Rīgā, 2013.gada 17.oktobrī
Resursu centrs sievietēm „MARTA” prasa lēmumu pieĦēmējus precīzi izpildīt Eiropas
Parlamenta un Eiropas Padomes Direktīvas 2011/36/ES prasības un sagatavot normatīvo aktu
grozījumus, kuros termins vulnerability, tiek piemērots un tulkots atbilstoši tā jēgai - ievainojamība.
Precīza prasību izpilde mazinās no cilvēku tirdzniecības cietušo upuru skaitu un veiksmīgāk apkaros
organizēto noziedzību.
2011. gada 5. aprīlī tika pieĦemta Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Direktīva 2011/36/ES
(tālāk tekstā arī Direktīva) - par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo
aizsardzību, ar kuru tiek aizstāts Padomes Pamatlēmums 2002/629/TI.
Latvija bija viena no tām ES dalībvalstīm, kura noteiktā termiĦā papildināja un grozīja nacionālo
normatīvo aktu bāzi atbilstoši Direktīvas prasībām.
Direktīvā, paredzot pasākumus, kurus jāievieš dalībvalstij, ir lietots angĜu valodas termins
vulnerability (precīzs tulkojums latviešu valodā – ievainojamība, bet neprecīza tulkojuma dēĜ (angĜu
valodas termins vulnerability tulkots kā – bezpalīdzības stāvoklis), Latvijas normatīvajos aktos,
galvenokārt Krimināllikumā attiecībā uz noziegumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību,
sutenerismu un personu iesaistīšanu prostitūcijā, ir kĜūdaini ieviesti termini – bezpalīdzība,
neaizsargātība. Šie termini ievērojami sašaurina cietušo tiesisko aizsardzību.
Starptautiskos dokumentos, kuri ir saistoši Latvijai un attiecas uz cilvēku tirdzniecību (t.sk. arī
sieviešu iesaistīšanu un izmantošanu prostitūcijā), parādās termins vulnerability, kas tulkojot latviešu
valodā, pēc tā jēgas un būtības, ir ievainojamība. Tai ir vairākas formas1:
•
•
•

psiholoăiskā ievainojamība - agrīnas bērnības pieredze (seksuāla izmantošana,
vardarbība), psiholoăiskas traumas, narkomānija, pēkšĦa krīze, zaudējums dzīvē u.c.
ekonomiskā ievainojamība – nabadzība, bezdarbs, zems atalgojums, darba tirgum
nepiemērotas prasmes u.c.
sociālā (kultūras) ievainojamība - ăimenes apstākĜi (disfunkcionālas ăimenes –
atkarības, vardarbība u.c.), radinieku, draugu u.c. atbalsta personu trūkums, ăimenes
locekĜu, draugu ietekme (ja viĦi ir saistīti ar prostitūciju un to atbalsta), pieprasījums pēc
seksa pakalpojumiem, seksa pakalpojumu infrastruktūras esamība (suteneri, “masāžas
saloni”, reklāma), dominējošā sabiedrības attieksme pret prostitūciju.

Prostitūcija ir viena no cilvēku tirdzniecības formām. Prostitūcijā iesaistītās sievietes ir
ievainojamas, jo viĦām ir iepriekšēja vardarbības un diskriminācijas pieredze, viĦas ir pakĜautas
izsekošanai, piekaušanai, izvarošanai, pazemojumam, nevēlamai grūtniecībai, neauglībai un virknei
smagu saslimšanu un traumu. Prostitūcija ir iespējama, jo darbojas piespiešana, vara un kontrole no
suteneru un klientu puses. Sievietes iespēja izkĜūt no prostitūcijas un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē ir
ierobežota un atkarīga no daudziem faktoriem, īpaši sociālajiem.
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