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SISSEJUHATUS
PEATÜKK 1

Inimkaubanduse kajastamine on 
ajakirjanike ja toimetajate jaoks üks 
nõudlikumaid, keerukamaid ja eetiliselt 
raskemaid ülesandeid.



Nende lugude taga on jahmatavad arvud. Inimkaubanduse ohvrid pärinevad 
maailma kõige haavatavamate seast: 40 miljonit orjuses elavat inimest; 150 
miljonit lapstööjõuna kasutatavat last; umbes 150 miljonit võõrtöölist.

Miljonid neist – pole teada, kui paljud täpselt – langevad inimkaubanduse 
ohvriks. Selliste lugude edastamine nõuab hoolt ja tundlikkust ka seetõttu, 
et meedia ja ajakirjanike keelekasutus, kujutusviis ja kontekst võivad teha 
kahju, õhutada vihkamist, kinnistada stereotüüpe, kultiveerida võhiklust ja 
väärarusaamu, juhtida tähelepanu algpõhjustelt kõrvale ja takistada väga 
vajalikku avalikku arutelu, kuidas kriisi lahendada.

Siinsed juhised on mõeldud abistama ajakirjanikke, et nad mõistaksid 
probleeme paremini ning oskaksid trotsida agressiivsel ja konkurentsitihedal 
meediamaastikul varitsevaid ohte.

Kiire avaldamise surve, segadust tekitav ja ebausaldusväärne suhtlusmeedia 
ning propaganda ja poliitilise mõjutamise levik süvendavad muret, et 
ajakirjandusest on saamas kõmuliste peakirjade ja klippide pärusmaa.

Inimkaubandus ning selle tihedad seosed orjuse ja sunnitööga on keerukas 
ühiskondlik probleem. See nõuab läbimõeldud, teadlikku ja eelkõige 
kaastundlikku kajastust, mis annab edasi konteksti, toob kuuldavale ohvrite 
hääle ja aitab otsida lahendusi.

Meedia ja ajakirjanikud peaksid selgitama maailmale, et inimestega 
kaubitsemist ei saa ehk välja juurida, kuid seda saab tublisti vähendada. 
Poliitikud ja avalikkus peavad lugema, kuulma ja nägema loo kõiki külgi. 
See on tähtis esimene samm, mis aitab kasvatada inimkaubanduse 
sügavamatest põhjustest vabanemiseks vajalikku poliitilist tahet.

Loodetavasti annavad siinsed nõuanded ja soovitused ajakirjanikele 
mõtteainet, kuidas inimkaubandust kujutada, aitavad pöörata tähelepanu 
seadustega sätestatule ja inimõigustele, ohvrite kohtlemisele, privaatsusele 
ja heaolule, aga ka edendada hea stiiliga inimlikku ajakirjandust, kus 
lugejad-kuulajad-vaatajad mõistavad paremini, mida tuleks ette võtta.
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UUDISTE TOIMETAMINE 
PEATÜKK 2

Inimkaubandust saab meedias kajastada 
nii, et ajakirjanik annab konteksti
ning on kaastundlik ja professionaalne.



Mõistke 

inimkaubandusega seotud ametlikku poliitikat. Inimkaubandust ja 
ekspluateerimist võivad soodustada mitmesugused ühiskondlikud, 
majanduslikud ja poliitilised probleemid, näiteks rändereeglid, vaesus, rassiline 
ja sooline diskrimineerimine, avaliku sektori korruptsioon, nõrgad seadused. 
Ajakirjanikud peaksid neid asjaolusid teadma.

Tutvuge 

inimeste õigustega rahvusvaheliselt kokku lepitud ohutu ja turvalise 
rändekorralduse standardite järgi ning õigusega taotleda sihtriigis elamisluba 
ja pääsu tööturule.

Jälgige  

siht- ja päritoluriike ning uurige, kas seal olemas inimkaubanduse 
tuvastamiseks vajalikud süsteemid ja kas riigis on kehtestatud õigusnormid, 
millega tagatakse inimkaubanduse ohvriks langenud laste ja täiskasvanute 
kaitse ja rehabiliteerimine.

Looge 

töine kontakt isikute ja organisatsioonidega, kes võitlevad inimkaubanduse, 
sunnitöö, orjanduse ja laste õiguste rikkumise vastu.7 Tihti pole ajakirjanikel 
ohvrite abistajatega mingeid suhteid. Mõnigi ohvrite kaitsja pigem ei soovi 
inimkaubanduse vähetuntud liikide või orjatööle sundimisega seotud 
šokeerivaid fakte avalikustada (siin oleks abi näiteks ajakirjanike ja ohvrite 
vestlustest). Tihedamate suhete kaudu saab leevendada ka olukorda, et 
sageli ei ole ajakirjanikel usaldusväärseid uuringutulemusi ja andmeid, mida 
aga on hea loo kirjutamiseks vaja.
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Looge huvirühmadega usalduslikud suhted – ja 
uudised tulevad ise teie juurde.

Usalduse loomine. Meedia ja vabaühendused 
saavad teha koostööd, ilma et see kahjustaks 
ajakirjanduse sõltumatust, abiprojektide tõhusust 
ja inimkaubanduse ohvrite väärikust.



