu suhtes. Näiteks selline tagajärg nagu „hirmu kadumine“ võib ennekõike olla positiivse iseloomuga,
ent ühel konkreetsel juhul kirjeldas respondent seda kui negatiivset ilmingut, sellepärast kanti see ka vastavasse gruppi. Nõnda said nimekirjadest eemaldatud ainult täiesti kokkulangevad või üksteist dubleerivad
ilmingud. Juhul, kui need olid mõtteliselt ühtelangevad, aga võisid omada veidi erinevaid semantilisi varjundeid või emotsionaalseid aktsente, kanti ilmingud vastavasse lahtrisse täies mahus. Nii järgisime eesmärki esitada andmed võimalikult täielikus mahus, ja eristada, millisel või millistel valdkondadel on suurim
hulk positiivseid, negatiivseid või neutraalseid tagajärgi. Üksikasjalikumalt on andmed esitatud tabelis 5.
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Tabel 5: Prostitutsioonis ja inimkaubanduses tegutsemise psühhosotsiaalsed tagajärjed
Positiivne
Muutused enesesse
suhtumises ja enesehinnangus
Muutused sotsiaalses suhtluskonnas
ja vastastikuses
lävimises

•
•
•
•

Negatiivne

enesekindlustunne,
kõik teevad komplimente,
ei tundnud end enam kerjusena
suur suhtlusringkond
•
(tekkis palju tuttavaid)

kadus kontakt lapsega, langes ära
lapsega suhtlemine, kadus endine
suhtlusringkond (tundsin häbi)
ümbruskond muutus täiesti
kadusid sõbrannad
kaotasin perekonna,
asendus igapäevane sotsiaalse
suhtlemise ring prostitutsioonisfääri kuuuluvate inimestega
kadus side paljude endiste sõbrannadega. Muutus suhtlusring –
nüüd ainult seksisfääri esindajad
julmus
muutusin palju agressiivsemaks
sugenes kõigelubatavus
tekkis vajadus valetada
alandus kohtumistest endiste
„klientidega“
nahaalsus
jultumus, häbematus
kadus usaldus
kaovad normaalsed harjumused:
selles sfääris ei oota, ei nõua keegi
sinult midagi
seniste sotsiaalsete kontaktide
kadumine
kadusid hirmud (ja see on halb)
stress – võpatasin igast
telefonihelinast
halvenes märgatavalt
psühholoogiline seisund
närvilisus
depressioon
probleemid kontsentratsiooniga
närviatakid
pidev rahutus
hakkasin tarvitama narkootikume
hakkasin tarvitama alkoholi
tarbijalik suhtumine meestesse
(ilmselt vastusena nende omale)
suhtun mehesse nagu rahakotti
vastikus seksi ostvate meeste
suhtes, eriti abielumeeste
muutus suhtumine meestesse –
halvemuse poole
hambad (pole hambaid)
harjumus seksida
sain kiiremini täiskasvanuks

•
•
•
•
•

Muutused käitumi- •
ses, lävimises teistega
•
•
•

vabadus, pole probleeme ülemustega, töiseid konflikte,
sõltumatus kõigist
suhtlemisjulgus: õppisin rasketest situatsioonidest naljaga
välja tulema
psühholoogiliselt mõistan inimesi paremini
kadus hirm võõraste inimestega suhtlemisega seotud keeruliste situatsioonide ees

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muutused psühholoogilises/psüühilises tervises

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kahjulikud harjumused, sõltuvused
Muutused suhtumises meestesse

•
•
•

Materiaalse heaolu, sissetulekute
taseme muutumine
Muu
•
•
•

Neutraalne

•
•
•
teadmised seksist
tunne, et mul on „töö“
hakkasin maailma võtma palju
realistlikumalt

•
•
•
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kadus naiivsus
see muutis täielikult mu isiksuse „mina“ teisenes
tekkis kerglus
(olin kui jumala
loomake)

Nagu näeme, on mõnele sfäärile iseloomulikud nagu positiivsed, nii ka negatiivsed muutused, mõnda iseloomustab polaarne eristatus – kas ainult positiivne või ainult negatiivne. Selle intervjuu käigus inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatud respondentidelt saadud positiivsete ja negatiivsete muutuste ja tagajärgede osas ületab negatiivsete hulk positiivsete üldarvu.
Kõige suurem arv positiivseid „tulemeid“ sellesse sfääri kaasamisest koondub sellistes sfäärides nagu
„muutused enesesse suhtumises, enesehinnangus“ ja „muutused materiaalses hüveolus, sissetulekute tasemes“. Negatiivsed muutused koonduvad sellistesse sfääridesse nagu „muutused psühholoogilises/psüühilises seisundis“, „kahjulike harjumuste, sõltuvuste omandamine“, „muutused suhtumises meessoosse“.
Märkimisväärne hulk muutusi avastati ka seoses „muutustega sotsiaalses suhtlusringis“ ning „käitumises ja lävimises teiste inimestega“, ent neil puhkudel osutasid respondendid nii positiivsetele kui ka negatiivsetele muutustele. Samuti väärib märkimist, et kaasatusest tingitud positiivsed muutused olid reeglina
ajutise, muutliku iseloomuga, samal ajal kui negatiivsed osutusid ajaliselt tunduvalt „visamateks“, olid
kestvamad ja jäid aktuaalseiks ka pärast respondentide lahkumist inimkaubandusest ja prostitutsioonist.
Prostitutsiooni kaasatusest tingitud muutuste üldist iseloomustust võiks väljendada formuleeringuga
„enesehinnangu ja materiaalse seisundi ajutine paranemine isiklike suhete, psühholoogilise tervise, perekonna loomise ja sotsiaalse adaptatsiooni arvel“.
Vaadelgem üksikasjalikumalt respondentide kõiki muudatuste sfääre.
Muutused enesesse suhtumises, enesehinnangus
Üks muutuste sfääridest, seotud respondentide kaasatusest inimkaubandusse ja prostitutsiooni , puudutas muutusi suhtumises enesesse ja enesehinnangusse. Kui respondendid rääkisid muutustest selles osas, tõid nad põhiliselt ainult positiivseid näiteid, mida seostasid märgatava enesekindluse sugenemisega, mõneti tänu finantsilise
vabaduse kasvamisele. Enesehinnangu tõusu seostati ka positiivsete vastukajadega, mida respondendid said
seksi ostjatelt. Siiski paradoksaalne, et prostitutsioonisfääris tunnetasid mõned respondendid oma enesehinnangule ja enesetähtsusele suuremat tuge kui näiteks vanematekodus või isiklikes pere- või partnerisuhetes.
PKAO75: „See tagas mulle rahalise sõltumatuse, hakkasin end tundma enesekindlamalt ka psühholoogilises mõttes. Alaväärsusetunde põhjustas mulle ema, tagudes mulle aina pähe, et olen värdjas... Aga
kliendid kinnitasid muudkui, kui ilus ja tark ma olen, kui hästi räägin inglise keelt...“
On vajalik märkida, et et sedalaadi näiteid muutustest saadi respondentidelt, kes intervjuu tegemise ajal
olid aktiivselt kaasatud prostitutsiooni, mitte neilt, kes sellest sfäärist juba lahkunud. Pealegi polnud nad
isegi selles grupis peatrendi kandjad. Iseloomulik on ka see, et respondendid rääkisid enesehinnangu ja
-kindluse kasvamisest ainult mõneks ajaks, inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse konkreetses ajavahemikus. Enamasti oli see iseloomulik uuringus eelpool kirjeldatud „mängude“ perioodile. Ka räägiti
selle tunde ebastabiilsusest ja haprusest, millest sai aja jooksul suisa sellesama vastand.
PKRE67: „See enesekindlustunne on ajutine doping... Hiljem tuleb selline enesepiitsutamine, et tundud
enesele nagu mingi allalaotamispõhk, või veel mingi... Saate aru, et see meeleolu pole püsiv – ta kõigub...“
Sellest võib järeldada, et andmed ei anna alust arvata, nagu annaks prostitutsiooni- ja inimkaubandus
meile tõeliselt kindla ja funktsionaalse tunnetuse isiksuse assertiivsusest ja soodustaks tema aina edukamat
adaptatsiooni tulevikus. Võib eeldada, et sellele on raske toetuda ka rehabilitatsiooni-ürituste läbiviimisel.
Siinjuures on kohane esitada ka mõned täiendavad tulemused, mis saadud respondentide esitatud andmetest). Näiteks enesekindluse-elemendi korrelatiivse analüüsi läbiviimise juures ilmnesid järgmised tulemused:
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psühholoogiline
tugi

seksi ostja

uue elu algus

prostitutsioonist
väljumine

legaalne
töökoht

prostitutsioon

nauding

mees

perekond

raha

vägivald

edu

laps

seks

enesekindlus

Pearsoni
korrelatsioon

-,352**

,764**

,552**

,416**

-,319**

,782**

,540**

,773**

,709**

-,744**

,859**

,692**

,380**

1

Tähendus
(kahepoolne)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

enesekindlus

Teatmete
võrestiku
elemendid

,736**

N

Tabel 6: Korrelatsiooni analüüsi andmed elemendi „enesekindlus“ osas
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* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

Korrelatsiooni analüüs näitab küsitletud respondentidel elemendi „kindlustunne“ tihedat sidet ennekõike selliste elementidega nagu „edukus“ (r=,859’’), „nauding“ (r=,782’’) ja „perekond (r=,773’’). Selliste elementide
vahel, nagu „enesekindlus“ - „vägivald“; „enesekindlus“ - „seksi ostja“; „enesekindlus“- „prostitutsioon“,
ilmneb statistiliselt tuntav, ent negatiivne vastastikune seotus (vastavalt: r=-,744’’; r=-,352; r=-,318’’). See
tähendab, et küsitletud respondentidele on ühe elemendi kasv vastavas seoses teise kahanemisega.
See tendents ilmneb kõige eredamalt nende respondentide grupis, kes on inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkunud. Sellesse kaasatute grupis on negatiivne vastastikune seotus statistiliselt oluline ainult elementide “enesekindlus” - „vägivald“ (r=-,721’’) vahel. Elementide “enesekindlus” - „prostitutsioon“, “enesekindlus” - „seksi ostja“ vahel pole statistiliselt olulist seotust avastatud (vastavalt: r=-,130; r=-,114). Veel
üheks oluliseks tähelepanekuks on see, et prostitutsioonist lahkunute grupis täheldatakse oluliselt kaalukamat
positiivset seotust elementide”enesekindlus” - „prostitutsioonist lahkumne“, “enesekindlus” - „uue elu algus“
kui prostitutsiooni kaasatute grupil (vastavalt: r=,762’’; r=,815’’). Viimaste juures on selline vastastikune
seotus “enesekindlus” ja „prostitutsioonist lahkumise“ vahel ilmnenud ka, et see seotus on tunduvalt nõrgem
(r=,382’’). Selles grupis on iseloomulik seotus selliste elementide vahel nagu “enesekindlus” - „psühholoogiline toetus“ (r=,781’’), mis võib kõnelda selle grupi omamoodi emotsionaalsest „nõudlusest“.
Muutused sotsiaalses suhtlusringis ja vastastikuses lävimises
Respondentide osutuste kohaselt on inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasamisel „sotsiaalse suhtlusringi
muutumine ja vastastikune lävimine“ üks sfääridest, mis toob kaasa kõige dramaatilisemad muutused.
Need hakkavad toimuma kaasatuse kõige varasemates staadiumites, kannavad sageli kardinaalset iseloomu
ja jätavad sügava jälje, mis annab tunda pikemat aega.
Mõnikord osutuvad muutused sotsiaalses suhtlusringis respondentidele pöördumatuiks. Tähendab – see
respondentide loomulik, sotsiaalselt toetav võrgustik, mis on neile omane olnud prostitutsiooni kaasatuse
ja sellele eelnenud etappidel, võib osutuda täielikult kaotatuks või „asenduda“ kaasatuse käigus inimestega, kes kuuluvad eranditult sellesse sfääri: seksi ostjate, „paarilistega“ prostitutsioonis, sutenööridega jne.
Selle asjaoluga tuleb arvestada inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkumise planeerimisel ja rehabilitatsiooni-teenuste osutamisel.
Mõnedel puhkudel kirjeldasid respondendid kontaktide kaotamist senise lähema suhtluskonnaga või
selle laienemist prostitutsiooni ja inimkaubandus sfääri esindajatega nagu midagi positiivset, ent enamikku
muutustest iseloomustati siiski kui negatiivseid.
Üheks liikuma panevaks faktoriks, mis süvendab lõhet toetava sotsiaalse keskkonnaga, on nende inimeste ühiskondlikult negatiivne märgistamine, kes on prostitutsiooni kaasatud, ja respondentide häbimärgistamine nende enesete poolt. Niisugused ilmingud olid eriti iseloomulikud sellistel etappidel nagu „kaksikelu“ või „alistumine“.
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PK77AR: „Mõistsin kohe, et kui hakkan nendega suhtlema, annan end välja, ja nad tõmbuvad kohe
tagaplaanile. Praegu me nii vahetevahel helistame ja nad ei tea (peab silmas prostitutsiooni kaasatust –
aut.) ... Ütleme nii, et see on täiesti teine maailm, st – kui sinna naasta, peab see maailm olema täpselt
niisama maha kriipsutatud nagu on praegu see – helge. Ütleme, et minu jaoks on hetkel sünge see pool,
aga praegune helge.“
PKN178: „Hambaid pole – häbi on...“
Teiseks faktoriks endisest sotsiaalsest suhtlusvõrgust eraldamisel on suhtlusteemade loomulik puudumine, selliste, mida võis ohutult käsitleda endise kommunikatsiooni ajal. See on omane „mängu“-etapile.
Kaasatuse hilisemates staadiumites on üksilduse eelistamine suhtlemiseks vajaliku psühho-emotsionaalse
ressursi ja motivatsiooni puudumise tagajärg. Iseloomulik etappidele „alistumus“ ja „läbipõlemine“.
Igapäevase suhtlusringi muutumine ja vastastikuse koostegevuse puudumine ei puudutanud mitte üksi
sõpru ja tuttavaid. Mõnedele respondentidest sai inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse tagajärjeks
kontaktide reaalne katkemine kõige lähedasemate inimestega – pereliikmete ja lastega.
PKJD61: „Kaotasin perekonna, venna, tema naise ja tütre – nad kõik ütlesid minust lahti, sest tundsid
põlgust... Mis mu ellu tuli? Tuli raha, mul polnud iialgi nii palju raha käes olnud.“
Muutused suhtlemises perekonna ja lastega on eriti dramaatilised. Respondentide konstruktsioonide
semantiline ja elementide „perekond“ ja „laps“ korrelatiivne analüüs näitab selgesti, kuivõrd tähtsal kohal
on need elemendid respondentide elus. Selle tulemusel saime järgmised põhilised karakteristikud või
semantilise „tuuma“ elementidest „laps“ ja „perekond“.
Tabel 7: Element „laps“ - semantiline tuum
Konstruktsiooni positsioon
semantilises tuumas
1
2
3
4
5

