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1. nodaļa Saturs

Vispārīgi cilvēku
tirdzniecības termini

Cilvēku tirdzniecība 

Modernā verdzīb
 jeb mūsdienu
verdzības veidi 

ir process, caur kuru personas tiek iesaistītas vai kurā tās 
tiek uzturētas ekspluatatīvā situācijā saimnieciska labuma 
gūšanas nolūkā. Tas ir starptautiskajās tiesībās noteikts 
smags noziegums un cilvēktiesību pārkāpums. Cilvēku 
tirdzniecība ir noziegums pret personu, kura tajā iesaistīta 
nelabprātīgi vai bez likumīgas piekrišanas došanas; 
tā ir daļa no ilgtermiņa, ekspluatējošām attiecībām un 
var norisināties iekšzemes vai starptautiskā mērogā. 
Cilvēku tirdzniecība skar sievietes, vīriešus, bērnus un 
transpersonas un izpaužas dažādās formās (seksuāla 
izmantošana, piespiedu darbs, piespiedu ubagošana, 
piespiedu noziedzīgas darbības, orgānu izņemšana un 
citi veidi) un notiek dažādās vietās.1 

lietots kā nejuridisks vispārināts termins, kas aptver dažādus 
ekspluatācijas veidus. Vairāki būtiski ekspluatācijas veidi 
(to skaitā verdzība, verdzībai līdzīga prakse, piespiedu 
darbs, bērnu darba un cilvēku tirdzniecības sliktākie 
veidi) definēti starptautiskos līgumos, taču citi (piemēram, 
kalpība) nav definēti. Šo noziegumu kopsaucējs ir tas, ka 
visos šajos ekspluatācijas veidos vienu personu kontrolē 
viena vai vairākas citas personas. Saskaņā ar ANO 
Narkotiku un noziedzības biroja rīcībā esošo informāciju 
šim terminam ir svarīga aizstāvības ietekme, un dažos 
valsts likumos tas pieņemts attiecībā uz nosacījumiem 
par cilvēku tirdzniecību, piemēram Apvienotajā Karalistē. 
Apvienotā Karaliste un Ziemeļīrija 2015.gadā pieņēma 
Likumu par moderno verdzību, kas cita starpā aizliedz 
verdzību, kalpību, piespiedu darbu, kā arī cilvēku 
tirdzniecību. Pēc šī likuma pieņemšanas darbības cīņā pret 
cilvēku tirdzniecību pārdēvētas par pasākumiem cīņā ar 
‘moderno verdzību’. Taču termins ‘modernā verdzība’ šajā 
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1. nodaļa

likumā nav definēts vai skaidrots. Šāda plaša un vienlaikus 
nedefinēta jēdziena lietošanas dēļ rodas risks, ka sabiedrība 
ar to saprot dažādu ekspluatācijas prakšu kombināciju, ko 
apzīmē ar daudz šaurāku darba verdzības (chattel slavery) 
jēdzienu, kā arī risks, ka cilvēku tirdzniecībai pakļautās 
personas netiek pareizi identificētas.2 

Sekas saskaņotas definīcijas vai juridiskas normas 
neesamībai starptautiskā līmenī ir šī termina 
nekonsekventa lietošana. Piemēram, Starptautiskā Darba 
organizācija (SDO) nesen pārorientējusi savu darbību kā 
cīņu pret ‘piespiedu darbu, moderno verdzību un cilvēku 
tirdzniecību’, kurā piespiedu darba jēdziens lietots kā 
visaptverošs ietvars, iekļaujot verdzības un verdzībai 
līdzīgas prakses tradicionālos veidus, parādu verdzību un 
cilvēku tirdzniecību.

