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__________________________________________________________________________________  
7. Eiropas dienu pret cilvēku tirdzniecību Centrs MARTA iesāks sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību 
Latvijā, aicinot plašu sabiedrību 18. oktobrī plkst. 8:00 – 10:00 kinoteātra Splendid Palace pagalmā uz 
publisku pasākumu, kuru ar uzrunu atklās Lielbritānijas vēstniece Latvijā Sāra Koulija (Sarah Cowley). 
Pasākumā notiks informatīvas īsfilmas Divas mazas meitenes (Two little girls) pirmizrāde Latvijā. 
Klātesošos uzrunās bijusī iekšlietu ministre, Centra MARTA biedre Linda Abu Meri, Tieslietu ministrijas 
valsts sekretārs MārtiĦš Lazdovskis un Hollija Baine, kampaĦas Divas mazas meitenes koordinatore.  
 
Šajā dienā Latvijas ministri un Ministru prezidents saĦems savdabīgas dāvanas - pārdošanai iesaiĦotas lelles, 
apsveikuma karti un piedāvājumu politiėiem veikt būtisku soli, lai vērstos pret prostitūciju kā smagu cilvēku 
tirdzniecības formu, paplašinot cilvēku tirdzniecības definīciju, tajā iekĜaujot un skaidrojot personas 
ievainojamību (vulnerability).  

 
No visiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem vairāk kā 80% ir seksuālā izmantošana. Latvijas politiskajā vidē 
nerimst diskusija par prostitūciju kā vienu no smagām cilvēku tirdzniecības formām. Saprotot, ka ir 
nepieciešams vienoties par politikā balstītiem formulējumiem, MARTAi būtiski šėiet runāt par meitenēm un 
sievietēm, kuras mīt šaurajā eksistences zonā starp savu ievainojamību un organizēto noziedzību. 
Sabiedrības priekšstats par seksuālās izmantošanas upuriem ir maldīgs un naidīgs, kas demonstrē gan pilnīgu 
neizpratni, gan dziĜu nicinājumu, vienlaikus patērējot romantizētu priekšstatu par prostitūciju. Pozitīvs 
sievietes ėermeĦa pārdošanas tēls publiskajā telpā ir izdevīgs ar seksa industriju saistītajai organizētajai 
noziedzībai un reāli veicina globālo cilvēku tirdzniecību. 
 
Noziegumi, kuros meitenes un sievietes tiek pārdotas seksuālai izmantošanai strauji pieaug. „Tas, ko mēs 

zinām ir tikai aisberga redzamā daĜa”, saka Sesīlija Malstrēma, ES Iekšlietu komisāre. Cilvēku tirdzniecība 
ES kĜūst izplatītāka, taču par noziegumiem sodīto personu skaits sarūk. Kopumā ES cilvēku tirdzniecības 
upuru skaits pieaudzis par 18%. Jāatzīst, Latvija ir nepamatoti optimistiska par statistiku un kā norāda 
Tiesībsargs J. Jansons: „pētījumi rāda – arvien vairāk cilvēku tirdzniecībā tiek iesaistīti bērni.” No katriem 
10 cilvēku tirdzniecības upuriem 7 ir sievietes.  
 
Noziedzīgie grupējumi, iesaistot sievietes seksuālajā izmantošanā, lieto cilvēku tirdzniecības noziegumos 
būtiskos elementus – vervēšanu, rekrutēšanu, nodošanu, turklāt peĜĦu no iesaistītās personas gūst trešā 
persona. Prostitūcijā iesaistītās personas ir pakĜautas izsekošanai, piekaušanai, izvarošanai, pazemojumam, 
nevēlamai grūtniecībai, neauglībai un virknei smagu saslimšanu un traumu.  
Prostitūcijā iesaistītai personai nav varas pār savu dzīvi. Sievietes šajā biznesā nevar būt ieguvējas, viĦas ir 
upures, viĦu ievainojamība ir iemesls manipulācijām, kurām viĦas nespēj pretoties, jo viĦas saista parādi, 
trūkums, atkarības, draudi, veselības problēmas, gara slimības un izglītības trūkums. Vidēji 90% no 
prostitūcijā iesaistītajām nonāk narkotiku atkarībā.  
Tas viss nepārprotami ir attiecināms arī uz cilvēku tirdzniecības upuriem. 
Kontaktinformācija: Gundega Tentere, projekta PR speciāliste, equal@marta.lv; Tālr.: 67378539 

www.marta.lv; Twitter: #cilvekutirdznieciba;  Facebook: MARTA 
 

Aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Komisijas programmas „Noziedzības prevencija un apkarošana” finansētā 
projekta DROŠĪBAS KOMPASS ietvaros 

  

                                       