Konstruktsioon

Kordade esinemine tekstis

Sagedus, %

kindlustunne,
rahuldustunne
meeldiv
armastus
rõõm

14
10
8
7
6

0,0288
0,026
0,0165
0,0144
0,0123

Konstruktsioon

Kordade esinemine tekstis

Sagedus, %

kindlustunne
meeldiv
rõõm
rahuldustunne
armastus

18
8
8
8
7

0,04%
0,0156
0,0156
0,0156
0,01%

Tabel 8: Element „perekond“-semantiline tuum
Konstruktsiooni positsioon
semantilises tuumas
1
2
3
4
5

Nendest tabelitest nähtub, et elementides „perekond“ ja „laps“ tajuvad respondendid enesekindlust,
rõõmu, rahuldustunnet ja armastust. Analoogilised seosed saime ka nende elementide korrelatiivse analüüsi käigus. See analüüs osutab tugevatele sidemetele elementide „laps“ ja „perekond“ vahel (r=,725’’)
„Laps“ - „uue elu algus“ (r=,695’’); „laps“ - „edukus“ (r=,694’’). Element „perekond“ on positiivselt
seotud selliste elementidega nagu „enesekindlus“ (r=,773’’), „edukus“ (r=,753’’), „uue elu algus“
(r=,750’’). Sealjuures, nagu eelmisegi elemendi puhul („enesekindlus“), säilib statistiliselt märgatav
negatiivne seos vaadeldavate elementide ja elementide „vägivald“, „seksi ostja“ ja „prostitutsioon“ vahel.
Tabel 9: Elemendi „laps“ korrelatiivse analüüsi andmed
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prostitutsioonist
väljumine

legaalne
töökoht

prostitutsioon

nauding

mees

perekond

raha

vägivald

edu

,348**

-,312**

,603**

,518**

,725**

,486**

-,618**

,694**

Tähendus
(kahepoolne)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

laps

enesekindlus

uue elu algus

,490**

seks

seksi ostja

,695**

laps

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,365**

Teatmete
võrestiku
elemendid

,626**

1

,325**

,692**

0

0

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

mees

Tähendus
(kahepoolne)

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

perekond

enesekindlus

nauding

,591**

seks

prostitutsioon

,676**

laps

legaalne
töökoht

-,337**

edu

prostitutsioonist
väljumine

,433**

vägivald

uue elu algus

,569**

raha

seksi ostja

,750**

perekond

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,446**

Teatmete
võrestiku
elemendid

,673**

N

Tabel 10: Elemendi „perekond“ korrelatiivse analüüsi andmed

1

,612**

-,706**

,753**

,725**

,359**

,773**

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

Toodud andmed osutavad respondentide poolt äärmise tähtsuse omistamist suhetele perekonna ja oma
lastega. Nendesse suhtumine on neil seotud isikliku edukuse ja enesekindluse tunnetamisega. Võib eeldada, et suhete eristamine laste ja perekonnaga vaid süvendab enesehinnanguga seotud negatiivseid tendentse, mis omakorda sunnib inimkaubandusse ja prostitutsiooni veel sügavamat kaasumist, moodustades
seega „surnud ringi“, probleemi veelgi süvendades.
Samal ajal on needsamad elemendid ka ühed mõjukamatest faktoritest motivatsiooniks prostitutsioonist
väljumiseks ja tugevaks toetusfaktoriks, takistamaks murdumist ja vältimaks naasmist sellesse sfääri. Veel
üheks tõsiseks tagajärjeks, seoses suhtlusringkonna kardinaalse muutumisega, saab respondentidele prostitutsioonis ja inimkaubanduses funktsioneerimise ja adapteerumise käigus omandatud teatud iseloomulike
käitumisharjumuste ja šabloonide omandamine. Valdavalt on need käitumismudelid mittekohandatavad
millises muus eluvaldkonnas iganes ja kujunevad üheks põhjuseks, mis takistab prostitutsioonist lahkumist. Kaasatusest tingitud muutusi käitumises vaadeldakse üksikasjalikumalt järgmises punktis.
Muutused käitumises, lävimises teiste inimestega, muutused tervislikus ja
psühholoogilises/psüühilises seisundis
Edasi vaadelgem käitumist ja teiste inimestega lävimist puudutavaid andmeid, mis saadud respondentidelt
enestelt, aga ka inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse tagajärgi psühholoogilises/psüühilises seisundis. Kui kaasatusega seotud käitumismuutuste osas osutasid respondendid nii positiivsetele kui nega30

tiivsetele, siis kandsid muutused psühholoogilises/psüühilises seisundis eranditult negatiivset iseloomu.
Positiivsete muutuste sfääri käitumises kuulusid eelkõige pingevabama avatuse kujunemine, vabanemine millistest tahes sotsiaalsetest kohustustest, käitumismudeli repertuaari laienemises riskiga seotud situatsioonides.
PKVE72: „Varem ma kuidagi häbenesin mehi – oli üks, no olgu. Aga nüüd korraga – huvi... Kuidas
teised tüdrukud suhtlevad rahulikult, normaalselt, midagi kartmata... Ja tekkis minulgi mingi aja möödudes just huvi ennast tundma saada – kas mina suudan samuti. Jah, tegelikult suhtlen nüüd rahulikult ja
normaalselt, kadusid igasugused hirmud ja häbelikkus.“
Mõnede respondentide poolt osutatud muutusi siiski positiivsetena ei käsitatud, vaid interpreteeriti kui
negatiivseid.
KGLD85: „Koolis olin ma väga tõrjutud laps. Ma ei suhelnud kellegagi, olin väga tagasihoidlik tüdruk.
Nüüd sinna sattudes kadus kogu see tagasihoidlikkus, ja see on väga halb...“
Peale selle tõid respondendid ka näiteid selle kohta, et sellisel vabadusel oli oma „hind“.
PKNA85: „Teatud probleemideni oli see sarnane vabadusele. Mulle näis, et otsustan ise, elan enese
jaoks, nii nagu mulle meeldib. Selle ajani, kuni teatud inimesed mulle mõista andsid, et on keegi kõrgemal,
et mina ise ei otsusta midagi ja et kõik pole üldsegi nii. Neid tüdrukuid, kes seal olid, lihtsalt suruti nurka
– võlgade, trahvide tasumiseks, nad jäid pidevalt võlgu. Mulle selgitati, et kui ma kohe ära ei lähe, jään
sinna ilmselt kauaks. Siis hoomasin, et see on mingisugune ummik, ja see hakkas mind väga hirmutama.“
On raske määratleda seda ahtakest piiri, mille ületamisel käitumisvabadus, loomuliku avatuse tunnetamine
muutub kombelõtvuseks, agressiivseks ja konfliktseks käitumiseks. Võimalik, et selle piiri pesi paljudel küsitletud respondentidest lõplikult maha kas illusoorne või tegelik kõige lubatavuse tunne. Veel olulisteks kaasatuse negatiivseteks tagajärgedeks käitumise osas, millest rääkisid paljud, võib lugeda järgmisi näitajaid:
• agressiivsuse ja julmuse suurenemine, nagu teiste, nii ka enese suhtes, provokatiivsus ja konfliktsus.
• manipulatiivsuse ja salakavaluse süvenemine seoses usaldustunde kaotamisega teiste suhtes
• enesekontrolli teatud langus oma reageeringute üle ja raskused isikutevahelistes piirides püsimisega
Mõned respondentidest märkisid, et ülaltoodud lävimisalased muutused on teatud adaptiivne reaktsioon prostitutsiooni ja inimkaubandus keskkonna neile tingimustele, millesse uurimuses osalenud sattusid. Võime
veenduda selle teesi paikapidavuses, kui tutvume järgnevalt ära toodud struktureeritud küsimustikuga
„Prostitutsiooni- ja inimkaubandus sfääris viibimise ajal saadud kahjustused ja vigastused“. Adapteerumine ja
ellujäämisvõimaluste leidmine selles sfääris avaldab tõenäoliselt siiski laastavat mõju psüühikale. Vastastikune
seos prostitutsiooni-sfääri kaasatuse ja psüühiliste häirete vahel on tuvastatud paljudes uuringutes, mis on läbi
viidud erinevate metoodikate abil ja maailma erinevates paikades (Church S, Henderson M. Barnard M, Hart
G. 2001; Farley M. Barkan H. 1998; Roxburgh A, Degenhardt L, Copeland J. 2006; Rössler W, Koch U,
Lauber C, Hass A-K, Altwegg M, Ajdacic-Gross V, Landolt K. 2010). Antud töödes avastati samuti küllaldane hulk respondentide tõendusi inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse äärmiselt negatiivsetest tagajärgedest psühholoogilisele ja psüühilisele hüveolule. Respondentide toodud näidetest enim levinud tagajärgedeks on psühho-emotsionaalne pinge, närvilisus, ärevus, depressioon, raskused tähelepanu keskendamisega ja
unehäired. Mõnede respondentide seisundit võib käsitada kui ühetähenduslikult psühhootilist.
PKJD61: „Hakkasin prostitutsiooniga tegelema, kui ema suri. Poeg ütles mulle: ema, sa võid diskole
minna küll, ainult tule koju. Aga ma ei käinudki nii, et läksin ära ja kolm päeva polnud mind kodus – läksin, ja hommikul tulin taksoga tagasi. Samas tundsin pidevalt, et mind nagu jälgitaks, et keegi nagu juhiks
mind. Ei saanud lahti tundest, nagu oleksin hüpnoosi all, kandsin õlul sellist raskust, nagu maasse suruti...
Alles siis läks paremaks, kui hakkasin tablette võtma.“
Kahjuks jätab prostitutsiooni- ja inimkaubandussse kaasatus respondendi sageli ilma võimalusest saada
õigeaegselt kvalifitseeritud abi ja toetust, mis omakorda situatsiooni veelgi raskendab. Peale eelpool kir31

jeldatud tagajärgede käitumises ja psüühilises sfääris osutasid respondendid ka negatiivsetele mõjudele
somaatilise tervise osas. Sugulisel teel edasiantavatele haigustele, nende seas ka kroonilistele, nagu HIV,
hepatiidid, onkoloogilised häired ja muud raskused seoses „naiste tervisega“ märgiti paljude respondentide
poolt samuti ära.
KGOE80: „Minul on HIV+, mul on C-hepatiit. See pole muidugi üksnes prostitutsioonist, selle andsid
ka narkootikumid, aga kokkuvõttes „teenisin“ kõik selle seal ära.“
Kahjulikud harjumused, sõltuvused
Veel üheks kaasatuse tagajärjeks sai paljudele küsitletud respondentidest psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamine – kõige sagedamini alkohol ja/või narkootikumid, mõningatel puhkudel medikamendid. Selles valdkonnas toimunud muutused kandsid respondentide osutustes eranditult negatiivset iseloomu – paljud möönsid, et
ainete tarvitamine suurenes oluliselt kaasatuse tagajärjel. Mõnedel juhtudel sai nimelt sõltuvuslik käitumismudel respondentidel haavatavuse täiendava vormi või ekspluateerituse suurendamise põhjuseks.
KGOE80: „Kaheteistkümne-aastaselt jooksin kodust ära, neljateistkümneselt hakkasin tarvitama (narkootikume – aut.) Praegu olen 28aastane. Nende aastate jooksul olen nii või teisiti olnud seotud rahakate
meestega.“
Mitte ükski respondentidest ei täheldanud seda, et kaasatus prostitutsiooni- ja inimkaubandussse oleks
oleks aidanud tarvitamisest lahti saada või seda kas või vähendanud. Kuigi mõnedele küsitletuist sai tarbimise suurenemine tõsiseks häirekellaks ja kannustas selle sfääriga lõppu tegema
KGAA80: „See oli jäle. Ma ei suutnud nii, hakkasin end juba põhja jooma, hirmu tundma alkoholisõltuvuse ees...“
Reeglina süvendasid tarbimist:
a. Respondentide katsed kompenseerida inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatusega kaasnevaid
negatiivseid emotsioone, nagu hirm, stress, häbi.
b. Katsed saada üle sutenööride nõudmistest tingitud väsimustundest, et vältida karistusi ja „trahve“.
KGLD85: „Siis lisandus seal see sunnik – narkootik. Tüdrukud tegid kõik ja kannatasid kõike, et klient
oleks vaid rahul, sest trahvid pressis „katus“ kapitaalselt välja. Tellimusi tuli öösel, me kõik olime juba
väsinud, aga amfetamiin – narkootik, oli väga asja ette: magada ei taha, energiat on küllaga. Kuigi hiljem
hakati „trahvima“ ka selle eest, rõhutades, et sa esindad firmat, häbistad meie firmat – me anname sulle
võimaluse raha teha narkootikume tarvitamata. Kuigi just nemad äratasid meis hasardi narkootikumide
järele.“
c. Allumine prostitutsiooni- ja seksisfäärile iseloomulikule sotsiaalse ümbruse survele.
PKVE72: „Mina tarvitasin 10-15aastaselt natukesehaaval... ajaga lihtsalt doos suurenes – sõpru sigines juurde. Mõnedega näeme harva, aga kord ütleb üks, kord teine: istume väheke... Nii tuleb vahel välja,
et joon kaks nädalat ühtejutti. Kui sind võetakse kogu ööks, siis kuidas sa joobnute peale vaatad – ikka
istud ka ja trimpad tasapisi. Mõned tüdrukud meilt, keda nägin 10 aastat hiljem, läksid üle odekolonnile,
aga mina pole nii paljude aastatega selleni läinud.“
Mõnedele respondentidest muutub psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamine omaette probleemiks, võtab
sõltuvusliku vormi ja nõuab hiljem rehabilisatsioonis omaette spetsiaalset lähenemist.
Muutused suhtumises meestesse
Üks valdkondadest, milles respondendid muutusi eriti esile tõid, oli muutumine suhtumises meestesse.
Andmete analüüsi tulemusel ei õnnestunud tuvastada, et kellelgi küsitletuist oleks prostitutsiooni- ja inimkaubandussse kaasatuse käigus suhtumine meestesse paranenud. Vastupidi – respondendid tõid hulga näiteid sellest, et suhtumine meestesse süvenes negatiivsuse suunas, muutus alahindavaks, tarbijalikuks.
PKRN75: „Väga palju tuleb tõesti tegelikult haigeid inimesi (jutt on seksi ostjatest – aut.) - haigeid seksuaalses mõttes, ebardlike probleemidega. Nad tulevad lihtsalt rääkima sellest, mis neil seal peidus on, et nad
ei saa oma sõpradele ega oma naisele seda öelda. Algul oli mulle väga jube see, mida ma meeste elu sellest
õudsest küljest ei teadnud. Nüüd tean sellest nii palju, mis meestega toimub, nii et mul on neist isegi kahju.“
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Siiski tuleb märkida, et tõenäoliselt on sedalaadi suhtumine seotud eelkõige pigem seksi ostvate meestega kui
meestega üldiselt. Sõltuvalt isiklike konstruktsioonide andmete analüüsi tulemustest täheldame piisavas
koguses lahknemisi nende kahe kujundi või elemendi vahel. Nii sisaldab elemendi „mees“ semantiline tuum
ennekõike selliseid konstruktsioone nagu „enesekindlus“, „nauding“, „armastus“, „meeldivus“, „rõõm“.
Tabel 11: Elemendi „mees“ semantiline tuum
Konstruktsioonide positsioon
semantilises tuumas
1
2
3
4
5