Tugevdage 

toimetuse võimekust. Ajakirjanikele tuleb anda piisavalt aega 
inimkaubandusega seotud teabega tutvuda ja sellesse süveneda, samuti on 
vaja investeerida uurivasse ajakirjandusse. Inimkaubanduse probleeme võiks 
tutvustada toimetuse koosolekutel. Tuleks sisse seada vihjeliinid ja süsteem, 
mille abil hallata avalikkuse tagasisidet, sealhulgas võtta vastu kaebusi 
inimkaubanduse, rände ja inimkaubanduse asjus.

Toetage 

inimkaubanduse, sunnitöö ja ebaseadusliku rände alase teabe kogumist ja 
vahetamist. Selleks tehke tihedat koostööd riigiasutuste ja rahvusvaheliste 
agentuuridega, kellelt saate eelkõige infot inimkaubanduse ohvrite arvu 
kohta.

Korraldage  

sihtkampaaniaid inimkaubanduse teemal, et üldsust harida. Ühtlasi aitavad 
sellised algatused tugevdada avalikkuse usaldust ajakirjanduse vastu. Head 
näited on CNN-i „Freedom Project“ ja Al Jazeera „Slavery: A 21st Century Evil“.
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HEA TAVA

Eetiline uudisloome on 
kvaliteetajakirjanduse nurgakivi. 
Inimkaubanduse kajastamine eeldab 
ajakirjanduseetika põhimõtete tundmist ja 
austamist. 

PEATÜKK 3



„Kõik ametlikud kommentaarid, mille ma sain, olid umbmäärased ja ettevaatlikud. Eelkõige viidati, et 
seda [kerjamisele sundimist] on raske tuvastada ja tõendada ning kuigi sel teemal pole uurimisi algatatud, 
ei saa väita, et Soomes seda ei toimuks. […] Oli väga keeruline selle kohta teavet koguda ja saada üldpilti. Ei 
olnud ühtki kindlat fakti ega arvu. […] Tuleb hoolikalt jälgida, et asjast ei kirjutataks iganenud faktide või 
kõhutunde põhjal.“ 1

Soome ajakirjanik

Soome ajakirjanik

„Ideaalne lugu on selline, mis toob 
kuuldavale ohvrite hääle, kui see on 
võimalik. Oluline on, et me ei esitaks 
ohvrite nimel omi spekulatsioone.“ 2

Soome ajakirjanik

„Kerjamist reguleerivaid õigusakte ja liikuvate 
inimrühmade olukorda võib käsitleda nii- ja 
naapidi, kuid ükski kõrvalseisja ei suuda kirjeldada, 
mis tunne on tegelikult tänaval kerjata.“ 3

Soome ajakirjanik

„Maailm on täis halle varjundeid ja lood ei ole mustvalged. Ohvritega suheldes saad teada, et tegu on väga 
mitmetahulise nähtusega. Me kipume oma peas looma inimkaubandusest lihtsaid narratiive: kuskil on 
orjapidaja ning orja hoitakse ahelates. Tegelikkus ei ole nii lihtne ja tõepäraseks kirjeldamiseks tuleb 
avada mitu mõõdet. Näiteks võib ohver olla ärakasutajale tänulik, sest lõpuks on ju ärakasutaja see, kes 
ohvri üldse Soome tõi. Või siis ei taha ohver endast teada anda, sest ärakasutaja on ta onu.“  4 
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Täpsus ja faktipõhisus.  

Vältige valet, libauudiseid ja kontrollimata infot.

Sõltumatus.  

Toimige südametunnistuse järgi. Ärge levitage sisserändajate vastast 
propagandat ega võimendage poliitiliste või muude kildkondade kallutatud 
sõnumeid.

Erapooletus.  

Andke teemast igakülgne ülevaade. Ärge kajastage üksnes sihtriigi 
elanike põhjendatud muresid, vaid andke sõna ka inimkaubanduse tõttu 
kannatanutele ja traumaohvritele.

Ajakirjanduseetika põhimõtted
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Inimlikkus.

Ajakirjandus ei tohi teha kahju. Ilmutage oma lugudes kaastunnet. Viidake, 
kuidas saaks lahendada füüsilist ja emotsionaalset kriisi, mida taluvad 
inimkaubanduse ohvrid.

„Püüdsin eelkõige keskenduda nende naiste inimlikele omadustele, mitte üksnes sellele, et tegu on 
inimkaubanduse ohvritega. See oli mulle oluline, sest lugejal on siis lihtsam nende naistega samastuda. Nii 
hakkame nägema inimest, mitte ainult tema häbimärki.“  5

Taani ajakirjanik

Vastutustunne ja läbipaistvus. 

Vastutage oma töö eest. Parandage oma vead, esinege alati oma nime all ja 
ärge varjake oma motiive.

Neid põhiväärtusi peavad ajakirjanikud alati järgima. Pidage meeles, et teil 
on eriline kohustus suhtuda lugupidavalt ohvritesse, kes on inimkaubanduse 
tõttu või muul põhjusel traumeeritud. Näiteks USA pressifotograafide liidu 
(NPPA) eetikakoodeksis selgitatakse seda kohustust nii:

„Kohelge kõiki isikuid austusega ja väärikalt. Suhtuge haavatavatesse isikutesse erilise tähelepanuga ja 
kuriteo- või tragöödiaohvritesse mõistmisega. Ärge häirige privaatseid leinahetki, välja arvatud juhul, 
kui nende jäädvustamiseks on ülekaalukas ja põhjendatud avalik huvi.“



Need küsimused aitavad ajakirjanikel tuvastada, kas tegu on 
inimkaubandusega. Kui mõni vastus on „jah“, siis vaadake viidatud allikatest 
lisasoovitusi.