Šī SDO pieeja nav konsekventa ar Eiropas Komisijas 
(EK) pieeju. Cilvēku tirdzniecība var notikt dažādiem 
ekspluatatīviem nolūkiem, piemēram, piespiedu darbam, 
kalpībai, verdzībai un verdzībai līdzīgai praksei. Taču 
cilvēku tirdzniecības jēdziens nav sinonīmisks ar verdzību, 
piespiedu darbu vai kalpību. Ne visi cilvēku tirdzniecības 
upuri tiek turēti verdzībā vai veic piespiedu darbu, toties 
arī ne visi verdzībā atklātie cilvēki ir pārdoti. 3 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un 
noziedzības biroja (UNODC) pieeja ir tāda pati kā EK 
pieeja. UNODC uzskata cilvēku tirdzniecības jēdzienu 
par visaptverošu ietvaru un paļaujas uz to savā darbā. Šajā 
nesasaistītajā un nesaskaņotajā pasaules struktūrā Eiropas 
Savienības dalībvalstīm joprojām jānoskaidro nostāja par 
to priekšstatu attiecībā uz mūsdienu verdzības formām.

Bērnu tirdzniecība ir bērna vervēšana, transportēšana, pārvietošana, 
izmitināšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkā, tostarp 
seksuālai izmantošanai, piespiedu darbam vai pakalpojumu 
sniegšanai, verdzībai vai verdzībai līdzīgai praksei, kalpībai 
vai orgānu izņemšanai. Bērnu tirdzniecība nedaudz 
atšķiras no pieaugušo tirdzniecības, jo uz pieaugušajiem 
attiecināmā procesa definīcijā ietvertie elementi (spēka 
pielietošana, piespiešana, u.c.) bērnu gadījumā nav 
nepieciešami.

Saturs
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Ekspluatācija

Persona, kuru 
uzskata par cilvēku 
tirdzniecības upuri

Cilvēku tirdzniecības 
upuris 

starptautiskajās tiesībās ekspluatācija kā tāda parasti 
nav definēta, lai gan sniegts apraksts par to, kāda 
prakse (kā minimums) tiek uzskatīta par ekspluatāciju 
(seksuāla ekspluatācija, piespiedu darbs, orgānu 
izņemšana, piespiedu ubagošana, piespiedu noziedzība 
un citi valsts likumos definēti ekspluatācijas veidi). Šī 
pieeja kavē lietas ierosināšanas procesu, jo ne vienmēr 
ir skaidrs, kādu praksi var apzīmēt kā ekspluatāciju un 
attiecīgi ierosināt par to lietu. 

ir jebkura persona, kura izrāda pazīmes, ka viņš/viņa, 
iespējams, ticis/tikusi pārdots(-a), taču attiecīgās iestādes 
(piem., Policija) šādu peronu nav formāli identificējušas 
kā tirdzniecības upuri, vai arī tā atteikusies tikt formāli 
identificēta kā cilvēku tirdzniecībai pakļauta persona.

ir jebkura persona, kas tikusi pakļauta cilvēku 
tirdzniecībai un ekspluatācijai un attiecīgās iestādes 
to formāli identificējušas un piešķīrušas cilvēku 
tirdzniecības upura statusu, neskatoties uz to, vai 
vainīgais ir identificēts, aizturēts, nodots tiesai vai 
notiesāts. Jāpiebilst, ka “cilvēku tirdzniecības upuris” ir 
juridisks jēdziens, nevis personas īpašība, stāvoklis vai 
pazīme.

Cilvēku tirdzniecības 
upuru identificēšana 

ir process, kura mērķis ir, galvenokārt balstoties uz upura 
teikto, izvērtēt, vai persona ir cilvēku tirdzniecības upuris, 
un rīkoties, lai palīdzētu un aizsargātu viņu. Identificēšana 
sākas ar brīdi, kad institūcijai šķiet, ka tās klients vai 
sastapta persona, iespējams, ir cilvēku tirdzniecības upuris. 
Tad institūcija sāk izvērtēt personas apstākļus un situāciju 
rūpīgāk, vai novirza to kompetentajai iestādei. Tur var tikt 
rasts apliecinājums aizdomām, un šādā gadījumā personu 
ar tās piekrišanu var nodot palīdzības sistēmai. 4