Konstruktsioon

Kordade arv

Sagedus, %

Kindlustunne
Nauding
Armastus
Meeldiv
Rõõm

10
7
6
6
6

3,48
2,44
2,09
2,09
2,09

Elemendi „seksi ostja“ semantiline tuum koosneb sellistest konstruktsioonidest nagu „raha“, „tulu“,
„hirm“, „ebakindlus“, „pettumus“.
Tabel 12: Elemendi „seksi ostja“ semantiline tuum
Konstruktsioonide positsioon
semantilises tuumas
1
2
3
4
5

Konstruktsioon

Kordade arv

Sagedus, %

Raha
Tulu
Hirm
Ebakindlus
Pettumus

7
7
6
4
4

1,96
1,96
1,68
1,12
1,12

Veelgi märgatavam on elementide vaheline lahknemine korrelatiivse analüüsi käigus. Kui elemendile „mees“
on iseloomulik tugev positiivne side niisuguste elementidega nagu „perekond“ (r=,591**), „raha“ (r=,581**),
„seks“ (r=,571**), ja tugev negatiivne vastastikune seos elemendiga „vägivald“ (r=-,541**), siis elemendile
„seksi ostja“ vastupidi – tugev positiivne seos ilmneb elemetidega „prostitutsioon“ (r=,662**) ja „vägivald“
(r=,335**), ent tugev või mõõdukas negatiivne seos praktiliselt isiklike konstruktsioonide kõikide ülejäänud
elementidega, kaasa arvatud elemendid „perekond“ (r=-,446**) ja „raha“ (r=-,142**). Vastastikust seost elementide „seksi ostja“ ja „seks“ vahel pole täheldatud (r=0,09**). Ülevaadet elementide „mees“ ja „seksi
ostja“ erinevustest täiendab kahepoolne negatiivne seos (r=-,138**).

0

0

0

0,44

0

312

312

312

312

312

312

312

mees

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)
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enesekindlus

0,01

seks

nauding

Tähendus
(kahepoolne)

0

laps

prostitutsioon

,493**

edu

legaalne
töökoht

,044

vägivald

prostitutsioonist
väljumine

,198**

raha

uue elu algus

,297**

perekond

seksi ostja

,477**

mees

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,138*

Teatmete
võrestiku
elemendid

,470**

N

Tabel 13: Elemendi „mees“ korrelatsiooni analüüs

1

,591**

,581**

-,541**

,534**

,518**

,571**

,540**

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

psühholoogiline
tugi

seksi ostja

uue elu algus

prostitutsioonist
väljumine

legaalne
töökoht

prostitutsioon

nauding

mees

perekond

raha

vägivald

edu

laps

seks

enesekindlus

Pearsoni
korrelatsioon

1

-,481**

-,593**

-,497**

,662**

-,207**

-,138*

-,446**

-,142*

,355**

-,290**

-,365**

,087

-,352**

Tähendus
(kahepoolne)

0

312

seksi ostja

Teatmete
võrestiku
elemendid

-,234**

N

Tabel 14: Elemendi „seksi ostja“ elemendi korrelatsiooni analüüs

312

0

0

0

0

0

0,01

0

0,01

0

0

0

0,13

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

Kujundite „mees“ ja „seksi ostja“ selline jaotumine võib mängida olulist funktsionaalset rolli respondentide elus. Antud fenomeni üks võimalikest interpreteeringutest võib olla respondentide ilmutatud lootusetunne. Lootus sellele, et mitte kõik mehed pole seksi ostjad, jätab respondentidele psühholoogilise võimaluse
perekonna loomiseks, mis on nii tähtis kindlustundeks ja edukuseks. Teisalt võib oletada, et nende kujundite jaotus pole täielik. Vastasel juhul olnuks negatiivne korrelatsioon elementide vahel tugevam, st kujundid respondentide tajumustes ristuvad hüpoteetiliselt. Elementide „mehed“ ja „seksi ostjad“ sellist „segandumist“ võivad vast osaliselt selgitada neid raskusi isiksustevahelises vastastikuses mõjus meestega, mida
kogevad mõlema respondentide-grupi mõned esindajad. Ent samal ajal jääb sellise lahknemise psühholoogline „hind“ respondentidele enestele lõpuni selgusetuks.
Materiaalse hüveolu, tulude taseme muutumine
Muutustele selles sfääris osutasid respondendid suures enamuses kui positiivsetele. Suurem sõltumatus
finantsküsimustes, elamistingimuste paranemine, lahedamad võimalused vaba aja veetmiseks on mõned
näited repondentide osutatud muutustest. Paljudele neist tähendas tulude kasv siiski ainult võimaluste tekkimist põhivajaduste rahuldamises, enese ja oma perekonna kindlustamist toiduainete ja riietega.
PKAA65: „Mul hakkas lihtsalt natuke rohkem raha olema, st – võisin enesele mõneti rohkem lubada,
poodi minnes juba enam ei lugenud, palju mul rahakotis raha on, mida ma võin ja mida ei või osta. Läksin
poodi, nägin mõnda asja ja ostsin enesele. Või näiteks tahtsin täna punast kala süüa – ostsin ära. Tähendab
– enam ei mõelnud selle peale, et homme pole mul millegi eest süüa osta.“
Isiklike konstruktsioonide andmete analüüsi tulemused toovad päevavalgele olulise psühho-emotsionaalse funktsiooni, mida tingib respondentidele raha. Nõnda sisaldab elemendi „raha/finantsiline tugi“
semantiline tuum selliseid konstruktsioone nagu „kindlustunne“, „nauding“, „raha“, „sissetulek“, „meeldiv“.
Tabel 15: Elemendi „raha/finantsiline tugi“ semantiline tuum
Konstruktsioonide positsioon
semantilises tuumas
1
2
3
4
5

Konstruktsioon

Kordade arv

Sagedus, %

Kindlustunne
Nauding
Raha
Sissetulek
Meeldiv

17
9
8
7
7

4,35
2,30
2,09
1,79
1,79
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Elemendi „raha/finantsiline tugi“ korrelatsiooni-analüüs näitab ka selle elemendi tugevat positiivset seost
ennekõike selliste elementidega nagu „enesekindlus“ (r=,709**), „edukus“ (r=,690**), „perekond“
(r=,612**), aga ka mõnede teiste elementidega.

nauding

mees

perekond

,581**

,612**

Tähendus
(kahepoolne)

0

0,01

0

0

0

0,07

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

raha/finantstugi

enesekindlus

prostitutsioon

,585**

seks

legaalne
töökoht

,104

laps

prostitutsioonist
väljumine

,332**

edu

uue elu algus

,332**

vägivald

seksi ostja

,567**

raha

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,142*

Teatmete
võrestiku
elemendid

,531**

N

Tabel 16: Elemendi „raha/finantsiline tugi“ korrelatsiooni-analüüs

1

-,569**

,690**

,486**

,390**

,709**

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

On märkimisväärne, et küsitletud respondentidel puudub statistiliselt tähenduslik vastastikune seos elementide „raha/finantsiline tugi“ ja „prostitutsioon“ (r=-0,1) vahel. Tugev negatiivne seos ilmneb elemendiga „vägivald“ (r=-,569**). Samuti negatiivne, kuigi nõrgemalt ilmnev seos esineb elemendiga „seksi
ostja“ (r=-,142**). Viimane annab täiendava aluse, eeldamaks haavatavuse psühholoogilisi faktoreid kui
kaasamisprotsessis domineerivaid. Võib oletada, et respondentidele prostitutsioonile alternatiivsete võimaluste loomine rahasaamiseks loob ka positiivsed eeldused kindlustunde ja edukuse suurendamiseks ning
prostitutsiooni- ja inimkaubandusega garanteeritud katkestamiseks. Paralleelselt osutatud positiivsete
muutustega märkisid respondendid ka seda, et kaasatuse tagajärjena omandatakse finantsasjadesse suhtumises negatiivseid harjumusi. Finantsasjade planeerimise puudumine ja elamine „üks päev korraga“ on
näited ebaõnnestunud strateegiatest rahalise stabiilsuse ja püsiva arengu tagamiseks. Kahjuks on nimelt
sellised strateegiad rahalises käitumises sageli, rööbiti kontrolli kaotamisega oma kulutuste üle, iseloomulikud inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatud respondentidele.
PKJD61: „Kõigil neil kümnel aastal naasin Tallinnasse rahulolekuga, töötasin naudinguga (peab silmas prostitutsiooni ja inimkaubandus – aut.), sest sain raha iga päev. Iga päev olin varakas, käisin
Tallinnas mööda poode, võisin osta kõike, mida tahtsin.“
Kahjuks kannavad need negatiivsed muutused sageli enam püsivat ja kestvat iseloomu kui sissetulekute
suurenemine prostitutsioonis ja inimkaubanduses. Reeglina „jäävad“ need respondentidega ka pärast sellest sfäärist lahkumist, loovad eeldused sattumiseks järjekordsesse „väljapääsmatusse“ olukorda, isiklikku
või perekondlikku rahalisse kriisi. Ja saavad üheks oluliselt tõsisemaks barjääriks prostitutsiooni ja inimkaubanduse sfäärist väljumisel.
On huvitav, et mõned respondentidest, vaatamata materiaalsete tulude kasvule, teadvustasid oma rahalise käitumise haavatavust ja tahtnuksid tagasi pöörduda situatsiooni, mil omasid enam võimalusi oma
tulude ja kulude kontrolliks ja struktureerimiseks.
PKRN75: „Nüüd olen ma juba kõik oma finantsprobleemid lahendanud. Nii kõrget ja suurt vajadust
raha järele enam pole. Vaat´ nüüd tahaks õppida elama 500 euroga, mitte 1000ga, õppida uuesti kokku
hoidma nagu enne.“
KGLU79: „Arvan, et minu endised tagasipöördumised (inimkaubandusse ja prostitutsiooni – aut.) olid
põhiliselt seotud finantsidega. Kõik ülejäänud korrad tulin tagasi nimelt sellepärast, et mul polnud lapsi
millegagi toita – lihtsalt ei jätkunud raha. Nüüd ma planeerin, tean, palju mul raha on, kirjutasin üles,
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milleks mul raja vaja on ja millist summat. Ma isegi reguleerin oma tellimusi (siinkohal tellimusi juba
legaalsel töökohal – aut.) Nüüd näiteks mõistan isegi seda, kui palju vaba aega jääb mul lapsega suhtlemiseks.“
Inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse perioodil saadud kahju ja kaotuste struktureeritud küsimustiku andmete analüüsi tulemused
Täiendavaks ressursiks andmete hankimiseks inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse perioodil saadud kaotuste ja isiksusliku kahju osas sai samanimeline struktureeritud küsimustik, võimalusega respondentidel enestel seda täita. Küsimustiku eesmärk oli saada selged andmed selle kohta, kui sageli puutusid
küsitletud respondendid kokku ühte või teist laadi kahjustuste või vigastustega. Analüüsi tulemused on
esitatud protsentuaalses väljenduses iga tunnuse kohta Diagrammis 1. Andmed on vastandatavad ja kättesaadavad nii kogu valiku mõttes nii üldiselt kui eraldi iga respondentide- grupi osas.
Diagramm 1: Isetäiendatava küsimustiku andmed – kahju ja vigastuste nimekiri, mis on põhjustatud isikule inimkaubanduse ja prostitutsiooni kaasatuse perioodil
Inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse perioolil isiksusele põhjustatud kahjud ja kahjustused
Valelubaduste andmine/pettus/manipulatsioon
Vägivalla-ähvardus
Alkoholiga kostitamine
Väljapressimine, psühholoogiline surve
Füüsiline vägivald
Narkootiliste ainete andmine
Teenitud rahast ilmajätmine või selle äravõtmine
Ebaseaduslike võlgade ja/või muude rahaliste või mitterahaliste kohustuste määramine
Liikumisvabaduse ebaseaduslik piiramine
Sidevahendite ärastamine, suhtlemisvabaduse piiramine
Sularaha, deebet- ja krediitpangakaartide ärandamine
Seksuaalne vägivald
Ähvardused pöörduda õigusorganite poole
Ähvardused pereliikmetele, sugulastele
Meditsiinilise abi saamise ärakeelamine või piiramine
Lähedaste ja sugulaste ähvardamine
Dokumentide, isikutunnistuse ära võtmine
Piletite (buss, lennuk) ära võtmine
Lapse ära võtmine
Lemmiklooma ära võtmine
Muu
0

