
Inimkaubanduse ennetamise

ja ohvrite abistamise 

Nõustamisliin +372 6607320

Eestis

Teenuse osutaja:

MTÜ Living for Tomorrow

info@lft.ee 

www.lft.ee

Teenuse toetaja:

http://www.lft.ee/
http://www.lft.ee/


… kui soov on minna välisriiki tööle, õppima, reisima, abiellumise eesmärgil 

… kui tekib küsimusi või kahtlusi seoses tööandja, -pakkumise või lepinguga

… kui välisriigis toimus tööõiguste rikkumisi, tööalast või seksuaalset ekspluateerimist / 

ärakasutamist või langeti inimkaubanduse ohvriks …

siis helista 

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamiliinile +372 6607 320

… tööpäevadel kella 10.00-18.00; 

… või kirjuta e-posti aadressile info@lft.ee või leia infot www.lft.ee;

… nõustame eesti, vene ja inglise keeles (lisaks soome, ukraina, poola keeles); 

… tagame anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse;

pakume

… tasuta juriidilist konsultatsiooni seoses lepingutega

... ohvrite suunamist teenustele ja vajadusele varjupaika

… soovitusi, kuidas vältida sattumist inimkaubanduse ohvriks

Nõustamisliini +372 6607 320 teenus

mailto:info@lft.ee
http://www.lft.ee/


Nõustamisliini statistika 

aastal 2016

Nõustatud kliente kokku 420

2004-2016 nõustatud kliente kokku 5819



Tööalane 
ekspluateerimine, 2 Alaealise seksuaalne 

ekspluateerimine 
(kaasamine 

prostitutsiooni), 1

Fiktiivne abielu, 6

Tööalane 
pettusjuhtum, 11

Õigusabi (kahtlusega 
tööalasele 

ekspluateerimisele), 
42

Võõrtööjõu õiguste 
rikkumine, 3

Nõustamisliini poolt tuvastatud juhtumid aastal 2016



• Fiktiivabielu juhtum – 6

• Tööalane pettusjuhtum – 11

• Tööalane ekspluateerimine - 2

• Võõrtööjõu õiguste rikkumine – 3

• Alaealise seksuaalne ekspluateerimine 

(kaasamine prostitutsiooni) – 1

• Õigusabi (kahtlusega tööalasele 

ekspluateerimisele) – 42

Juhtumid

• Sugu – 54% mehed

• Vanus – 31-35 (20%), 41-50 (13-

14%), 22-26 (12%)

• Haridus – 76% kutseharidus 

• Kodakondsus – 73% Eesti

• Suhtluskeel – 42% eesti ja 53%

vene

• Kõne päritolu – 26% Tallinn, 17% 

Tartumaa, 14% Ida-Virumaa 

• Sihtriik – 35% ükskõik mis EU riik, 

25% Soome

• Elukutse – oskuseta ja 

oskustööline; ükskõik, mis töö ja 

ehitaja

Kliendi profiil

Trendid
• Sihtriik – 11% Eesti 

• Kodakondsus – 19% välismaalased, 11% 

määramata kodakondsusega

• Noorte vene keelt kõnelevate naiste 

värbamine fiktiivabieludesse kolmandatest 

riikidest kodanikega,

• Võõrtööjõu tööalase ärakasutamisega 

seotud probleemid Eestis (pettus 

värbamisel, illegaalne töötamine jne)



Inimkaubanduse eeltingimus

Vahend

ÄrakasutamineTegevus

TEGEVUS

mida tehakse …
… kellegi 

ÄRAKASUTAMISEKS

… mis hõlmab teatud 

VAHENDITE 

kasutamist ohvri üle 

kontrolli saavutamiseks

INIMKAUBANDUS 

(kui täidetud need 

3 tingimust)



Inimkaubanduse tegevusi 

on võimatu ellu viia hooletuse tõttu, 

mis tähendab, 

et inimene (kurjategija) teab, 

et tema tegevused on kahjulikud ja 

viib neid ellu tahtlikult või lubab neil 

juhtuda…