Saturs
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Vervēšana ir tirdzniecības procesa pirmais posms. Tirgotājs 
nolūko personu kā potenciālo upuri. Vervēšana var 
ietvert vardarbību vai tās draudus un nolaupīšanu, 
taču biežāk tā ietver maldināšanu un varas ļaunprātīgu 
izmantošanu. Vervēšana notiek caur neformāliem un 
formāliem tīkliem, izmantojot personīgas attiecības, 
sociālos tīklus un tiešsaistes reklāmas, kā arī caur 
privātām nodarbinātības aģentūrām (PNA). Bieži 
vien PNA migranta vārdā ved sarunas ar darba 
devējiem par nodarbinātības nosacījumiem. SDO 
1997.gada Konvencijas par privātām nodarbinātības 
aģentūrām (Nr.181) 8. pants nosaka: “ja darba ņēmēji 
vienā valstī tiek pieņemti darbā, lai strādātu citā valstī, 
attiecīgās Puses apsver divpusēju līgumu slēgšanu, lai 
novērstu ļaunprātīgu izmantošanu un krāpnieciskas 
darbības darbā pieņemšanas, darbā iekārtošanas 
un nodarbinātības laikā.” Privātas nodarbinātības 
aģentūras ieņem likumīgu lomu darba tirgū. Taču 
pastāv bažas par neformālu darba aģentu-starpnieku 
izplatīšanos, kas dažreiz var pastiprināt ļaunprātīgas 
izmantošanas, piespiedu darba un cilvēku tirdzniecības 
risku darba ņēmēju migrantu vidū. 5

Ievainojamības 
stāvokļa ļaunprātīga 
izmantošana 

ir ļaunprātīga izmantošana jebkurā situācijā, kurā 
iesaistītajai personai nav reālu un pieņemamu izvēles 
iespēju kā vien pakļauties ļaunprātīgajai izmantošanai. 
Ievainojamība var būt dažādu veidu — fiziska, 
psiholoģiska vai ekonomiska. Piemēram, situācija var 
ietvert ekonomisko atkarību. Situācija var būt jebkādas 
grūtības, kuru dēļ cilvēks ir spiests pieņemt to, ka tiek 
ekspluatēts”. 6

Saturs
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Tranzīta valsts 

Izcelsmes valsts 

ir valsts, caur kuru upuris tiek transportēts ceļā uz 
galamērķi, kur notiek ekspluatācija. 

ir valsts, kurā migrants dzimis. Šo terminu ieteicams 
lietot terminu “nosūtītājvalsts” un “mājvietas valsts” vietā. 
Cilvēku tirdzniecības kontekstā terminam “nosūtītājvalsts” 
ir tāda blakus nozīme, ka valsts ieņem aktīvu lomu, liekot 
cilvēkiem to pamest, lai ārzemēs tiktu ekspluatēti. Vārdam 
“mājvieta” piemīt noteiktas blakus nozīmes: tā ir vieta, 
kur cilvēks dzīvo un jūtas piederīgs. Daudziem upuriem 
mājvieta ir to dzīvesvieta mērķa valstī; tiem iespējams 
izcelsmes valstī vairs nav fiziskas dzīvesvietas, ģimenes vai 
sociālās vienības. Tāpat tas balstīts uz nepareizu priekšstatu, 
ka visi migranti, tai skaitā cilvēku tirdzniecības upuri, galu 
galā varētu doties “mājup”, neskatoties uz to, cik ilgi tie 
konkrētajā valstī uzturējušies, cik labi integrējušies un kādi 
apstākļi un riski pastāv to izcelsmes valstī. Turklāt termins 
“mājvietas valsts” iedragā centienus integrēt migrantus un 
netieši norāda uz augstā mērā kaitīgo apgalvojumu, ka 
migranti nevar vai nedrīkst justies piederīgi valstī, kurp tie 
imigrējuši. 7

Saturs

Mērķa valsts ir neitrālākais un precīzākais termins, runājot par 
valsti, uz kuru persona paredzējusi doties. Šo terminu 
ieteicams lietot termina “uzņēmējvalsts” vietā, jo tas 
ietver nozīmi, ka migranti ir tikai viesi un to uzturēšanās 
ir atkarīga no uzņēmēju uzaicinājuma un notiek uz to 
rēķina. Cilvēku tirdzniecības (pārrobežu) kontekstā 
termins attiecas uz valsti, kurp persona tiek nogādāta 
ekspluatēšanas nolūkos.
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Cilvēku tirdzniecības 
motivētājfaktori 