üldine%

10

prostitutsiooni kaasatud respondentid %

20

30

40

50

60

70

prostitutsioonist väljunud respondentid %

Lähtuvalt Diagrammi 1 andmetest näeme, et üle poole (52–64%) küsitletud respondentidest puutus kokku
ennekõike selliste negatiivsete ilmingutega nagu:
1. Valelubaduste andmine/pettus/manipulatsioon: 64% koguvalikust
2. Vägivalla-ähvardus: 56% koguvalikust
3. Alkoholiga kostitamine: 52% koguvalikust.
Nende kahjustuste näitaja on kõrgem inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatute grupil. Ligi 70%
(68,75) selle valiku respondentidest koges oma kaasatuse perioodil, et nendega manipuleeritakse, et neid
tüssati või hirmutati. Üle 50% (56,25) selle grupi respondentidest oli sunnitud pruukima alkoholi.
Teise kahjude gruppi kuulub grupp kahjustusi, millega puutus kokku 20–50% küsitletud respondentidest. Sellesse gruppi kuuluvad:
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1. Väljapressimine, psühholoogiline surve: 44% koguvalikust
2. Füüsiline vägivald: 36% koguvalikust
3. Narkootiliste ainete andmine: 36% koguvalikust
4. Teenitud rahast ilmajätmine või selle äravõtmine: 32% koguvalikust
5. Ebaseaduslike võlgade ja/või muude rahaliste või mitterahaliste kohustuste määramine: 24% koguvalikust.
Siin võime täheldada ka suurt allutatust neile kahjustustele prostitutsiooni kaasatud respondentide grupis:
43% allutati füüsilisele vägivallale, 37% jäeti ilma teenitud rahast, 25% määrati ebaseaduslikud võlad ja
„trahvid“, üle 1/3 (37,5%) „istutati“ narkootikumidele. Sedasorti kahjustuste ja kaotuste sfäär on iseloomulik sutenöörluse ohvritele ja kriminaalsete grupeeringute organiseeritud bordellidele.
Kahjude ja vigastuste viimasesse gruppi kuuluvad sellised, mis vastavad otseselt inimkaubanduse tunnustele seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil. Vaatamata sellele, et respondentide koguvalikus polnud
mitte ühtegi ametlikult inimkaubanduse ohvriks tunnistatut (formaalselt ainult kaasatud prostitutsiooniga
tegelemisse), oli kuni 20% küsitletud respondentidest allutatud ekstremaalselt negatiivsetele ja hävitavatele mõjutustele.
Viimasesse gruppi kuuluvad järgmised:
1. Liikumisvabaduse ebaseaduslik piiramine: 16% koguvalikust
2. Sidevahendite ärastamine, suhtlemisvabaduse piiramine: 16% koguvalikust
3. Sularaha, deebet- ja krediitpangakaartide ärandamine: 16% koguvalikust
4. Seksuaalne vägivald: 12% koguvalikust
5. Ähvardused pöörduda õigusorganite poole: 12% koguvalikust
6. Meditsiinilise abi saamise ärakeelamine või piiramine: 8% koguvalikust
7. Lähedaste ja sugulaste ähvardamine: 4% koguvalikust.
Prostitutsiooni kaasatud respondendid kordavad selles grupis eelnevate gruppide kahjustuste trendi. Pole
raske märgata, et prostitutsiooni ja inimkaubandus sfääri kaasatud respondendid näitavad kõrgemaid tulemusi kui need, kes sellest sfäärist juba lahkunud, praktiliselt kõigis näitajais, mis seotud kaasatuse perioodil kogetud kaotuste ja kahjustustega. Kui seostada need andmed inimkaubandusest ja prostitutsioonist
lahkumise hetkega, võib järeldada seda, et antud sfäärist lahkuvad respondendid, kel oli õnn kannatada
kahjusid või vigastusi väiksemas ulatuses. Järelikult säilitavad nemad ka suuremad psühho-emotsionaalsed
ja sotsiaalsed ressursid, mis nende katsetused edukamaks teeb. Seda hüpoteesi edasi arendades võime oletada, et inimkaubandusse ja prostitutsiooni jäävad respondendid kaasatuks mitte oma „vaba valiku“ ajel
või sellepärast, et neile „see meeldib“, vaid pigem sõltuvalt traumeeritavuse kõrgemast astmest, järelikult
piiratud ressursist, mis võinuks olla suunatud sellest sfäärist väljumisele. Kahjustustega, mis saadud prostitutsioonis ja inimkaubanduses viibimise käigus, tuleb kahtlemata arvestada rehabilitatsiooni-plaani või
muude abistavate toimingute plaanimisel.
Edasi vaatleme strateegiaid respondentide väljumiseks inimkaubandusest ja prostitutsioonist.
Respondentide kogemuse analüüsi tulemused väljumiseks inimkaubandusest ja prostitutsioonist:
väljumise strateegia, motiveerivad faktorid ja takistused
Töö selles osas esitame analüüsi respondentide katsetustest lahkuda prostitutsiooni ja inimkaubanduse
sfäärist. Püüame mõista motiveerivaid faktoreid, mis olid olulised, analüüsime respondentide rakendatud
strateegiaid ja teeme katset leida nende seast kõige edukamad. Meie seisukohast pole mitte vähem tähtis
respondentide „murdumine“ või tagasipöördumine inimkaubandusse ja prostitutsiooni . Teadmised „murdumise“ mudelite osas annavad võimaluse mõista neid väljakutseid, millistega põrkub isiksus väljumisel
inimkaubandusest ja prostitutsioonist, samuti teha järeldused hädavajalikest abiteenustest, mida tuleks
osutada. Ka vaatleme, milliste teiste elementidega seostavad respondendid ise elemente „väljumine prostitutsioonist“ ja „prostitutsioon“, toome ära mõlema elemendi konstruktsioonide semantilised tuumad.
Viimane annab respondentidele võimaluse mõlema fenomeni psühho-emotsionaalse tähenduse reflektsiooniks, mis väljendub nende kõnes ja mõtlemisviisis.
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Motiveerivad faktorid ja strateegiad lahkumiseks inimkaubandusest ja prostitutsioonist
Väärib tingimata märkimist, et enamikku selle töö huvides küsitletud respondentidest iseloomustas püüd
lahkuda inimkaubandusest ja prostitutsioonist, ja et nende suhtumine lahkumisse oli positiivne.
KGLU79: „Mina tahtsin lihtsalt oma elu muuta, saada teiseks, tahtsin hakata normaalseks. Ihkasin
ilmselt enesest vaimustuda, mõista, et ma midagi suudan – mitte ainult istuda nürilt korteris ja mitte midagi teha, vaid ükskord siit välja ronida ja midagi korda saata.“
Positiivset häälestatust lahkumiseks kinnitab ka uurimuse statistika – kahekümne viiest küsitletust katsetasid lahkumisega reaalselt 21. Neljast respondendist, kes ei teinud sellist katset, planeeris intervjuu tegemise hetkel kolm lõpetada prostitutsiooni ja inimkaubandusega.
PKRN75: „Tahan lõpetada – olen väsinud kartmisest, valetamisest, varjamisest. Olen noor, tahan veel
elada enese jaoks. Praegu teen plaane, millega hakata tegelema pärast – töö, selle leidmine jne...“
Positiivselt peegeldub respondentide suhtumine prostitutsioonist lahkumisse ka isiklikes konstruktsioonides, mis omased sellele elemendile isiklikes konstruktsioonides.
Elemendi „väljumine prostitutsioonist“ semantiline tuum sisaldab selliseid konstruktsioone nagu „kindlustunne“, „uus“, „võimalus“, „nauding“, „rõõm“.
Tabel 17: Elemendi „lahkumine prostitutsioonist“ semantiline tuum
Konstruktsioonide positsioon
semantilises tuumas
1
2
3
4
5

Konstruktsioon

Kordade arv

Sagedus, %

Kindlustunne
Uus
Võimalus
Nauding
Rööm

11
7
6
6
5

2,79
1,78
1,52
1,52
1,27

Samal ajal, kui element „prostitutsioon“ on semantilises tuumas esindatud selliste konstruktsioonidega
nagu on välja toodud tabelis 18.
Tabel 18: Elemendi „prostitutsioon“ semantiline tuum
Konstruktsioonide positsioon
semantilises tuumas
1
2
3
4
5

Konstruktsioon

Kordade arv

Sagedus, %

Raha
Sissetulek
Pettumus
Valu
Hirm

9
7
6
5
5

2,11
1,64
1,41
1,17
1,1

Veelgi värvikamalt on respondentide suhtumine prostitutsiooni esitatud elemendi „prostitutsioon“ korrelatsiooni-analüüsis (Tabel 19). Näeme, et uurimuses osalenud respondentidele omab element „prostitutsioon“
tugevat positiivset seost elementidega „seksi ostja“ (r=,662**) ja „vägivald“ (r=,251**).
Samal ajal omab sama element tugevat negatiivset seost praktiliselt kõikide isiklike konstruktsioonide
ülejäänud elementidega, ennekõike elementidega: „prostitutsioonist väljumine“ (r=-,503**), „legaalne
töökoht“ (r=-,416**), „uue elu algus“ (r=-394**). Samuti tuli ilmsiks elemendi „prostitutsioon“ tugev
negatiivne seos elementidega: „perekond“ (r=-,337**), „enesekindlus“ (r=-,319**), „laps“ (r=-,312**).
„edu“ (r=-,226**), „nauding“ (r=-,201**) jt. Huvitav, et korrelatsiooni-analüüsi juures ei ilmnenud elemendi „prostitutsioon“ seost selliste elementidega nagu „mees“ ja „raha“, mis läheb viimasel puhul teatud
vastuollu Semantilise Analüüsi andmetega. Võimalik, et selle näite põhjal võime uurimuse ühe ja sama
elemendi suhtes täheldada erinevust respondentide teadliku ja teadvustamata positsiooni vahel.
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312

312

312

312

prostitutsioon

enesekindlus

312

seks

0

laps

0

edu

0

vägivald

0

raha

legaalne
töökoht

Tähendus
(kahepoolne)

0

perekond

prostitutsioonist
väljumine

-,416**

mees

uue elu algus

-,503**

nauding

seksi ostja

-,394**

prostitutsioon

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

,662**

Teatmete
võrestiku
elemendid

-,208**

N

Tabel 19: Elemendi „prostitutsioon“ korrelatsiooni-analüüsi andmed

1

-,201**

,044

-,337**

,101

,251**

-,226**

-,312**

,133*

-,319**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

Kokkuvõttes on selle töö raamides analüüsitud 31 (kolmkümmend üks) respondentide prostitutsioonist
lahkumise katset. Teostatud analüüsi alusel õnnestus teha järeldusi ja üldistusi, leida teatud seaduspärasusi.
Ühes teiste autorite eelnevatest töödest oli väljapääsu prostitutsioonist iseloomustatud mitte ühekordse
katsena, vaid kui protsessi, mis hõlmab paljusid sündmusi ja neid omakorda mõjutavaid faktoreid
(Månsson, S-A, Hedin U-C, 1999). Selles töös oli autori poolt esitatud struktureeritud skeem prostitutsioonist lahkumiseks, ja märgitud mõned motiveerivad faktorid, mis toimivad naise lahkumise huvides sellest
sfäärist. Autorid tõid esile sellised näitajaid:
a. Struktuursed: mis seisnesid naise enese poolt loodud teatud sotsiaalsetes tingimustes või nendes,
millesse ta oli sattunud enesest olenemata, ent millel oli oma mõju lahkumisprotsessile.
b. Suhtlemisfaktorid: naise lähim suhtlemiskeskkond, tema sotsiaalse ümbruskonna mõju muutuste-protsessi ajal.
c. Individuaalsed: naise sisemised, personaalsed kannustavad jõud ja tema enese võimalused (Månsson,
S-A, Hedin U-C, 1999)
Toetudes antud tulemustele, võime kinnitada teesi, et inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumine on
protsess, mitte ühekordne ilming. Ka allpool toodud inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkumise strateegiate analüüsi on kaasatud selleks motiveerivad faktorid eesmärgiga mõista, millised neist on tugevaimad ja mõjuvad efektiivselt, millised neist on uurimuses käsitatutest vähem efektiivsed.
Töö tulemusena õnnestus esile tuua mõned respondentide põhilistest strateegiatest või mõtlemismudelitest ja tegutsemistest inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkumise nimel. Strateegiad määratles autor
eesmärgiga edastada maksimaalse täpsusega iga kirjeldatu iseloomulikud jooned. Analüüsi tulemused on
esitatud nii tabelis 20 kui edaspidises tekstis.
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Tabel 20: Inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumise strateegiad ja respondentide rakendatud
motiveerivad faktorid
Lahkumise
strateegia
nimetus
Loterii
(valgel hobusel
printsi ootamine)

Motivatsiooni
liik
Sisemine

Teed näitav täht Väline
(armastuse
nimel)