Kontrollküsimused

Kas inimesed, kellega ma suhtlen, on praegusse olukorda sattunud vägivalla 
või psühholoogilise surve tõttu või muul moel vastu tahtmist?

1

Kas neid on koheldud vägivaldselt ja ähvardatud?2

Kas nad olid sunnitud maksma?3

Kas neid on survestanud keegi, kes on neist tugevamal positsioonil ja kel on 
nende üle võim?

4

Ajakirjanikud võiksid üldjuhul ära tunda eksitava info, 
suhtlusmeediast pärit libauudised ja huvirühmade propaganda. See 
peaks õnnestuma, kui lähtuda järgmistest põhimõtetest.

Keskenduge faktidele, suhtuge statistikasse skeptiliselt. 

Arvudega saab teha head, kuid need võivad olla ka petlikud. Inimkaubandus ja 
sunnitöö on olemuselt salajased ja varjatud, täpset ohvrite arvu ei ole võimalik 
kokku lugeda. Arvud võivad olla fabritseeritud. Ajakirjanikud peavad arvandmeid 
kontrollima ja analüüsima ning võrdlema statistikat faktidega. Kui vaja, tuleb 
avalikkust hoiatada, et info on pärit kontrollimata allikast.

Kõige usaldusväärsemaid hinnanguid pakuvad rahvusvahelised asutused, nagu 
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, ÜRO, Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon, 
Läänemeremaade Nõukogu ja teised selles juhendis mainitud organid, kuid 
ajakirjandus ei tohi suhtuda ka nende andmetesse ja metoodikasse kriitikavabalt.

Kummutage väärarusaamu. 

Meedia keskendub sageli seksile ja sensatsioonile ning levinud on 
väärarusaam, et inimkaubandus tähendab peamiselt seksuaalset 
ärakasutamist ning see puudutab eelkõige naisi ja tüdrukuid. Tegelikult aga 
on inimkaubandus seotud suuresti ohvrite tööle sundimisega, mitte seksuaalse 
ärakasutamisega.  
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Olge positiivne ja osutage lahendustele. 

Tähtis on keskenduda ohvrite vastupanuvõimele ja taastumisele. Pääsenute 
lood on tihti jahmatavad. Positiivne ja tasakaalustatud vaade suurendab 
usaldust teie lugude vastu. Taustatööna tutvuge poliitiliste algatustega ja 
küsige, kuidas saaks neid täiustada.

Uurige, kellele on asi kasulik.

Inimestega kaubitsemise ja orjandus tähendavad sunnitööd, mis võimaldab 
meil kõigil osta odavamaid kaupu. See on üleilmne äri, mida tuleks uurida nii 
kodu- kui ka välismaal. Sel teemal on uuriva ajakirjanduse tippnäited BBC 
dokumentaal „Humans for Sale“ ja Saksamaa telekanali ARD samateemaline 
saade, mõlemad 2017. aastast.

Meedia saab uurida ka kohalikke teenusepakkujaid (autopesulad, 
küünesalongid, ehitussektor), kelle ärimudel toetub odavale tööjõule. Ehk 
võib sealtki leida inimkaubanduse ohvreid? Ajakirjanikud saavad ajada 
kasusaajate jälgi ja uurida orjastamisega seotud toormeid. Nad saavad 
näidata, kuidas igaüks meist võib olla inimkaubandusega seotud. See tõmbab 
tähelepanu.

Sisendage lootust. 

On lihtne eeldada, et inimkaubanduse ja tööorjuse ohvrid on jõuetud 
inimesed, kelle elu on pöördumatult rikutud. Ent alati ei pruugi see nii olla. 
Lood, milles rõhutatakse inimeste ellujäämisvõimet ja seda, kuidas nad pärast 
inimkaubandusest ja sunnitööst pääsemist oma elu taas üles ehitavad, 
räägivad just vastupidist.u.

Ametiühinguajakiri 3F tõi „Maanteeorjade“ sarjas päevavalgele Taanis asuva laagri, kus elasid Taani 
transpordiettevõtte heaks töötavad Filipiinidelt ja Sri Lankalt pärit veokijuhid. Nad elasid konteinerites 
ja osa neist sai palka vaid 15 krooni tunnis. 3F avaldas sellest ligi sada artiklit; teema võtsid üles ka 
paljud Taani meediakanalid. Artiklisarjas ärgitati poliitikuid sekkuma ning see tekitas arutelu sotsiaalse 
dumpingu ja sunnitööga seotud inimkaubanduse üle. Kui 3F oli teema avalikkuse ette toonud, moodustas 
transpordi- ja tööministeerium komisjoni, mille ülesanne oli uurida, kui palju alamakstud välismaiseid 
veokijuhte Taanis töötab, ja esitada soovitused, kuidas selliseid juhtumeid tulevikus vältida. Komisjon 
soovituse järgi peaksid Taanis tegutsevad veofirmad tõendama, et nad maksavad oma töötajatele Taani 
tasemel palka, ja nõudeid rikkuvatele vedajatele kehtestataks trahvid.  6