ir dažādi un bieži atšķiras dažādu valstu starpā. Kā minēts 
ANO Narkotiku un noziedzības biroja (UNODC) 
Metodiskajā līdzeklī cilvēku tirdzniecības apkarošanai, 
cilvēku tirdzniecība ir sarežģīts fenomens, kuru bieži veicina 
vai ietekmē sociālie, ekonomiskie, kultūras un citi faktori. 
Daudzi no šiem faktoriem ir raksturīgi atsevišķām cilvēku 
tirdzniecības shēmām un valstīm, kurās tās tiek īstenotas. 
Tomēr ir daudz faktoru, kas tiecas būt kopīgi cilvēku 
tirdzniecībai kā tādai vai konstatējami daudzos dažādos 
rajonos, shēmās un gadījumos. Daži no izplatītajiem 
faktoriem ir tādi vietējie apstākļi, kas rada iedzīvotājiem 
vēlmi migrēt labāku dzīves apstākļu meklējumos: 
nabadzība, apspiešana, dzimumu nevienlīdzība un 
vardarbība pret sievietēm, cilvēktiesību neesamība, sociālo 
vai ekonomisko iespēju neesamība, kā arī konfliktu vai 
nestabilitātes radīts apdraudējums. Cilvēku tirdzniecības 
apmēri var pieaugt politiskās nestabilitātes, militārisma, 
civilo nemieru, iekšēju bruņotu konfliktu un dabas 
katastrofu rezultātā. Šie faktori var radīt spiedienu uz 
upuriem, kas ir kā “grūdiens” pieņemt lēmumu migrēt un 
iespējams nonākt cilvēku tirgotāju kontrolē, taču nozīmīgi 
var būt arī citi faktori, kas “pievelk” potenciālos upurus. 
Nabadzība un turība ir relatīvi jēdzieni, kas noved gan pie 
migrācijas, gan cilvēku tirdzniecības shēmām, kurās upuri 
no galējas nabadzības apstākļiem nokļūst mazāka apmēra 
nabadzībā. Cilvēku tirdzniecība ir savstarpēji saistītu 
‘grūdiena’ un ‘pievilkšanas’ motivētājfaktoru rezultāts un 
galvenokārt saistīta ar piedāvājuma un pieprasījuma tirgu.

Saturs
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2. nodaļa

Dažādās
cilvēku tirdzniecības
lomās iesaistītie

Cilvēku tirgotājs ir persona, kas veic cilvēku tirdzniecības darbību (personu 
vervēšana, transportēšana, pārvietošana, izmitināšana vai 
saņemšana, draudot tām vai pielietojot spēku vai citus 
piespiešanas, nolaupīšanas, krāpniecības, maldināšanas 
veidus, ļaunprātīgi izmantojot varas vai ievainojamības 
stāvokli, vai sniedzot vai saņemot maksājumus vai 
labumus, lai iegūtu piekrišanu no personas, kas kontrolē 
citu personu)8 ekspluatācijas nolūkos. Cilvēku tirgotāji 
darbojas vieni vai mazu ģimenes tipa grupējumu 
ietvaros, vai arī ir daļa no lielāka noziedzīga veidojuma. 
Pārsvarā tie ir vīrieši. Pēdējos gados cilvēku tirgotāju 
sieviešu īpatsvars bijis ap 30 procentiem.9 Pastāv vairāki 
tirgotāju veidi: manipulētāji/pielūdzēji; tirgotāji, kas paši 
bijuši nabadzīgā vai un/vai viegli ievainojamā stāvoklī 
un iesaistās cilvēku tirdzniecībā, tiecoties pēc labākas 
dzīves; tirgotāji, kuri dzimuši noziedzīgā vidē un uztver 
cilvēku tirdzniecību (noziegumu) kā normālu parādību; 
nobrieduša vecuma cilvēku tirgotāji, kuri iemīlas 
prostitūcijā iesaistītā sievietē. Šādu personu iesaistīšanās 
cilvēku tirdzniecībā ir gandrīz nejauša.10 Daži cilvēku 
tirdzniecības upuri pieņem „paaugstinājumu” no cilvēku 
tirdzniecības upura uz cilvēku tirgotāja statusu, jo 
tādējādi uzlabojas viņu dzīves apstākļi. Cilvēku tirgotājas 
sievietes ieņem dažādas lomas. Dažas sievietes darbojas 
kā atbalstītājas un var tikt izmantotas tādām darbībām 
kā vietas apsargāšana vai naudas savākšana no upuriem. 
Citas darbojas vervētāju lomā.11
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Cilvēku tirdzniecības 
veicinātājs 