Antud strateegia
motiveerivad
faktorid
Suhted

Suhted

Strateegia kirjeldus

Põhiline häälestatus: „Väljumine on võimalik ainult siis, kui
mind „päästab“ ideaalne partner, kes on valmis võtma enese
peale vastutuse kogu mu elu eest.“
PKIU71: „Selles sfääris ootasin kogu aeg inimest, kellega hakkan elama teistmoodi elu.“
Strateegiat iseloomustab sellise suhte ootus, milles „ideaalne
partner“ mängib omamoodi „päästja“ ja turvaja rolli, võttes
enese õlule kogu vastutuse respondendi edasise elu eest, kusjuures viimasel enesel on passiivne roll. Reeglina puudub tal selge
arusaamine väljumise põhjustest ja tagajärgedest, plaanidest ja
selleks hädavajalikest ressurssidest. Puudub info abivõimalustest
või ignoreeritakse sellelaadilist infot. Ootused on kõrgendatud nii
teistelt kui situatsioonilt tervikuna. Tulemusena võib see viia
teravate konfliktideni, murdumise ja tagasipöördumiseni mineviku juurde. Paljudel juhtudel säilib aktiivne kontakt prostitutsiooni ja inimkaubanduse sfääriga, kuigi „teenuste“ osutamiseta seksi
ostjatele. Sellele strateegiale on iseloomulikud lühikesed, 1-2
nädalast 4-6 kuuni ulatuvad lahkumised, mida võib tõlgitseda nn
jo-jo-efektina (sagedased lahkumised ja naasmised). Mõnedel
puhkudel võib respondendi „loteriile“ toetuv lahkumisplaan kätkeda eneses kaasamist ekspluatatsiooni uude ringi.
Põhiline häälestatus: „Need suhted näitasid mulle väljapääsu –
tänu neile lõpetasin seotuse prostitutsiooni ja inimkaubandusga.“
KG79LU: „Ta suhtus minusse kui võrdsesse, märkasin algusest
peale, et ta austas mind. Pärast seda tõdemust ei suutnud ma
enam „töötada“.“
Selles strateegias osutub suhetefaktor samuti peamiseks motiveerivaks faktoriks. Suhe mängib siin päästikurolli, mis respondenti
otsustavalt motiveerib, stimuleerib ja innustab nii tema enese
lahkumiskatses kui tagajärgede suhtes, toetab motivatsiooni jääda
väljapoole prostitutsiooni ja inimkaubandus piire. Suhte tüüp
võib olla romantiline, ent siinkohal pole see ka tingimata vajalik.
Mõnedel juhtudel osutus selliseks suhe kellegagi abistavate organisatsioonide liikmeist – näiteks tugiisikuga, või osutus „teed
näitavaks täheks“ teine, juba oma kogemusega naine, kes iseseisvalt ja edukalt jätnud hüvasti prostitutsiooni ja inimkaubandusega. Selles strateegias stimuleerib respondenti tugev väline toetus
tema enese jõulisele sisemisele motivatsioonile muutusteks. Tänu
millele on suur tõenäosus selles, et respondent on kõrgelt motiveeritud tööle hakkamiseks, uute, legaalsete sissetulekuallikate
otsimiseks, aktiivse käsitusega vaba aja veetmiseks, aktiivsel
positsioonil stressiseisundite lahendamiseks. Ka enese isikliku
vastutuse tunnetamiseks oma elu muutmises, raskuste minimaliseerimiseks ja psühholoogilises valmisolekus neile vastu minna –
heas kontaktis abistavate organisatsioonidega.
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Lahkumise
strateegia
nimetus
Siseotsus

Motivatsiooni
liik
Sisemine

Antud strateegia
motiveerivad
faktorid
Personaalne

Sunnitud
väljapääs

Väline

Struktuurne

Strateegia kirjeldus
Põhiline häälestatus: “Valmis milleks iganes, et ainult mitte enam
olla siin...“ KGAO76: „Mu hing lihtsalt keeldus „töötamast“ – edaspidi selles eksisteerimast. Sisemine seisund oli selline, et kõik – rohkem ei suuda! Siis lülitasin telefoni välja ja ust enam ei avanud...“
Sellele strateegiale on iseloomulik respondentide erakordselt tugev
sisemine motivatsioon lahkumiseks inimkaubandusest ja prostitutsioonist. Aktiivne psühhosotsiaalne positsioon, uue töökoha või
legaalsete sissetulekuallikate otsimine, mõtestatud lähenemine vaba
aja veetmisele, aktiivne positsioon stressisituatsioonide lahendamiseks ja orientatsioon sisemiste reservide aktiviseerimisele, ka reaalsustunnetus väljapääsu ootustes. Seda strateegiat järgivatel respondentidel ei pruugi pärast sellest sfäärist väljumist esialgu olla aktiivset tegevusplaani, ent paljud lahendused sünnivad spontaanselt või
„intuitiivselt“. Reeglina rakendavad seda strateegiat respondendid,
kel seljataga juba mitu eelnevat väljumiskatset. Sellepärast on alust
eeldada, et eelmistes muutuste-katsetes akumuleerunud kogemused
saavad aktuaalseteks uues strateegias. Respondendid, kes rakendasid seda strateegiat, olid tavaliselt informeeritud abistamisvõimalustest ja avatud nende kasutamiseks, tingimusel austada personaalseid
psühholoogilisi ja informatiivseid piire.
Põhiline häälestatus: „Lähtuvalt võimatusest muudeks valikuteks
olin sunnitud lahkuma ja alustama uut elu.“
KGAO67: „Pärast seda juhtumit „kliendiga“ läks mul tervis põhjalikult käest ära. Et taastuda, lihtsalt lahkusin, ja kõik!“
Antud strateegia juhul sattusid respondendid sotsiaalsel põhimõttel
situatsioonidesse, mil nad objektiivsetel põhjustel ei saanud enam
jätkata prostitutsioonis ja inimkaubanduses. Kriitiline muutus tervislikus seisundis – diagnoos, politsei sekkumine (suunatud võitlusele
inimkaubanduse ja sutenöörlusega), konfliktid selle äri esindajatega,
võimetus raha teenida või prostitutsioonis juba teenitut kasutada on
mõned näited taolistest struktuursetest muutustest. Sunnitud väljumine sellest sfäärist tingis hädavajaduse respondendi sisemisteks muutusteks, adaptatsiooni-mehhanismide aktiviseerimiseks ja sobitumist
uutesse psühhosotsiaalsesse tingimustesse väljaspool prostitutsiooni
ja inimkaubandus. Järeldusena asus respondent abi otsima, leidmaks
tööd, lahendust sotsiaalsetele probleemidele jne. Tingimusel saada
hädavajalikku abi võis see saada respondendile põhialuseks inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumise pikaajalises protsessis.
Ülalkirjeldatud strateegiad olid erineva efektiivsuse-astmega inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumise seisukohalt. Võime esile tuua
neist kahte, mis olid sisuliselt kõrgeimas või madalaimas astmes, võrreldes teistega. Need on strateegia „sisemine otsus“, mis tõestas end
kui enim efektiivne, ja „loterii“, mis osutus kõige vähem efektiivseks.
On osutatud, et nende strateegiate rakendamine on iseloomulik
küsitletud respondentide erinevate gruppide suhtes. Nõnda võtsid
inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkunud valdavalt omaks
„sisemise otsuse“ strateegia, mida kasutasid viis üheksast respondendist. Neile, kes intervjueerimise hetkel olid kaasatud inimkaubandusse ja prostitutsiooni, oli enam iseloomulik strateegia „loterii“
kasutamine, mida eelistas kümme kaheteistkümnest inimkaubandusest väljumisega katsetanud respondendist.
Veel üheks huvitavamaks tähelepanekuks kahe grupi respondentide
väljumise strateegiate suhtes oli see, et sellest sfäärist intervjueerimise hetkel lahkunud olid enam veenvad ja kindlad lahkumise põhimõttelisuse seisukohalt kui sellesse veel kaasatud respondentide
grupp. Keskmiselt oli esimeses grupis teinud katset lahkumiseks 2,5,
samal ajal 1,5 esindajat teisest grupist.
Strateegiate tugevad ja nõrgad küljed on vastavalt ära toodud juba
tabelis 14, aga selgituste osas võib siiski juurde lisada veel mõningaid detaile
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Strateegia „Sisemised lahendused” tugevaimateks külgedeks osutusid sellised nagu respondentide sisemise
motivatsiooni kõrge tase, prostitutsioonist lahkumise teadvustatud otsus ja vastuvõetud otsuse pöördumatus. See kombinatsioon osutas sellele, et otsusel lahkuda oli kõrge sisemine väärtus ja tähenduslikkus
respondendi enese jaoks, ta käsitas ennekõike iseennast vastutavana katse edukuse eest. Otsus polnud
naiivne ja see andis teatud „vastupidavuse tagavara” kokkupuutumiseks möödapääsmatute keerukustega,
aitas ületada adaptatsiooni-kriisi. Strateegia nõrgaks küljeks võib pidada seda, et selle praktiline rakendamine respondentide poolt on enam tõenäoline ainult prostitutsiooni kaasatuse hilisematel etappidel.
Reeglina on see „alistumuse/elulise hädavajalikkuse” etapp või „läbipõlemine”, mis vastab inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse kolmandale või enamale aastale.
Lahkumise strateegia „loterii” põhimõttel baseerub respondentide mitmel järeldusel, mis muudavad
selle strateegia nii võimalikuks kui ebaefektiivseks. Need ideed on järgmised:
a. Naine ei suuda olla aktiivne, edukas ja vaba ilma tugeva mehe/kaitsjata, kes võtaks enese peale tema
kõikide raskuste lahendamise.
b. Reaalses elus eksisteerib selliseid „ideaalseid mehi” ja „ideaalseid suhteid”.
c. Prostitutsioon ja inimkaubandus tagab kontakti ja vastastikuse koosmõju selliste partneritega.
Sellised või sellesarnased järeldused „ergutasid” sageli respondente, kes rakendasid lahkumiseks seda
strateegiat, küllalt kaootiliste vastastikuste suheteni, mis paljudel juhtudel kujunesid üürikesteks, olemuselt
madalateks ja mittemotiveerivaiks. Nõnda võib „Loterii” põhimõttel strateegiat iseloomustada kui juhuslikku, passiivset ja ettevalmistamatut või ebaküpset. Selline lähenemine kujuneb haavavaks veel järgnevatel põhjustel:
a. Respondentidel, kes kasutasid seda strateegiat, puudus reeglina reaalne ettekujutus sellest, mis toimub
pärast prostitutsioonist lahkumist. Milliseks kujuneb nende igapäevaelu? Millisel moel nad planeerivad
hakkama saamist igapäevaste rutiinsete toimingutega? Kuidas hakkavad lahendama kriise? Mis saab, kui
nende esialgsed plaanid ja ootused ei õigusta end? Tavaliselt ei esitanud respondendid enesele selliseid
küsimusi, või polnud neil nendele vastuseid.
Teiseks kaasnevaks oluliseks asjaoluks oli:
b. Selle strateegia puhul säilis respondentidel tavaliselt kontakt inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatutega.
Nende faktorite kombinatsioon viis selleni, et adaptatsiooni esimese kriisi vaieldamatul sugenemisel või
isiksustevahelise konflikti puhul uue partneriga toimus tormiline tagasipöördumine või tema värbamine
(taasvärbamine) prostitutsioonisfääri. Selle strateegia positiivsetest joontest võib märkida seda, et see aitab
respondentidel omandada katsetustest ja vigadest teatud kogemuse, mida on võimalik ära kasutada edasistes, enam edukates lahkumiskatsetes. Pealegi on see strateegia reeglina iseloomulik esimese lahkumiskatse
või varasema kaasatuse puhul, sellistele nagu „kaksikelu staadium”, „mängud”, harvemini „alistumus/
eluline hädavajalikkus”, mis vastab perioodile kuni kolm aastat kaasatust.
Ülejäänud käsituste seas – strateegiatel „Teednäitavad tähed” ja „Sunnitud lahkumine” oli inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkumise efektiivsuse seisukohast võrdväärne efekt. Mõnel puhul mõjusid need
efektiivsete strateegiatena, mõnel puhul mitte. Parimad tulemused olid antud lähenemistel ühenduses strateegiaga „Sisemised otsused” – sel puhul oli prostitutsioonist lahkumise edukus tõenäolisem. Osutatud
strateegiate nõrgimaks küljeks oli see, et mõlema puhul tegutsesid respondendid lähtuvalt motivatsiooni
sisemistest faktoritest. Nõnda oli strateegia „Teed näitavad tähed” puhul tiivustavateks faktoriteks isiksustevahelised suhted, „Sunnitud väljumise” puhul struktuursed muutused respondendi sotsiaalses keskkonnas. Mõlemal juhul oli riskiks see, et millised iganes muutused respondendi välises ümbruskonnas avaldasid olulist mõju ka sisemisele motivatsioonile, mis võis viia murdumise ja tagasipöördumiseni inimkaubandusse ja prostitutsiooni . Spetsiifilisteks väljakutseteks iga strateegia juures olid: kriisi „idealiseerimine/
alahindamine” ületamine, motivatsiooni säilitamine „Teed näitavate tähtede” strateegias ja finantskriiside
ületamine või kaasatuse-eelsesse kriisi tagasilangemine „Sunnitud lahkumise” puhul.
Barjäärid ja takistused inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumisele
Prostitutsioonist lahkumine andis enamikul juhtumitest positiivse psühholoogilise efekti ja sellega kaasnes
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rida positiivseid muutusi respondentide elus. Õnnestus välja selgitada mõned iseloomulikud positiivsed
muutused, mida respondendid esile tõid. Andmed on esitatud tabelis 21.
Tabel 21: Inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkumisega kaasnenud peamised positiivsed muutused
Muutuste sfäär
Emotsionaalne enesetunne

Enesehinnang

Sotsiaalne keskkond
Peresuhted
Legaalne sissetulek

Kirjeldus
Emotsionaalne, positiivsed muutused,
rahu, harmoonia, vabaduse
lõõgastatuse tunnetamine
Enesehinnangu tõus, eneseaustuse tõus,
isikliku vastutustunde teke, –
olla ise oma elu autor
Sotsiaalse keskkonna parenemine
Peresuhete kvaliteedi paranemine
legaalse töökoha ja
sissetuleku omamine

Respondentide selgitused
KGAA80: „Vabadus, rahu, emotsionaalses enesetundes sunduse puudumise
harmoonia, rahu, vabaduse ja tunnetamine...”
KGOE80: „”Aju” on lahti
sulanud. Ümberringi on eneseväärikuse
ja vastutustunde inimesed
KGAO67: „Rohke sissetuleku omamine
aega ja tähelepanu
perele, osalemist lapse ja lapselapse
kasvatamisel, hingeline harmoonia.
PKIU71: „Rahu, hool, saan rohkem
kodus olla. Peretunne...”
KGIR91: „Tõusis enesehinnang.”
PKIR69: „Tõusis enesehinnang, tekkis
enesekindlus, õnn tunda
end taas inimesena.”