Saksa nädalaleht Die Zeit avaldas 11. detsembril 2014 artikli „Lihatööstus: järjekorras tapale“. Selles 
uuriti lähetatud töötajate töötingimusi Saksamaa lihatööstustes. Kirjeldati alltöövõtusüsteemi ja 
lähetatud töötajatega seotud juriidilisi lünki, mida on kasutatud töötajate ekspluateerimiseks. Usutleti 
150 töötajat ja paljusid teisi, nende seas kirikuõpetajat, ametiühingu liikmeid ja kriminaalpolitseinikke. 
Artikkel avas ekspluateerimissüsteemi üksikasjad ühe töötaja ja tema partneri näitel, kusjuures 
ekspluateerimises osalemist pandi süüks ka mitmele suurele lihatööstusettevõttele. 7
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Soovitusi usutlemisel
Inimkaubandus ja orjapidamine on uudisväärtusega, ent kuna need on peitkuriteod, võib uuriva 
ajakirjanduse toetamiseks kuluda palju ressursse. Võib olla keeruline pääsenutega kontakti leida, kuid just 
nende hääl on väga väärtuslik ja aitab pöörata teemale üldsuse tähelepanu.

veenduma, kas tegu võib olla alaealisega: Alla 18-aastane ehk alaealine 
vajab eestkostja nõusolekut

hindama allika haavatavust (eriti kui tegu on noore või trauma- ja 
vägivallaohvriga)

austama eraelu puutumatust. Igaühel, eelkõige aga lastel, on õigus 
privaatsusele ja väärikale kohtlemisele

kandma hoolt, et lapsi usutletakse nende eest vastutava täiskasvanu või 
eestkostja juuresolekul

selgitama, kuidas lugu valmib ja miks on see oluline

vältima inimkaubanduse kohta info hankimist varjatult või eksitaval viisil, välja 
arvatud erakorralistel juhtudel

•

•

•

•

•

•

Ajakirjanike suhted allikatega peaksid olema läbipaistvad, eriti kui tegu on inimkaubanduse ohvrite ja 
pääsenutega. Ajakirjanikud peavad:

Uudismeedial on suur võim. Inimesed võivad olla ajakirjanike huvist 
meelitatud ega pruugi mõista ohte, mida avalikuse ette astumine võib neile 
ja teistele põhjustada. See on eriti aktuaalne nende puhul, kes on kokku 
puutunud inimkaubanduse draama ja traagikaga, kuid kehtib samavõrd 
humanitaarkatastroofi, sõja ja muu traumeeriva sündmuse ohvrite puhul.

M E E L E S P E A
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Kui ohvril ei ole vanemat või eestkostjat, ta on kirjaoskamatu või ei oska lugeda 
ning kui ohvrit esindav organisatsioon on ebaeetiline või ebausaldusväärne, 
peab ajakirjanik käituma südametunnistuse ja tõekspidamiste järgi. Inimlik 
eetika on sellistes olukordades eriti tähtis.

M E E L E S P E A

Kas ma olen piisavalt selgitanud, miks ma temaga intervjuud teen ja mis on 
mu loo eesmärk? Kas ma olen selgitanud oma kavatsus ausalt?

Kas ma olen hoolitsenud, et teda kaitsta (eelkõige kui ta on noor või 
haavatavas olukorras) ja et ta mõistaks tagajärgi, mida temalt saadava info 
avaldamine võib kaasa tuua?

Kas ma olen veendunud, et ta saab täielikult aru meie intervjuu tingimustest 
ning tundmatuks jäämise, taustinfo andmise, mitteosundamise jm 
tähendusest?

Kas ma peaksin katma intervjuuga seotud kulud allika eest? Millised 
põhjendatud kulud tuleks sel juhul katta?

Kas ma olen nõus allikat ka edaspidi toetama, näiteks õigusabiga, kui tal tekib 
minu loo tõttu probleeme?

Kas ma olen küsinud pildistamis- või filmimisluba?

Kas ma olen esitanud asjalikke küsimusi, vältinud traumeerivate kogemuste 
taasläbielamist ja lasknud usutletaval vabalt rääkida?

Kas ma olen keskendunud usutletava kogemuste positiivsetele tahkudele ja 
väljendanud selgelt, et intervjueeritav võib mu loo faktivigade vältimiseks 
enne avaldamist üle kontrollida?

Kas kõik asjakohased küsimused said küsitud ja vastatud? Kas ma olin 
taktitundeline ja mõistev ning kaitsesin usutletava huve?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Siin on veel mõned kontrollküsimused, mida inimkaubandusest pääsenut usutlev ajakirjanik
peaks endalt küsima.
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Anonüümsust 

tuleks võimaldada kõigile, kes seda vajavad, kuid mitte alati ja igaühele. 
Inimkaubandust kajastades peaksid ajakirjanikud arvestama, et kõige 
haavatavamad – näiteks ärakasutamise ohvrid või inimesed, kelle isiku 
avalikustamine võib tekitada neile lisaprobleeme –, tuleks jätta anonüümseks 
olenemata sellest, kas nad ise seda paluvad.

Kas ajakirjaniku humaanne eesmärk õigustab reeglite rikkumist? 