Sagādātājs / 
“starpnieks” / suteners 

pārstāv noziedzīgo darbību vai cilvēku tirgotāju atbalsta 
sistēmu vai struktūru. Šādā sistēmā tiek izmantoti likumīgi 
uzņēmumi un starpnieki, kuri darbojas kā veicinātāji. 
Tie var būt daudzi un dažādi, piemēram, interneta tīkla 
pakalpojumu sniedzēji, transporta un loģistikas firmas, 
viesnīcas, finanšu pakalpojumu sniedzēji, ceļojumu vai 
nodarbinātības aģentūras un/vai īpašumu saimnieki.

ir persona, kas pārvalda, iegūst, vada un kontrolē 
personu, un ir atbildīgs par darījuma nokārtošanu 
un prostitūcijai pakļautas personas sagādāšanu citai 
personai. Parasti tas tiek juridiski definēts kā persona, 
kura liek kādam kaut ko darīt vai liek kaut kam notikt. 
Šāda persona gūst finansiālu labumu no citas personas 
komerciālas seksuālas izmantošanas. Attiecības ar šādu 
personu var būt aizskarošas un privātīpašnieciskas, un 
lai seksuāli ekspluatēto personu kontrolētu, suteners 
var pielietot tādas tehnikas kā psiholoģiskā iebiedēšana, 
manipulācija, turēšana badā, izvarošana un/vai 
grupveida izvarošana, sišana, ieslodzīšana, draudi par 
vardarbību pret upura ģimeni, piespiedu narkotiku 
lietošana, iespējams arī pornogrāfiska vai seksuāla 
rakstura video uzņemšana, kā arī vispārīga kaunināšana 
par šādām darbībām.

Pielūdzējs ir termins, kas tiek lietots, lai apzīmētu cilvēku tirgotāju 
vai suteneru, kurš izmanto pieķeršanos un viltus mīlestību, 
lai panāktu personas ekspluatēšanu, šīs personas parasti ir 
jaunas meitenes vai sievietes, kuras tiek ievilktas atkarības 
situācijās un galu galā prostitūcijā un seksa industrijā.
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Cukura tētuks 

Madāma

ir bagāts un parasti gados vecāks vīrietis, kurš pērk dāvanas 
vai dod naudu jaunākai personai, it sevišķi sievietei, un 
tas parasti notiek, lai panāktu, ka šāda jaunāka persona 
ar viņu pavada laiku un stājas ar viņu seksuālās attiecībās.

ir sieviete, kas sagādā citas sievietes un savāc viņu gūtos 
ienākumus. Madāma atrodas cilvēku tirdzniecības tīkla 
piramīdas struktūras augšgalā un viņas pārziņā ir visu 
ar cilvēku tirdzniecību saistīto darbību koordinēšana, 
finanšu pārvaldīšana un jaunu upuru vervēšana.12
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3. nodaļa

Cilvēku
tirdzniecības veidi

Cilvēku tirdzniecība 
seksuālās izmantošanas 
nolūkā 

Cilvēku tirdzniecība 
darbaspēka 
ekspluatācijas 
nolūkā vai cilvēku 
tirdzniecība piespiedu 
darba nolūkā 

Cilvēku tirdzniecība 
piespiedu noziedzības 
nolūkā 

nozīmē finansiālu vai citu labumu gūšanu no citas 
personas iesaistīšanas prostitūcijā, seksuālajā kalpībā 
vai cita veida seksuālos pakalpojumos, tai skaitā 
pornogrāfiskās darbībās vai pornogrāfisku materiālu 
radīšanā.