Rööbiti positiivsete muutustega puutusid respondendid kokku ka rea väljakutsetega. Need väljakutsed on
osaliselt seotud tagajärgede ja kahjustustega, mille isiksus saanud inimkaubandusse ja prostitutsiooni kaasatuse jooksul ja on juba kirjeldatud eespool. Teatud määral on need respondentide isiksusliku struktuuri
osaks ja ilmutasid end juba prostitutsiooni kaasamise eeletapil. Osaliselt on need iseseisvad fenomenid ja
ilmnevad spetsiifiliselt inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkumise etapil.
Igal juhul oleneb nende barjääride ületamise edukusest küllalt sageli prostitutsioonist lahkumise katsetuse edukus tervikuna. Teadmisi nendest barjääridest võib käsitada samuti nagu teadmisi ülesannetest,
mille lahendamisega peab tingimata arvestama lahkumise programmi planeerimisel ja murdumise riskide
hindamisel.
Kokkuvõttes avastati kogu tehtud töö tulemusena järgmised barjäärid prostitutsioonist ja seksisfäärist lahkumisel:
a. Väljakutsed, mis seotud respondentide sotsiaalse ümbruskonnaga
Ennekõike peetakse silmas prostitutsiooni värvatavate iseloomulikku sotsiaalset isoleeritust ja respondentide informeerimatust võimalustest saada tuge ja abi. Kaasatuse hilisematel etappidel võib välja kujuneda
harjumuse puudumine otsida infot iseseisvalt ja seda läbi töötada.
KGLU79: „Kui me korterites istume, pole meil mingit suhtlemist – sa ei tea, kuhu minna, kuidas õigesti suhelda, mida sinust mõeldakse...”
Veel üheks näitajaks selle barjääri tekkimiseks on sotsiaalse üksilduse periood inimkaubandusest ja
prostitutsioonist lahkumise algetappidel. Nagu eespool osutatud – respondentide sotsiaalne ümbrus muutub kardinaalselt. Kaasatuse süvenedes kaovad endised sotsiaalsed kontaktid ja omandatakse uued, reeglina seotud eranditult seksuaalse ekspluateerimise sfääriga. Lahkumine sellest eeldab ka nende sotsiaalsete
kontaktide katkemist. Viimane kujundabki lahkumise esimestel etappidel omamoodi „sotsiaalse vaakumi”
– ajani, kuni uued sotsiaalsed sidemed pole veel välja kujunenud. Selle barjääri ületamiseks osutub äärmiselt oluliseks võimalus organiseerida tööd eesmärgiga saada informatsiooni abisaamise võimalustest.
„Sotsiaalse vaakumi” ületamiseks sobib lahkumise esmastel aegadel hästi psühholoogiliselt toetav konsulteerimine, samuti töötamise võimalus tugigrupis või eneseabis prostitutsiooni ja seksisfäärist lahkunuile.
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b. Ebaproduktiivsed käitumismudelid
Sellesse barjääri võime paigutada esmajoones sellised nagu:
• igavus, võimaluste puudumine vaba aja veetmiseks;
• sõltuvused: alkohol, narkootikumid, medikamentide kuritarvitamine;
• traumajärgsed stressihälbed ja dissotsiatiivsed seisundid:
• rõhutustunne ja depressioon lahkumise algstaadiumites.
Selle barjääri erinevate aspektide ilmingutega on hädavajalik arvestada rehabilitatsiooni-ürituste planeerimisel. Mõningatel juhtudel, nagu näiteks alkoholi- ja narkosõltuvuse korral, nõuab selle ületamine kahte
tüüpi rehabilitatsiooni-programmi ühendamist: ühe, mis seotud ülesaamisega sõltuvuslikust käitumisest, ja
teise, mis orienteeritud prostitutsioonist ja seksisfäärist lahkumisele. Muudel puhkudel, nagu traumajärgse
stressiseisundi sümptomaatika või dissotsiatiivsete seisundite ilmnemine, peavad rehabilitatsiooni-programmi olema lülitatud psühhoterapeutilise abi spetsiifilised mudelid. Vaba aja organiseerimise, arendavate
ürituste või rõhutustunde ületamise hädavajadusel, on efektiivne sotsiaaltöötaja, psühholoogi või „võrdväärse konsultandi” abi.
c. „Halvad harjumused”, mis puudutavad rahalist käitumist
Üldiselt on ka seda barjääri üksikasjalikult vaadeldud eespool – kaasatuse tagajärgede osas. Atoll Keskuse
sotsiaaltöötajate kirjelduse põhjal võib selle ületamiseks olla üheks efektiivsemaks viisiks tulude ja kulude
organiseeritud kontroll, eelarve planeerimine (nädalaks, kuuks). Tõhusaks toeks on mitmesuguste on-line
programmide kasutamine perekonna eelarve või koduse raamatupidamise sisseseadmiseks.
d. Seksi ostjate demotiveeriv roll
Pahatihti jäävad ohvrite meelitamise ja ekspluateerimise protsessis osalejad „varju”, ja nende rolli üle
reeglina ei arutleta.
Antud töös avastasime seksi ostjate märkimisväärse panuse ohvrite värbamise protsessis inimkaubandusse ja prostitutsiooni . Statistiliselt oluline, tugev seos ilmneb elemendi „prostitutsioon” ja „seksi ostja”
vahel (r=-,662**) elementide korrelatsiooni analüüsis. Seksi ostjate demotiveerivat rolli võib leida ka
respondentide katsete puhul lahkuda inimkaubandusest ja prostitutsioonist. Tegutsedes märgistamise toel
– siltide kleepimise, aktiivse ja pahatihti pealetükkivate ettepanekutega seksi ostmiseks, suhtlemise jätkamisega süsteemis „klient-prostituut” seksi ostjad mitte ainult ei toeta respondentide väljumist inimkaubandusest ja prostitutsioonist, vaid on „murdumiste” ja ekspluateerimissfääri tagasipöördumise põhjustajateks.
KGIR91: „Mul olid ju kuulutused üleval oma näopildiga. Hiljem tunti mind bussis ära. Ma ju nägin
nende pilke, aga üks ütles kord (ma kuulsin): „Oo, vaata – prostituut...””
KGLU79: „Võib-olla on mul lahkumisest möödunud liiga lühike aeg, sest ma tunnetan seda kõike siiamaani... Kui kuskil kohtan kogemata mõnda oma endist „klienti”, kes seisab ja pilkavalt vahib, naeratab...
Kõik selline on jäle, õudne, tahaks kohe plehku panna, sest tundub, nagu vahiksid sind kõik, mitte üksi too.
Püüad luua enesele uue elu, aga nemad seda ei tunnista...”
Efektiivseks ülesaamiseks ühest tõsisemast barjäärist prostitutsioonist väljumisel on ilmselgelt olulised
muutused ühiskondlikes sotsiaalsetes hoiakutes, kogu ühiskonna väärtushinnangutes, seadusandluses.
Individuaalsel tasandil osutus mõnel juhul efektiivseks väliste tunnuste (juustevärvi, soengu või riietumisstiili) vähene muutmine.
Hädavajalikud abistamis- ja rehabilitatsiooniteenused, ette nähtud neile,
kes lahkuvad prostitutsiooni- ja seksisfäärist
PKIU71 (kaasatud 15 aastat): „Ma ei näe oma tulevikku, huvi on kadunud. Ma ei unista, ei sea sihte.
Elan üks päev korraga. Kui plaane pidada, hakkab mul õudne...”
Nagu oli muuhulgas näha ka eelnenud analüüsist, on prostitutsioonist ja seksisfäärist lahkumise protsess
keeruline ja kompleksne fenomen. Olles kaasatud seksuaalse ekspluateerimise sfääri, saab isiksus ajuti
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tõsiseid psühhosotsiaalseid kahjustusi, mille tagajärjed raskendavad sellest sfäärist pääsemist. Sageli on
prostitutsiooni- ja inimkaubandusest iseseisvalt lahkumine võimatu, isiksus vajab tervet rida hädavajalikke
abistavaid teenuseid selle sammu tegemiseks, ja rehabilitatsiooni- või taastusteenuseid tagasipöördumiseks
„normaalsesse” ellu ühiskonnas.
Uurimuse üheks eesmärgiks oli nimelt nende vajaduste ja ootuste väljaselgitamine küsitletud respondentide seas. See ülesanne sai tehtud töö käigus edukalt lahendatud. Üks allikatest, mis annab meile selge
arusaamise selle suhtes, millega täpselt seostavad prostitutsioonist lahkumise fenomeni küsitletud respondendid, on elemendi „prostitutsioonist lahkumine” korrelatsiooni-analüüs Teatme võrestikudandmete analüüsi raames. Analüüsi andmed on ära toodud tabelis 22.
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Tabel 22: Elemendi „prostitutsioonist väljumine” korrelatsiooni-analüüsi andmed
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,683**
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,552**
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

Nagu näeme, on element „väljumine prostitutsioonist” küsitletud respondentidele ennekõike seotud selliste teiste elementidega nagu, nagu „legaalne töökoht” (r=,683**), „uue elu algus” (r=,640**) ja „perekond”
(r=,569**). Ka on tugev vastastikune side avastatud elementidega „enesekindlus” (r=,552**), „edukus”
(r=,515**) ja „laps” (r=,490**).
Saadud andmeid võime interpreteerida nii, et respondendid suhtuvad positiivselt inimkaubandusest
lahkumise fakti, näevad selles olulisi ja põhjalikke muutusi oma igapäevaelus, aga oma uue ja eduka olemise põhiliste „atribuutidena” tahaksid näha võimaluste taastumist legaalseks tööks ja koostoimimiseks
pere ja lastega. Huvitav on see, et element „prostitutsioonist lahkumine” on küsitletud respondentidele
suuremal määral seotud elemendiga „raha” (r=,332**) ja elemendiga „nauding” (r=,420) kui on nendesamade elementidega seotus „prostitutsioon” ise. Viimasel juhul seost kas ei avastatud, või ilmnes tugev
negatiivne korrelatsioon. Saamaks hakkama eduka väljumisega inimkaubandusest ja prostitutsioonist on
ennekõike vaja väljumise efektiivset strateegiat, millest mõnda on kirjeldatud uurimuses eespool. Ent respondendid näevad märkimisväärset kasu ka abistavates teenustes. Enamus, 25st küsitletust 24, leiab, et
niisugused teenused on hädavajalikud. Diagrammis 2 on ära toodud struktureeritud küsimustiku
„Hädavajalikud abistavad ja rehabilitatsiooniteenused neile, kes lahkuvad inimkaubandusest ja prostitutsioonist” andmete analüüsi tulemused. Siin võime näha iga respondentidele pakutud abistava teenuse
hädavajalikkuse väljendumist ja vastastikust suhet teiste teenustega. Mida kõrgem on ühe või teise teenuse
paljutähenduslikkuse aste, seda suuremat väärtust ja tähtsust respondendid sellele omistavad. Ühe või teise
teenuse maksimaalse väärtuslikkuse näitaja on Diagrammis 2 – 15 (viisteist).
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Diagramm 2: Isetäidetava küsimustiku andmed – abistavad teenused, mis hädavajalikud inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumisel.
ABI- JA REHABILITATSIOONITEENUSTE DIAGRAMM,
NEILE KES LAHKUVAD INIMKAUBADUSEST JA PROSTITUTSIOONIST
(diagrammi maksimaalne suurus = 15 punkti)
Sotsiaaltöötaja abi
Psühholoogi abi
Juriidiline abi
Abi ümberõppimises, elukutse omandamises, kvalifikatsiooni tõstmises
Tervishoiu abi
Turvaline elukoht/varjupaik
Karjääri konsultant
Isikliku abistaja – tugiisiku teenus
Abi kontakteerumisel kohaliku omavalitsusega
Stilisti teenus välimuse muutmiseks – uue stiili valik
Abi kontakteerumiseks migratsiooniameti ja konsuliteenistustega
Abi kontakteerumisel politseiga
Juriidiline esindaja kriminaaljuurdluse ja kohtuistungite käigus
Abi valitsuse ja valitsusväliste organisatsioonidega kontakteerumisel
Ohutu tagasipöördumise tagamine välismaalt