Ajakirjanikel võivad oma allikatega tekkida vastuolulised suhted, mis 
õõnestavad ajakirjanikutöö eetilisi aluseid. 2014. aastal sõbrunes rändekriisi 
kajastanud Rootsi telereporter Fredrik Önnevall 15-aastase Süüria pagulasega. 
Ta otsustas koos võtterühmaga, et aitab poisil Rootsi jõuda. Poisi teekonnast 
tehtud filmi näidati Rootsi riigitelevisioonis ja see pälvis palju kiitust, kuid 
Önnevall anti hiljem inimese ebaseadusliku üle piiri toimetamise eest kohtu 
alla ja mõisteti süüdi. Tema tegevus vallandas ajakirjanduses terava debati 
ajakirjanike rolli üle: kas tuleks lugudesse n-ö sisse minna või jääda üksnes 
vaatlejaks?
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JUHISED PRESSIFOTOGRAAFIDELE
PEATÜKK 4

Küllap tahaks iga ajakirjanik 
intervjuusid, fotosid ja 
videoid inimestega, kes on 
parajasti orjastatud või 
sunnitööl. Migrandisurmade 
draama ja tragöödia, milles 
inimkaubanduse ohvrid on sageli 
osalised, on andnud küllaga 
mõjusaid pilte, millest paljud on 
aga probleemsed.

Tuleb meeles pidada, et 
uudiserühma toomine 
haavatavate, hirmul ja 
ärakasutatud inimeste 
keskele võib tekitada traumat. 
Ajakirjanikud peaksid tegema 
kõik endast sõltuva, et pakkuda 
kaamerate ette jäävatele 
inimkaubanduse ohvritele 
turvalisust ja kindlustunnet.

Efektsed fotod ja videod lisavad 
lugudele kaalu, kuid ajakirjanikud 
peavad hoolikalt jälgima, et 
hoiduda pakkumast pealiskaudset 
ja stereotüüpe kinnistavat vaadet.
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Hoiduge tegemast pilte ja videoid,

mis rõhuvad sensatsioonile ning rikuvad 
privaatsust ja puutumatust.

Küsige alati luba 

konkreetsete inimeste filmimiseks või 
pildistamiseks, isegi kui see ei ole avalikus 
kohas nõutav. Kui võimalik, võtke kirjalik 
nõusolek.

Vältige seksualiseeritud kujutisi ja 
klišeelikke pilte 

(nt aheldatud ja seotud jäsemed, 
aheldatud inimesed, vöötkoodiga 
märgistatud inimene, laps trellide taga või 
räpases bordellis). Need võivad kinnistada 
eksitavaid stereotüüpe inimkaubandusest. 
Näiteks on paljud inimkaubanduse ohvrid 
juba pääsenud ja taastumas. Tihti ei 
kasutata neid ära sunniviisil, vaid nendega 
manipuleeritakse emotsionaalselt ja nad 
muudetakse sõltlasteks.

Ärge kujutage otsest vägivalda.   

Vaid väga harva õigustab 
vägivallakujutise avaldamist mõjuv avalik 
huvi. Toimetajad ja filmitegijad peaksid 
kaaluma, millise piirini on kehavigastuste 
kujutamine aktsepteeritav. Kui palju 
on liiga palju? Kas loo rääkimiseks 
on ikka tarvis näidata orjapidamise 
või inimkaubitsemise ohvrite arme, 
verevalumeid, murtud jäsemeid?



HALB TAVA
PEATÜKK 5

Hea ajakirjandus aitab inimkaubandust 
teadvustada selliste kujutiste ja sõnumite 
abil, mis annavad ohvritele ja pääsenutele 
jõudu – selle asemel et neid lihtsustada ja 
veelgi ära kasutada.



Inimkaubandust kujutatakse lihtsustatult. 

Ärge rõhuge stereotüüpidele, mille kohaselt tähendab inimkaubandus 
ahelates orje ning sellega seotud isikud jagunevad ohvriteks ja 
ärakasutajateks. Lihtsustatud kujutamine ning väljendid nagu „seksiorjad“, 
„lihaturg“ ja „oma keha müüvad naised“ mõjuvad dehumaniseerivalt ega aita 
mõista inimkaubanduse keerukat olemust. 8
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„Nüanssidest ei tohi niisama mööda vaadata. Tuleb kajastada konkreetse juhtumi dünaamika eripärasid: 
majanduslikke, emotsionaalseid, psühholoogilisi ja sugulussuhteid, ohvri ja kurjategija vastastikust 
sõltuvust ning ärakasutamise üldist konteksti.“  9

Soome ajakirjanik

„Halvim, mida saab teha, on süüdistada ohvrit. See ei ole vastutustundlik ajakirjandus.“ 

Soome ajakirjanik

Ohvrid surutakse kindlatesse raamidesse.

Kõik ohvrid ei ole abitud inimesed, kel ei ole otsustusvabadust ega isiklikke 
eesmärke. Inimrühmad on erinevad: mida suurem rühm, seda mitmekülgsem 
sisu. Ajakirjaniku ülesanne on uurida rühmade mitmekülgsust, mitte laiendada 
konkreetsete inimeste olusid tervetele rühmadele.10

Üht sugu rõhutav keelekasutus.

Inimkaubanduse ohvreid kirjeldades rõhutatakse üldjuhul vaid üht sugu, 
naissugu. Ülemäärane keskendumine naissoost ohvritele võib luua 
inimkaubandusest eksitava pildi ning süvendada eelarvamust ja kujutlust 
naistest kui ainsatest ohvritest. Kui sugu üldse mainida, siis ka meessugu ja 
muid sooidentititeete, et tuua esile inimkaubanduse ohvriks sattunu isik ja 
individuaalsus.