ir jēdziens, kurā pārklājas cilvēku tirdzniecība un 
piespiedu darbs. Piespiedu darbs ne vienmēr saistīts 
ar cilvēku tirdzniecību. Kopumā var uzskatīt, ka abi 
noziegumi notiek darbaspēka ekspluatācijas kontekstā. 
Cilvēku tirdzniecību darbaspēka ekspluatācijas 
nolūkā var uzskatīt par smagāko ekspluatācijas veidu, 
savukārt viltīgāki piespiešanas veidi pārstāv mazāk 
nopietnus ekspluatācijas veidus. Šie mazāk nopietnie 
ekspluatācijas veidi var novest līdz nopietnākām 
darbībām un radīt apstākļus, kuros var notikt cilvēku 
tirdzniecība piespiedu darba nolūkā. Piespiedu darbs 
var pastāvēt bez cilvēku tirdzniecības aspekta, taču 
vairākās jurisdikcijās paredzēts – lai izpildītos cilvēku 
tirdzniecība darbaspēka ekspluatācijas nolūkā kā 
noziegums, klātesošam jābūt ekspluatācijas aspektam, 
padarot to par piespiedu darbu (vai līdzvērtīgu 
ekspluatāciju). 13

ir ekspluatācijas veids, kas notiek, kad persona ir 
spiesta izdarīt tādus noziegumus kā kabatzādzības, 
zādzības veikalos, karšu datu iegūšana un izmantošana 
un identitātes zādzība, narkotiku tirgošana un citas 
līdzīgas darbības, kam piemērojams naudas sods un 

Saturs



19

3. nodaļa

Cilvēku tirdzniecība 
piespiedu ubagošanas 
nolūkā 

Cilvēku tirdzniecība 
piespiedu laulību 
nolūkā

attiecas uz situācijām, kad persona, kura nonākusi 
personiskās vai ekonomiskās grūtībās vai bezpalīdzīgā 
stāvoklī, tiek ekspluatēta, liekot tai nodarboties ar 
ubagošanu. Šādas personas ir spiestas atdot visus 
ienākumus vai to lielāko daļu. To brīvība ir ierobežota 
tiktāl, ka tās vairs nevar brīvi izlemt, vai viņi vēlas ar 
to nodarboties vai nē. Daži no piespiedu ubagošanas 
rādītājiem ir: 

• Personas ir nepārtrauktā citu cilvēku uzraudzībā,
kuri iesaistās, tiklīdz izveidots kāds kontakts

• Personas ubago vairākas stundas no vietas un
jebkādos laika apstākļos

• Personas tiek atvestas uz ubagošanas vietu un
aizvestas no tās. 15

nepastāv oficiāla, starptautiski saskaņota piespiedu laulību 
definīcija, taču tās var raksturot kā situāciju, kad draudu, 
maldināšanas un piespiešanas dēļ viena vai abas puses stājas 
laulībā pret savu brīvu gribu un bez pilnīgas piekrišanas.16 
Minētie elementi tiek uzskatīti par tipiskiem cilvēku 
tirdzniecības situācijās. Piespiedu laulību jēdziena ietvaros 
iespējami konkrētāki to veidi, tostarp verdzībai līdzīgas 
laulības, kas saistītas ar personas pārdošanu, nodošanu vai 
mantošanu laulībām, un bērnu laulības, kas ir piespiedu 
laulību forma, jo bērni pēc definīcijas nav spējīgi dot 
piekrišanu vai izmantot atteikuma tiesības. Piespiedu 
laulības arī galvenokārt uztver kā tādas, kurām ir saikne ar 
dažās etniskajās kopienās vai starp minoritātēm pieņemto 
praksi. Nozieguma izdarītāji parasti ir vecāki, ģimenes 
locekļi vai paplašinātās ģimenes locekļi. 17

kas netieši norāda uz finansiālu ieguvumu. Nozieguma 
konstatēšanas gadījumā bieži par noziedzīgo darbību 
sodīts tiek upuris nevis cilvēku tirgotājs. Tā kā cilvēku 
tirgotājs iedvesis bailes par iespējamām negatīvām 
sekām upuriem vai to ģimenēm, ko bieži pavada bailes 
no varas iestādēm, upuris bieži negrib runāt par tiem, 
kuri piespieduši viņu izdarīt noziegumu. 14
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Cilvēku tirdzniecība 
orgānu izņemšanas 
nolūkā 