0
üldine %

3

prostitutsiooni kaasatud respondentid %

6

9

12

15

prostitutsioonist väljunud respondentid %

Nagu võime näha diagrammi 2 andmetest, seisneb küsitletud respondentide inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkumiseks kõige hädavajalikumate abiteenuste top-5 järgmistes:
1. Sotsiaaltöötaja abi
2. Psühholoogi abi
3. Juriidiline abi
4. Abi ümberõppimises, elukutse omandamises, kvalifikatsiooni tõstmises.
Tulemused pole vastuolus nende tulemustega, mis saadud selle töö raames uuringute teiste meetodite abil.
On huvitav märkida, et intervjueerimise hetkeks prostitutsioonist ja inimkaubandusest juba lahkunud respondendid, ja need, kes sellesse veel kaasatud, näevad mõnevõrra erinevalt ühtede või teiste lahkumiseks
vajalike abiteenuste väärtusi. Lahkunuile kujutavad suurimat väärtust need, mis on seotud tööhõivega (top5 2. ja 3. koht) ja ohutu elu-/varjupaiga hankimise võimalustega (top-5 4. ja 5. koht). Inimkaubandusse ja
prostitutsiooni kaasatud respondendid näevad seda psühholoogilises abis (top-5 2. koht ja 9. positsioon
esimeses valikus) ning hindavad palju madalamalt erinevat viisi abi hädavajalikkust tööhõives. Seega võib
järeldada, et mitmesugustel teenustel on respondentide silmis abiteenused erineval määral aktuaalsed inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumise konkreetsetel etappidel. Algaegadel on hädavajalikum psühholoogiline abistamine ja toetus, hilisematel – abi resotsialiseerumises, taasadapteerumises ja tööhõives.
Teisteks teenusteks, mille vajalikkuse hindamises olid erinevused respondentide valikutes märgatavad,
osutusid:
a. Isikliku abistaja – tugiisiku teenus.
Selle teenuse suurimat väärtust näevad inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljunud respondendid.
Võib eeldada, et sellesse kaasatutes jätkab „toimimist” sisemine psühholoogiline tõrge selle ees, et „kõigega pead iseseisvalt hakkama saama”.
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b. Stilisti teenus välimuse muutmiseks – uue stiili valik.
Ka selles teenuses näevad juba prostitutsioonist lahkunud respondendid suuremat väärtust kui sellesse
veel kaasatud.
Toetudes eelpool toodud analüüsi andmetele, võib selle teenuse hädavajalikkusega pigem nõustuda.
Välimuse muutmine aitas respondentidel hakata end elus väljapool prostitutsiooni ja inimkaubandust teistmoodi tundma, samuti vältida lahkumisega seotud riske, näiteks seksi ostjate pealetükkivat tähelepanu.
Teenuseid, mida, vastupidi, näevad kaasatud respondendid enam väärtuslikena, võrreldes sellest sfäärist
lahkunute valitutega, on „abi kontakteerumiseks migratsiooniameti ja konsuliteenistustega” ning „juriidiline esindaja kriminaaljuurdluse ja kohtuistungite käigus”.
Teenus, mille hädavajalikkust hindasid võrdselt madalalt respondentide mõlemad grupid, oli „ohutu
tagasipöördumise tagamine välismaalt”, mis on tõenäoliselt seotud prostitutsiooni ja inimkaubanduse siseriikliku iseloomuga Eestis.
Veel üks teenus, mis lülitati teenuste nimekirja mõnevõrra hiljem (mil andmete kogumise protsess juba
täie hooga käis) ja pole seepärast haaratud üldisse analüüsi, on teenus „tugigrupi või „omasuguse konsultandi“abi. Selle teenuse hädavajaduse astet hinnanud 12st respondendist andis 9 sellele kaalukuselt maksimaalse hinnangu. Huvitav, et analoogiline positsioon oli valdavalt iseloomulik prostitutsiooni kaasatud
respondentidel. Viimane võib osutada selle grupi esindajate vajadusest ja tähtsusest saada teada inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumise katsetuste kogemusest, näha positiivseid näiteid vahetult elevate
inimeste näol, kes on selle sammu edukalt teinud ning on võimelised motiveerima teisi ja andma neile
edasi vastavaid teadmisi ja oskusi.
Saadavate abistavate teenuste vormi seisukohalt hindasid respondendid küllalt kõrgelt spetsialiseeritud
rehabilitatsioonikeskuste tööd. Eestis teeb sellist tööd uuringu sihtgrupiga Mittetulundusühing Eluliin
inimkaubanduse ohvrite sotsiaalse ja psühholoogilise rehabilitatsioonikeskus Atoll, Eesti
Sotsiaalministeeriumi toetusel, osutades rehabilitatsiooni-teenuseid inimkaubanduse ohvritele ja pakkudes
abiprogrammi prostitutsiooni kaasatud isikutele.
KGAO76: „Atoll on selles osas väga tugev. Mind hämmastab meisse suhtumine siin sellega, et meid ei
võeta nagu mingeid halbu, õudseid, madalale langenud inimesi, vaid täpselt samuti nagu kõiki – absoluutselt võrdselt. Sellest on suur abi, et vaatamata kõigele koheldakse sind täiesti võrdsena – keegi ei vaata
sinu poole kõõrdi, ei mõista kohut, ei vihja. See on väga tähtis, väga motiveeriv.”
PKIU71: „Hea, et selline keskus olemas on. Tunned end veidi kaitstumana, ja et sa oled kellelegi vajalik, sest nagu ma nüüd olen aru saanud, on kõige hirmsam tunda, et sind pole kellelegi vaja.”
PKAA85: „Munitsipaalkorteri asjus sain kogu informatsiooni keskuselt Atoll.”
Kahtlemata võib maksimaalse tulemuse inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumisel anda sisemisel
otsusel tuginevate efektiivsete strateegiate rakendamine, kooskõlas abistavate ja rehabiliteerivate teenuste
kompleksse ja läbimõeldud osutamisega.
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Järeldused ja soovitused
Toetudes läbiviidud uurimistöö analüüsi tulemustele, võib anda rea soovitusi ühiskondlikele struktuuridele,
ennetamaks inimkaubanduse levimist ja abistamaks selle ohvreid. Samuti soovitusi, mis on välja töötatud
selle töö tulemuste põhjal ja võivad olla kasulikud neile, kes planeerivad inimkaubandusest ja prostitutsioonist lahkumist.
Soovitused ühiskondlikele struktuuridele ja inimkaubanduse levimise ennetamise ning ohvrite abistamisega tegelevatele institutsioonidele
On mõnevõrra paradoksaalne, et käesoleva töö tulemused osutavad sellele, et hoiatamaks inimkaubanduse
ja prostitutsiooni laienemise eest on hädavajalik tegelda sotsiaalsete probleemide lahendamisega, mis pole
esmapilgul seotud fenomeni enesega. Toetudes analüüsi tulemustele leian, et efektiivsemateks on järgmised meetmed ja toimingud:
a. Võitlus perevägivallaga
b. Sugudevahelise võrdsuse tagamine ühiskondliku elu erinevatel tasanditel, esmajärjekorras legaalse
tööturu valdkonnas.
c. Funktsionaalsete programmide pakkumine sõltuvusliku käitumise erinevate (eelkõige narko-, alkoholi- ja mängusõltuvuse) vormide ennetamiseks ja raviks.
d. Elanikkonna finantsalase kompetentsuse süvendamisele orienteeritud sotsiaalsete programmide käivitamine.
e. Informeerituse taseme tõstmine inimkaubanduse, värbamise ja ekspluateerimise vormide probleemide osas elanikkonnas tervikuna, ent samuti professionaalide ja värbamise suhtes kaitsetumate gruppide
seas.
f. Võidelda erinevatel – nii ühiskondlikul kui seadusandlikul tasemel –, sutenöörluse, inimkaubandusse
ja prostitutsiooni värbamise, seksi ostmise ilmingutega.
g. Vaadelda erinevaid võimalusi spetsialiseeritud programmide pakkumiseks, mis on suunatud prostitutsioonist ja inimkaubanduse sfäärist väljumisele ja ohvrite psühhosotsiaalsele abistamisele. Programmide
raames on soovitav kompleksse abi osutamine, mis hõlmab selliseid teenuseid nagu väljatöö – meditsiiniline abi – sotsiaalne, psühholoogiline, juriidiline abi – abi ümberõppimises, täiendava hariduse saamises ja
tööhõives – ohutu elu-/varjupaiga võimaldamine – „omasuguste” konsulteerimine – võimalus saada toetust
eneseabi-gruppides.
Soovitused naistele, kes lahkunud inimkaubandusest ja prostitutsioonist
Selle töö põhiliseks eesmärgiks oli parendada abi osutamise võimalusi neile, kes saanud kannatada inimkaubanduse või prostitutsiooni kaasatuse läbi. Väljatöötatud soovitused on osa seatud eesmärgi saavutamisest. Need on ohutud ja rakendamiskohased kõigile, kes otsustanud oma elu muuta ning murda välja
inimkaubandusest ja prostitutsioonist.
A. Püüdke koostada väljumise plaan: kujutlege ja planeerige oma elumuutusi võimalikult detailselt:
suhtlusringi ja harjumuste muutmist, konkreetseid toiminguid elumuutusteks, ja inimesi, kes võivad teid
selles aidata.
B. Tingimata mõelge oma plaanid läbi ja kasutage kompetentseid ning usaldusväärseid allikaid! Kõige
parem, kui need on täiesti sõltumatud eksperdid või oma ala professionaalid. Näiteks – kui vajate juriidilist
informatsiooni, pöörduge õigusabi poole, kui plaanite tööle minna – riiklikku tööhõiveametisse. Ka tuleb
kasuks oma plaanide üle arutlemine kellegagi abistavate organisatsioonide esindajaist või sotsiaaltöötajaga. Nagu osutab rahvatarkus: kaks pead ikka parem kui üks!
C. Koostage ellujäämisplaan eelolevaks mõneks kuuks! Kõige mõistlikum, kui suudate varuda teatud
säästud, millest jätkuks kas või kuueks esimeseks kuuks. Tavaliselt osutub see perioodiks, mille jooksul on
inimene võimeline leidma mingi uue töökoha.
D. Tehke muutusi oma välimuses. Erilist tähelepanu pöörake sellele, mis teile oma välimuses meenutab
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või mis seob äsjaste kogemustega. Muutke seda nii palju kui iganes võimalik!
E. Leidke oma linnas abistav organisatsioon, millel on toimiv programm inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljumiseks, ja pöörduge selle poole. Ka on sellise organisatsiooni abi kasulik väljumise planeerimise staadiumis. Reeglina tunnevad sellistes organisatsioonides töötavad inimesed hästi valdkonna spetsiifikat, neil on suur kogemus ja abistamiseks vajalik ressurss. Kui teie linnas sellist organisatsiooni pole,
võite pöörduda vägivalla all kannatanuid abistavaisse keskustesse, kiriku ja mitmesuguste religioossete
rehabilitatsiooni-programmide poole, riiklikesse abiteenistustesse.
E. Olge moraalselt valmis teatud raskusteks! Teadke, et tõeliselt häid tegusid ei tehta niisama lihtsalt.
Püüdke end kiita ja ergutada edusammude ja saavutuste eest. Ennast muuta on niigi keeruline, ammuks
siis koguni mõelda, et te ei tee seda piisavalt hästi.
F. Olge visa ja kannatlik! ...või mõneti isegi kangekaelne soovis teha lõpparve oma minevikuga. Mõned
muutused ei ole märgatavad kohe ja tulemus on näha alles mõne aja möödudes. See pole ettekääne mitte
mingeid samme üldse teha. Ajuti ei tule mõndagi välja nii, nagu vaja, kohe esimesel korral – ka seda tuleb
ette. Andke enesele alati võimalus katse kordamiseks!
Turgutage iga päev oma motivatsiooni! Uskuge Iseenesesse, oma Otsusesse ja oma Jõusse! Külastage
tugigruppe (kui teie linnas selliseid on), märkige üles need plussid ja vabadused, mis ilmnevad teie juures
igal inimkaubandusest ja prostitutsioonist väljaspool veedetud päeval. Jagage oma teadmisi ja kogemusi
nendega, kes alles tee alguses ja vajavad toetamist!
Siin puuduvad välja töötatud konkreetsed soovitused, määratud professionaalidele, kes töötavad ohvriabi
sfääris. See oli uurija teadlik otsus, sest nimelt sellele on tervikuna pühendatud kogu tehtud töö, ja igaüks
võib valida selle, mida peab enesele ja oma professionaalsele tegevusele kõige kasulikumaks.
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LISA 1: Poolstruktureeritud intervjuu plaan
1. osa: Üldandmed
Sugu:
Vanus:
Perekonnaseis (pikaajalise püsisuhte olemasolu):
Lapsed:
Hetkeseisund tööturul:
Perekonna praegune sotsiaal-majanduslik olukord:
Isikliku rahuloleku määr sissetulekuga:
2. osa: Kaasatus prostitutsiooni: kogemus ja sellesse suhtumine
•
•
•
•

Milline on Teie praegune staatus prostitutsioonisfääri kaasatuse osas?
Missugustes paikades ja tingimustes on teil tulnud viibida prostitutsiooni kaasatuse perioodi jooksul?
Kus te otsisite kliente, kuidas oli teie tegevus organiseeritud? Kirjeldage lühidalt.
Kui võimalik, jutustage kokkuvõtlikult, kuidas toimus Teie värbamine sellesse sfääri (täienduseks:
millises vanuses saite seksi eest esmakordselt raha?)

Märkige intervjueerijale:
1 – esimene kontakt (sõber, sõbranna jne.)
2 – tööhõivebüroo
3 – reisibüroo
4 – modelliagentuur
5 – kuulutus internetis
6 – ajalehekuulutus
7 – raadioreklaam
8 – telereklaam
9 – interneti sotsiaalmeedia (facebook, mailroom, orkut, rate)
10 – muu
Märkige intervjueerijale:
haavatavus: majanduslik, sotsiaalne, psühholoogiline värbamine: vägivalla või sundimise rakendamine,
värbaja eripärad
• Nimetage 1-3 (üks kuni kolm) asjaolu või ilmingut, mis tekkisid Teie igapäevaellu prostitutsiooni
kaasatuse algusest.
Täiendav küsimus: Nimetage 1-3 (üks kuni kolm) asjaolu või ilmingut, mis KADUSID Teie igapäevaelust alates kaasatusest prostitutsiooni.
• Mina kasutan väljendit „prostitutsiooniga tegelemisse kaasatus”, aga kuidas nimetate või nimetaksite seda Teie? On Teil, või oli mingi määrang, mida kasutasite isiklikult enese puhul?
• Milline on Teie termini tekkelugu? Kuidas see tekkis ja millal nimelt?
• Kas Teie suhtumine sellesse on aja jooksul muutunud? Kuidas täpselt?
• Kuidas suhtute sellesse sfääri nüüd ise (täiend. määr-, omadussõnaga)?
• Kuidas käsitate ennast selles sfääris (täiend. Määr-, omadussõnaga)
• Kui pikk on praeguseks hetkeks kogu see aeg, mil olite kaasatud prostitutsiooni?
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3. osa: Katsed ja kogemused prostitutsioonist väljumisel
•

Mitu korda olete praeguseks hetkeks püüdnud lõpetada prostitutsiooniga tegelemise?

a. Millal ja millistel asjaoludel tekkis esimene mõte võimalusest/soovist/vajadusest prostitutsioonist
lahkuda? (Täiend. Mis see tegelikult oli: Soov? Hädavajadus? Võimalus?)
Siin ja edaspidi! Märkige faktorite mõju – isiksuslik, struktuurne, suhtluslik.
• Kas see oli pelgalt mõte või väljendus kuidagi ka tegevuses – kas püüdsite midagi ette võtta?
1. KATSE: analüüs
Millal oli tehtud esimene reaalne katse lahkuda prostitutsioonisfäärist? Kirjeldage seda.
• Millised asjaolud teie seisukohast mõjutasid seda rohkem kui ülejäänud.
• Millist mõju avaldas Teile, teie igapäevasele elule prostitutsioonisfääri kaasatuse katkestamine.
• Missuguseid konkreetseid muutusi võiksite esile tuua? Millised neist olid positiivsed, millised negatiivsed?
Siin ja edaspidi! Märkida ära muutused järgmiste sfäärides: bioloogiline (füüsilise tervise üldine seis),
majanduslik/rahaline, psühholoogiline/emotsionaalne, sotsiaalne (suhete valdkonnas).
Edasi – iga ettevõetud katse analüüs:
• Kas pöördusite mingite organisatsioonide poole, et saada abi prostitutsioonist lahkumisel?
Märkida intervjueerijale:
1 – riiklik teenistus ohvrite abistamiseks
2 – sotsiaaltöötaja
3 – tugiisik
4 – MTÜ
5 – rahvusvaheline organisatsioon
6 – õiguskaitseorganid
7 – migratsioonibüroo
8 – saatkond
9 – ohvriabi- ja usaldustelefon
10 – naiste varjupaigad
11 – turvatöötajad
12 – abistav isik ise pöördus minu poole isiklikult
13 – perekond
14 – sõber, sõbranna
15 – seksi ostja („klient”)
16 – muu
•
•
•

Milliste organisatsioonide poole Te pöördusite?
Millist abi saite?
Kuidas leidsite kontakti selle/nende organisatsiooni(de)ga?
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4. osa: kaasatuse tagajärjed ja tulevikuplaanid.
Struktureeritud küsimustike täitmine.
• Kuidas Teile üldiselt tundub – kas prostitutsiooni kaasatuse kogemus mõjutas Teid ja teie elu?
• Milliseid tagajärgi tunnetate praegusel hetkel ja seostate neid prostitutsiooni kaasatuse kogemusega?
(bioloogiline sfäär: (tervis), majanduslik, sotsiaalne sfäär (suhtlemine, suhtlusring, huvid), psühholoogiline ja hingeline sfäär?
• Missugused teenused Teie vaatevinklist on hädavajalikud inimesele, kes on otsustanud prostitutsiooni kaasatusega lõpetada?
• Millisena kujutlete oma tulevikku aasta pärast?
A. Ettepanek struktureeritud küsimustiku täitmiseks
B. Ettepanek täita struktureeritud küsimustik hädavajalikest abi- ja rehabilitatsiooniteenustest, mis
määratud neile, kes lahkuvad inimkaubandusest ja prostitutsioonist.
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LISA 2: Teatme võrestiku-meetodit hindav täiteleht: eestikeelne variant

enesekindlus

seks

laps

edu

konstrukt
(кontrastne)

vägivald

finantstugi/raha

perekond

mees

rahulolu

prostitutsioon

legaalne töökoht

väljumine prostitutsioonist

uue elu algus

seksi ostja

elementide nimekiri

psühholoogiline abi

konstrukt
(avaldatud)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Täitmise kuupäev ..............................................