Stereotüüpsed kirjeldused, lood ja pildid. 

Hoiduge inimkaubanduse teema kajastamisel skandaalidest ja 
seksualiseerimisest ning ärge kasutage ohvritest rääkides seksualiseeritud 
kirjeldusi ja pilte. Ärge süvendage etnilisi stereotüüpe.
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LMN  Läänemeremaade Nõukogu

CERD   ÜRO rassilise diskrimineerimise vastane komitee

GCIM  Rahvusvahelise rände ülemaailmne komisjon

GMG  Globaalse rände töörühm

ICAT   Institutsioonivaheline inimkaubandusega võitlemise koordineerimisrühm

ICMPD  Rahvusvaheline Rändepoliitika Arendamise Keskus

ICRMW  Võõrtööliste õiguste kaitse konventsioon

IDMC   Sisepagulaste seirekeskus

ILO   Rahvusvaheline Tööorganisatsioon

IOM   Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon

OHCHR  ÜRO inimõiguste ülemkomissari amet

OSCE   Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon

PICUM  Dokumentideta migrantide rahvusvahelise koostöö platvorm

TF-THB  Inimkaubanduse vastane rakkerühm

UNHCR  ÜRO pagulaste ülemkomissar

Lühendid:

Usaldusväärne ajakirjandus eeldab, et ajakirjanikud teavad ja saavad aru, millest nad räägivad. Paljudel 
inimkaubanduse kirjeldamiseks kasutatavatel sõnadel ja väljenditel on täpne õiguslik sisu. Ajakirjanikud 
peaksid neid kasutama teadlikult ja õiges kontekstis.

Põhimõisted

LMN-i inimkaubanduse sõnastik sisaldab:

inimkaubanduse valdkonna üldmõisteid

inimkaubandusega seotud isikute rolle

inimkaubanduse eri vorme

riiklikke ohvrite kaitse ja abistamise süsteeme

seotud nähtusi

inimkaubanduse ja ärakasutamisega seotud erisusi laste puhul

•

•

•

•

•

•

https://www.cbss.org/a-glossary-to-help-navigate-through-the-complexities-of-human-trafficking/
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Rahvusvaheliste organisatsioonide
poliitilisi algatusi ja materjale

korrastatud rände alane nõupidamisprotsess, milles osaleb üle 50 riigi.Budapesti protsess:

rändedialoog, milles osalevad Euroopa Liidu ja Schengeni piirkonna riigid, 
idapartnerluse riigid, Lääne-Balkani ja Kesk-Aasia riigid ning Venemaa ja Türgi.

Praha protsess:

ÜRO algatus, mille eesmärk on käsitleda rändeteemasid tervikuna.Globaalne 
ränderaamistik:

ÜRO inimkaubanduse vastase võitluse strateegia.Ülemaailmne 
inimkaubandusega 
võitlemise 
tegevuskava:

ÜRO üks põhiagentuure, tegeleb muu hulgas sunnitöö ja lapstööjõu küsimustega.Rahvusvaheline 
Tööorganisatsioon:

ÜRO agentuuride koostööformaat inimkaubandusega võitlemiseks.Institutsioonidevaheline 
inimkaubandusega 
võitlemise 
koordineerimisrühm:

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni loodud laiapõhjaline 
rahvusvaheline foorum.

Allianss 
inimkaubanduse 
vastu: 

rahvusvaheline ühendus võitluseks lapstööjõu kasutamise vastu.8.7 allianss:

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni infokeskus ajakirjanikele.Rändeuudiste keskus:

ÜRO pagulaste ülemkomissari infomaterjalid Rändelood:

kokkuvõte Rahvusvahelise Rändepoliitika Arendamise Keskuse rände ja eriti 
inimkaubandusega seotud põhjalikust ja poliitikakesksest uurimistööst. 

ICMPD 
inimkaubanduse 
vastased projektid: 

teave riikidevaheliste inimkaubandusega võitlemise projektide kohta, mida LMNi 
inimkaubanduse vastane rakkerühm on Läänemere riikides ellu viinud, ning eri 
sidusrühmadele suunatud info- ja koolitusmaterjalid.

TF-THB 
inimkaubanduse 
vastased projektid ja 
väljaanded :

https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/budapest-process/
https://www.pragueprocess.eu/en/
http://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
http://www.un.org/pga/72/event-latest/global-plan-of-action-to-combat-trafficking-in-persons/
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
http://icat.network/
http://www.osce.org/secretariat/107221
http://www.alliance87.org/
https://www.iom.int/press-room/newsdesk
https://www.unhcr.org/uk/news-and-stories.html
https://www.icmpd.org/our-work/capacity-building/programmes/anti-trafficking-programme/ongoing-projects/?L=0
https://www.cbss.org/safe-secure-region/tfthb/


Meedialingid:

Usaldusväärne ajakirjandus eeldab, et ajakirjanikud teavad ja saavad aru, millest räägivad. Paljudel 
inimkaubanduse kirjeldamiseks kasutatavatel sõnadel ja terminitel on täpne õiguslik sisu. Ajakirjanikud 
peaksid kasutama neid teadlikult ja õiges kontekstis. LMN-i inimkaubanduse vastase rakkerühma põhjalik 
sõnastik sisaldab inimkaubanduse ja seotud nähtuste oskussõnu. 