Respondendi kood .....................................................

Respondendi allkiri ...........................................

Intervjueerija allkiri .................................................
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LISA 3: Isikule prostitutsioonis ja inimkaubanduses viibimise perioodil põhjustatud kahju ja kannatuste
küsimustiku täiteleht
Palume Teil ära märkida need kahjud ja kannatused, mida tuli kanda ja taluda Teil isiklikult prostitutsioonisfääri kaasatuse perioodil.
1 – füüsiline vägivald
2 – vägivallaga ähvardamine
3 – väljapressimine, psühholoogiline surve
4 – seksuaalne vägivald
5 – ähvardused pöörduda õiguskaitseorganite poole
6 – lähedaste, sugulaste ähvardamine
7 – valelubaduste andmine/pettus/manipuleerimine
8 – ebaseaduslik liikumisvabaduse piiramine
9 – sidevahendite äravõtmine, suhtlemisvõimaluste piiramine
10 – narkootiliste vahendite andmine
11 – alkoholi andmine
12 – keeld või piirangud meditsiiniabi saamiseks
13 – toidu/vee saamise võimaluste keeld või piiramine
14 – teenitud rahast ilmajätmine või selle äravõtmine
15 – isikut tõendavate dokumentide äravõtmine
16 – piletite äravõtmine (lennukile, bussile)
17 – isikliku raha, panga deebet- ja krediitkaartide äravõtmine
18 – ebaseaduslike võlgade määramine, muude rahaliste/mitterahaliste kohustuste kehtestamine
19 – lapse äravõtmine
20 – lemmiklooma äravõtmine
21 – muu……………………………………………..……………………………………………………....
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LISA 4: Hädavajalike abistavate ja rehabilitatsiooniteenuste küsimustiku täiteleht neile, kes lahkuvad
inimkaubandusest ja prostitutsioonist
Hinnake alljärgnevaid teenuseid nende hädavajalikkuse seisukohast inimesele, kes katskestas kaasatuse
prostitutsioonisfääris või planeerib seda katkestada. 1 punkt tähendab enim vajalikku teenust, 2 punkti
vähem vajalikku jne.
Ülesande täitmisel ei saa olla „õigeid” või „valesid” vastuseid, sest tähtis on just Teie isiklik hinnang ja
kogemus.
Täiendavate küsimuste tekkimise korral pöörduge oma intervjueerija poole.
1. Teenuste nimekiri: .......................................................................................................................................
2. Hinnang: ......................................................................................................................................................
3. Sotsiaaltöötaja abi .......................................................................................................................................
4. Tööhõive konsultandi abi ............................................................................................................................
5. Psühholoogi abi ...........................................................................................................................................
6. Juriidiline abi ...............................................................................................................................................
7. Turvalise elu-/varjupaiga võimaldamine .....................................................................................................
8. Meditsiiniline abi ........................................................................................................................................
9. Isikliku abistaja, tugiisiku abi .....................................................................................................................
10. Abi kontaktist kohalike omavalitsusorganitega ........................................................................................
11. Abi kontaktist politseiga ............................................................................................................................
12. Abi kontaktist migratsiooniametiga, konsuliteenistusega .........................................................................
13. Abi ohutuks tagasipöördumiseks välismaalt .............................................................................................
14. Abi kontaktist muude valitsus- ja valitsusväliste organisatsioonidega .....................................................
15. Abi ümberõppimiseks, elukutse omandamiseks .......................................................................................
16. Abi kursuste läbitegemiseks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks ......................................................................
17. Juriidilise esindaja võimaldamine kriminaalmenetluse käigus jakohtuistungitel .....................................
18. Stilisti teenuste pakkumine välimuse muutmiseks, uue stiili valimiseks .................................................
19. Abi tugigrupilt või „võrdselt „ konsultandilt ............................................................................................
20. Muu ............................................................................................................................................................
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LISA 5: Korrelatsiooni analüüsi tabelid

312

312

312

312

prostitutsioon

enesekindlus

312

seks

0

laps

0

edu

0

vägivald

0

raha

legaalne
töökoht

Tähendus
(kahepoolne)

0

perekond

prostitutsioonist
väljumine

-,416**

mees

uue elu algus

-,503**

nauding

seksi ostja

-,394**

prostitutsioon

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

,662**

Teatmete
võrestiku
elemendid

-,208**

N

LISA 5.1: Elemendi „prostitutsioon“ korrelatsiooni analüüs

1

-,201**

,044

-,337**

-,104

,251**

-,226**

-,312**

,133*

-,319**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

edu

laps

seks

enesekindlus

prostitutsioonist väljumine

vägivald

312

raha

312

perekond

312

mees

0

nauding

0

prostitutsioon

uue elu algus

Tähendus
(kahepoolne)

0

legaalne
töökoht

seksi ostja

,640**

prostitutsioonist
väljumine

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,593**

Teatmete
võrestiku
elemendid

,389**

N

LISA 5.2: Elemendi „prostitutsioonist väljumine“ korrelatsiooni analüüs

1

,683**

-,503**

,420**

,297**

,569**

,332**

-,459**

,515**

,490**

,052

,552**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

psühholoogiline
tugi

seksi ostja

uue elu algus

prostitutsioonist
väljumine

legaalne
töökoht

prostitutsioon

nauding

mees

perekond

raha

vägivald

edu

laps

seks

enesekindlus

Pearsoni
korrelatsioon

1

-,481**

-,593**

-,497**

,662**

-,207**

-,138*

-,446**

-,142*

,355**

-,290**

-,365**

,087

-,352**

Tähendus
(kahepoolne)

0

312

seksi ostja

Teatmete
võrestiku
elemendid

-,234**

N

LISA 5.3: Elemendi „seksi ostja“ korrelatsiooni analüüs

312

0

0

0

0

0

0,01

0

0,01

0

0

0

0,13

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)
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mees

perekond

raha

vägivald

edu

laps

seks

enesekindlus

uue elu algus

nauding

312

prostitutsioon

312

legaalne
töökoht

0

prostitutsioonist
väljumine

seksi ostja

Tähendus
(kahepoolne)

0

uue elu algus

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,481**

Teatmete
võrestiku
elemendid

,616**

N

LISA 5.4: Elemendi „uue elu algus“ korrelatsiooni analüüs

1

,640**

,548**

-,394**

,622**

,477**

,750**

,567**

-,639**

,700**

,695**

,286**

,764**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

0

0

0

0,44

0

312

312

312

312

312

312

312

mees

enesekindlus

0,01

seks

nauding

Tähendus
(kahepoolne)

0

laps

prostitutsioon

,493**

edu

legaalne
töökoht

,044

vägivald

prostitutsioonist
väljumine

,198**

raha

uue elu algus

,297**

perekond

seksi ostja

,477**

mees

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,138*

Teatmete
võrestiku
elemendid

,470**

N

LISA 5.5: Elemendi „mees“ korrelatsiooni analüüs

1

,591**

,581**

-,541**

,534**

,518**

,571**

,540**

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

legaalne töökoht/tööle saamine

enesekindlus

312

seks

312

laps

312

edu

312

vägivald

0

raha

0

perekond

0

mees

prostitutsioonist
väljumine

Tähendus
(kahepoolne)

0

nauding

uue elu algus

,683**

prostitutsioon

seksi ostja

,548**

legaalne
töökoht

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,497**

Teatmete
võrestiku
elemendid

,311**

N

LISA 5.6: Elemendi „legaalne töökoht/tööle saamine“ korrelatsiooni analüüs

1

-,416**

,237**

,198**

,433**

,332**

-,351**

,388**

,348**

-,063

,416**

0

0

0

0

0

0

0

0

0,27

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)
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prostitutsioonist
väljumine

legaalne
töökoht

prostitutsioon

nauding

mees

perekond

raha

vägivald

edu

,348**

-,312**

,603**

,518**

,725**

,486**

-,618**

,694**

Tähendus
(kahepoolne)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

laps

enesekindlus

uue elu algus

,490**

seks

seksi ostja

,695**

laps

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,365**

Teatmete
võrestiku
elemendid

,626**

N

LISA 5.7: Elemendi „laps“ korrelatsiooni analüüs

1

,325**

,692**

0

0

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

psühholoogiline
tugi

seksi ostja

uue elu algus

prostitutsioonist
väljumine

legaalne
töökoht

prostitutsioon

nauding

mees

perekond

raha

vägivald

edu

laps

seks

enesekindlus

Pearsoni
korrelatsioon

-,352**

,764**

,552**

,416**

-,319**

,782**

,540**

,773**

,709**

-,744**

,859**

,692**

,380**

1

Tähendus
(kahepoolne)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

enesekindlus

Teatmete
võrestiku
elemendid

,736**

N

LISA 5.8: Elemendi „enesekindlus“ korrelatsiooni analüüs

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

psühholoogiline
tugi

seksi ostja

uue elu algus

prostitutsioonist
väljumine

legaalne
töökoht

prostitutsioon

nauding

mees

perekond

raha

vägivald

edu

laps

seks

enesekindlus

Pearsoni
korrelatsioon

,087

,286**

,052

,062

,133*

,497**

,571**

,359**

,390**

-,387**

,409**

,325**

1

,380**

0

0,13

0

0,36

0,27

0,02

0

0

0

0

0

0

0

N

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

seks

Teatmete
võrestiku
elemendid

,327**

Tähendus
(kahepoolne)

LISA 5.9: Elemendi „seks“ korrelatsiooni analüüs

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)
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0

312

312

legaalne
töökoht

prostitutsioon

nauding

mees

perekond

raha

vägivald

-,226**

,731**

,534**

,753**

,690**

-,735**

Tähendus
(kahepoolne)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

edu

enesekindlus

prostitutsioonist
väljumine

,388**

seks

uue elu algus

,515**

laps

seksi ostja

,700**

edu

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,290**

Teatmete
võrestiku
elemendid

,704**

N

LISA 5.10: Elemendi „edu“ korrelatsiooni analüüs

1

,694**

,409**

,859**

0

0

0

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

prostitutsioon

nauding

mees

perekond

raha

-,660**

-,541**

-,706**

-,569**

Tähendus
(kahepoolne)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

vägivald

enesekindlus

legaalne
töökoht

,251**

seks

prostitutsioonist
väljumine

-,351**

laps

uue elu algus

-,459**

edu

seksi ostja

-,639**

vägivald

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

,355**

Teatmete
võrestiku
elemendid

-,632**

N

LISA 5.11: Elemendi „vägivald“ korrelatsiooni analüüs

1

-,735**

-,618**

-,387**

-,744**

0

0

0

0

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

nauding

mees

perekond

,581**

,612**

Tähendus
(kahepoolne)

0

0,01

0

0

0

0,07

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

raha/finantstugi

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)
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enesekindlus

prostitutsioon

,585**

seks

legaalne
töökoht

,104

laps

prostitutsioonist
väljumine

,332**

edu

uue elu algus

,332**

vägivald

seksi ostja

,567**

raha

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,142*

Teatmete
võrestiku
elemendid

,531**

N

LISA 5.12: Elemendi „raha/finantstugi“ korrelatsiooni analüüs

1

-,569**

,690**

,486**

,390**

,709**

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

mees

Tähendus
(kahepoolne)

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

perekond

enesekindlus

nauding

,591**

seks

prostitutsioon

,676**

laps

legaalne
töökoht

-,337**

edu

prostitutsioonist
väljumine

,433**

vägivald

uue elu algus

,569**

raha

seksi ostja

,750**

perekond

psühholoogiline
tugi

Pearsoni
korrelatsioon

-,446**

Teatmete
võrestiku
elemendid

,673**

N

LISA 5.13: Elemendi „perekond“ korrelatsiooni analüüs

1

,612**

-,706**

,753**

,725**

,359**

,773**

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

* Seose tähtsuse tase 0,05 (kahepoolne)
** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)

psühholoogiline
tugi

seksi ostja

uue elu algus

prostitutsioonist
väljumine

legaalne
töökoht

prostitutsioon

nauding

mees

perekond

raha

vägivald

edu

laps

seks

enesekindlus

Pearsoni
korrelatsioon

1

-,234**

,616**

,389**

,311**

-,208**

,669**

,470**

,673**

,531**

-,632**

,704**

,626**

,327**

,736**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

Tähendus
(kahepoolne)
N

psühholoogiline tugi

Teatmete
võrestiku
elemendid

LISA 5.14: Elemendi „psühholoogiline tugi“ korrelatsiooni analüüs

312
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** Seose tähtsuse tase 0,01 (kahepoolne)
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