Hea tava näiteid:

„Menschenhandel in Europa: die missbrauchte 
Sehnsucht“ – artikkel annab põhjaliku ülevaate 
Nigeeria naiste Euroopasse kaubitsemisest (pealkiri 
tõlkes: „Inimkaubandus Euroopas: ärakasutatud 
igatsus“). Loo valmimist toetas Euroopa uuriva 
ajakirjanduse fond (EFIJ) ja see põhineb mitmetel 
usutlustel, sealhulgas kahe inimkaubanduse 
ohvriga.

Loe saksakeelset artiklit siit.

Sõltumatu filmitegija mõtlemapanev dokumentaal 
inimkaubandusest Prantsusmaal. Film oli tootmist 
rahastanud telekanali France 5 eetris aastal 2016.

 Vaata dokumentaalfilmi prantsuse keeles siit. 

ARD dokumentaalfilm inimkaubandusest 
Saksamaal, sealhulgas sunnitööst, koduorjusest ja 
seksuaalsest ärakasutamisest. Reporterid arutavad 
inimkaubandusest pääsenute, sotsiaaltöötajate, 
vabaühenduste ja politsei esindajatega võimalusi 
inimkaubanduse tõkestamiseks Saksamaal.

 Loe siit saksa keeles.

31. mail 2016 ilmunud põhjalik artikkel 
inimkaubandusest, mis käsitleb rändekriisist 
põhjustatud uusi probleeme, eriti aga seda, kuidas 
sunnitöö on kujunenud osaks rahvusvahelisest 
odavate tarbekaupade äristrateegiast.

 Loe siit saksa keeles.

The Guardiani ja kogu Euroopa ühe mainekaima 
ajakirjaniku Patrick Kingsley mõtteid rändekriisi 
kajastamisega seotud probleemidest.

Loe artiklit siit. 

The Guardiani uurimine paljastab, kuidas 
kaubitsejad võtsid üle Liibüa kalandussektori ning 
saatsid laevad pagulasi ja migrante üle Vahemere 
vedama.

 Loe uurimise kohta täpsemalt siit. 

(GIJN) nõuandeid ajakirjanikele ja
meediaorganisatsioonide on suurepärane 
infoallikas, mis pakub hea tava
näiteid.   

Loe juurde siit.
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https://www.spiegel.de/panorama/justiz/wie-menschenhaendler-frauen-aus-nigeria-missbrauchen-a-952979.html
http://youtu.be/APN4Q62uatk
http://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Politik/Aktuelle-Reportagen/Startseite/?sendung=28487337027833
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/sklaverei-ausbeutung-global-slavery-index-komplexitaet/komplettansicht
https://www.theguardian.com/membership/audio/2016/may/23/patrick-kingsley-on-europes-refugee-crisis-guardian-live-event
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/libyas-people-smugglers-how-will-they-catch-us-theyll-soon-move-on
https://gijn.org/human-trafficking-resources-best-practices-in-reporting/


Suuniseid ja analüüse
inimkaubanduse kajastamise teemal

LMN-i inimkaubanduse vastase rakkerühma tellitud uuringud LMN-i liikmesriikidest, milles peamiselt 
uuritakse, kuidas kajastab inimkaubandust uudismeedia.

Aruanne „Inimesed ja piirid. Inimkaubandus, 
ränne ja sooteemad Taani meedias 2010–2019“, 
mille koostajaks on Taani Rahvusvaheliste 
Uuringute Instituut. Annab ülevaate, kuidas on 
inimkaubandust kajastatud Taani uudismeedias.

Loe aruannet siit. 

Ülevaade inimkaubanduse kajastamisest Soome 
uudismeedias (retsenseerimata taustdokument), 
mille koostas Soome riiklik inimkaubanduse 
ohvrite abikeskus. Et teada saada, kuidas on 
inimkaubandust Soome uudismeedias kajastatud, 
uuriti 2018. aastal neljas eri väljaandes ilmunud 
91 uudislugu. Uuringus on analüüsitud ka uudiste 
juures kasutatud illustratsioone ning usutletud 
kolme ajakirjanikku, kes on inimkaubanduse 
teemasid käsitlenud.

Loe aruannet siit. 

Ülevaade inimkaubanduse kajastamisest Läti 
meedias (retsentseerimata taustdokument) 
analüüsib inimkaubanduse kajastusi Läti meedias 
ajavahemikul 4. jaanuarist 5. maini 2019. Koostaja 
on Riia Stradiņši Ülikooli kommunikatsiooniosakond.

Loe aruannet siit. 

Inimkaubanduse kajastused Eesti meedias 
(retsenseerimata taustdokument) uurib, kuidas 
kajastati inimkaubandust Eesti trükimeedias 
aastatel 2014–2018. 

Loe aruannet siit. 

Ülevaade inimkaubanduse kajastamisest 
Saksa meedias, mille on koostanud Saksamaa 
inimkaubanduse vastaste vabaühenduste 
võrgustik (KOK). Analüüs hõlmab 50 artiklit kuuest 
Saksamaa juhtivast ajalehest ja uudisteajakirjast 
alates aastast 2010 ning selle eesmärk oli koguda 
teavet, kuidas meedia Saksamaal inimkaubandust 
kajastab.

Loe aruannet siit. 

Ülevaade inimkaubanduse kajastamisest 
Leedu meedias (retsenseerimata leedukeelne 
taustdokument), mille on koostanud LMN. Läbi 
vaadati 45 artiklit kolmest populaarseimast 
uudisteportaalist. Analüüs keskendus 2017. aastale, 
sest uuemat ametlikku statistikat inimkaubanduse 
olukorra kohta Leedus seni ei ole.

Loe aruannet siit. 

Ajakirjandus ja inimkaubandus: ülevaade Vene 
meediast (retsenseerimata taustdokument), mille 
on koostanud rahvusvaheline inimkaubanduse ja 
muu vägivalla vastaste vabaühenduste võrgustik. 
Aruandes analüüsitakse rohkem kui 50 Venemaa 
artiklit, kommentaari, TV-jutusaadet, blogi ja 
dokumentaalfilmi alates 1. jaanuarist 2010.

Loe aruannet siit. 

Ülevaade inimkaubanduse kajastamisest 
Rootsi meedias (retsenseerimata rootsikeelne 
taustdokument), mille on koostanud LMN. Ülevaates 
analüüsitakse 50 artiklit aastatest 2016–2019. 
Allikateks on valitud üleriigilised päevalehed, 
avalik-õiguslikud meediakanalid, üks kohalik 
ajaleht ja kaks suuremat tabloidi. Eraldi on 
käsitletud ka artiklite illustratsioone.

Loe aruannet siit. 
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https://www.cbss.org/wp-content/uploads/2019/09/DIIS_Report_2019_From_bodies_to_borders_final.pdf
https://www.cbss.org/wp-content/uploads/2019/09/Review_Finland.pdf
https://www.cbss.org/wp-content/uploads/2019/09/Media-framing-in-Latvia.pdf
https://www.cbss.org/wp-content/uploads/2019/09/Report-on-mass-media_EE.pdf
https://www.cbss.org/wp-content/uploads/2019/09/Review-of-the-media_Germany.pdf
https://www.cbss.org/wp-content/uploads/2019/09/Framing-in-Lithuania.pdf
https://www.cbss.org/wp-content/uploads/2019/09/Review_Russia.pdf
https://www.cbss.org/wp-content/uploads/2019/09/TraffickingSwedishMedia.pdf


UNICEFi lastega seotud ajakirjanduseetika 
põhimõtted ja suunised. Dokumendi eesmärk 
on „aidata meedial kohelda lapsi eakohaselt ja 
delikaatselt. Suuniste eesmärk on toetada eetiliste 
ajakirjanike parimaid kavatsusi: teenida avalikku 
huvi, kuid mitte laste õiguste hinnaga”.

Loe aruannet siit.

ÜRO globaalse inimkaubandusega võitlemise 
algatuse (UN.GIFT) 2008. aastal tellitud uuring 
meedia rollist kuvandite loomisel, mille eesmärk on 
juhendada ajakirjanikke ja tõsta ajakirjandusliku 
sisu kvaliteeti.

Loe aruannet siit.

Inimkaubanduse käsiraamat ajakirjanikele (2008). 
Serbia vabaühenduse Astra koostatud käsiraamat 
inimkaubandust kajastavatele ajakirjanikele – 
sobib kasutamiseks ka teistes riikides, kus sarnased 
teemad on aktuaalsed.

Loe aruannet siit.

Meediatudengitele ja kraadiõppuritele mõeldud 
venekeelne käsiraamat „СМИ против ТЛ“, mille 
avaldasid 2013. aastal OSCE toetusel Venemaa 
ajakirjanike liit (vabaühendus) ja Moskva Riikliku 
Ülikooli ajakirjandusteaduskond. 

Loe aruannet siit.

Rändeteemade kajastamise suunised ajakirjanikele 
ja kaks rahvusvahelist aruannet aastatest 
2016 ja 2017, mis käsitlevad rändeteemade 
meediakajastust 30 Vahemere ümbruskonna riigis. 

Loe aruannet siit.
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Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) eetika- 
ja turvasoovitused inimkaubanduse ohvritest naiste 
intervjueerimiseks, 2003. Lisaks soovitusi selgitavale 
taustmaterjalile sisaldab WHO dokument kümmet 
juhtpõhimõtet inimkaubanduse ohvriks langenud 
naiste eetiliseks ja turvaliseks usutlemiseks.

Loe aruannet siit.

Ülevaade inimkaubanduse meediakajastusest. 
Väljaanne annab ülevaate inimkaubanduse 
kajastamisest uudismeedias Suurbritannia, Küprose 
ja Poola näidetel. Aruanne hõlmab 212 artiklit 
kümnest ajalehest ajavahemikul 2010–2014. 

Loe aruannet siit.

https://www.unicef.org/media/media_tools_guidelines.html
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2008/BP012TheRoleoftheMedia.pdf
https://www.astra.rs/en/human-trafficking-manual-journalists-2009/
https://www.osce.org/ru/secretariat/100483?download=true
https://ethicaljournalismnetwork.org/
http://www.who.int/mip/2003/other_documents/en/Ethical_Safety-GWH.pdf
http://lastradainternational.org/doc-center/3090/review-of-the-media-framing-of-human-trafficking
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