Cilvēku tirdzniecība 
ekspluatatīvu fiktīvu 
laulību noslēgšanas 
nolūkā 

definēta Palermo Protokolā, kas papildina ANO 
Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību. 
Līdzīgi citiem cilvēku tirdzniecības veidiem orgānu 
iegūšanas nolūkā tiek ekspluatēts upuru galējas 
nabadzības stāvoklis. Šāda veida tirgotās personas 
piedzīvo veselības apdraudējumu gan orgānu 
izņemšanas laikā, gan pēc tam. Daudzās valstīs 
Eiropas Savienībā un ārpus tās ieviesti likumi pret 
cilvēku tirdzniecību orgānu izņemšanas nolūkā. Tomēr 
informācija par cilvēku tirdzniecību orgānu izņemšanas 
nolūkā izplatību un ar likumdošanu nesaistītu reakciju 
uz to praktiski nepastāv, un ES dalībvalstu tiesu un 
tiesībaizsardzības iestādēm tāda praktiski nav pieejama.

nav juridiska kategorija vai likumā definēts jēdziens. 
Ekspluatatīvas fiktīvas laulības ir tādas fiktīvas laulības, 
kas ietver ekspluatācijas elementus. Ekspluatatīva 
fiktīva laulība formāli ir spēkā esoša, taču ne “īsta” 
laulība, kas noslēgta starp ES pilsoni un trešās valsts 
pilsoni, lai trešās valsts pilsonis iegūtu ES uzturēšanās 
atļauju.18
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4. nodaļa

Nacionālie mehānismi cīņai pret 
cilvēku tirdzniecību un palīdzības 
sniegšanai upuriem

Nacionālais
koordinators 

Valsts ziņotājs vai
līdzvērtīgs mehānisms 

ir formāla struktūrvienība vai amats ar uzdevumu 
izstrādāt un īstenot valsts pasākumus pret cilvēku 
tirdzniecību. Nacionālais koordinators darbam pret 
cilvēku tirdzniecību iecelts lielākajā daļā valstu Baltijas 
jūras reģionā. Piemēram, Dānijā nacionālā koordinatora 
pienākumus pilda Dānijas Centrs pret cilvēku 
tirdzniecību (CMM). Igaunijā Tieslietu ministrijas 
Kriminālās politikas departamenta Analītikas nodaļa 
nodrošina nacionālā koordinatora lomu. Latvijā šo 
lomu pilda Iekšlietu ministrijas Nozares politikas 
departaments. Norvēģijā valdības centienu cīņā pret 
cilvēku tirdzniecību koordinēšanā galvenā atbildība ir 
Tieslietu un publiskās drošības ministrijai. Savukārt 
Zviedrijā šos pienākumus uzņēmusies Zviedrijas 
Dzimumu līdztiesības aģentūra. Polijā Nacionālā 
koordinatora funkcijas nodrošina Iekšlietu un 
administrācijas ministrija. 

(NREM) pilda datu vākšanas funkciju, lai pārraudzītu 
un ziņotu par cilvēku tirdzniecību, nodrošina analītiskās 
funkcijas, analizējot to, cik efektīvas ir valsts veiktās pret 
cilvēku tirdzniecību vērstās darbības. NREM ir dažādi 
statusi un struktūras. Somijā nediskriminācijas ombuds 
ir valsts ziņotājs par cilvēku tirdzniecību. Zviedrijā valsts 
ziņotāja par cilvēku tirdzniecību loma uzticēta Zviedrijas 
policijai. Dānijā ‘līdzvērtīga mehānisma’ lomu dala 
Dānijas Centrs pret cilvēku tirdzniecību un Nacionālā 
policija. Valsts ziņotāji vai līdzvērtīgi mehānismi ir daļa 
no ES tīkla.
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Pret cilvēku
tirdzniecību vērstas 
darbības 

ir visas procedūras, kas saistītas ar potenciālo cilvēku 
tirdzniecības upuru un par upuriem uzskatītu personu 
identificēšanu un novirzīšanu, kā arī aizsardzības 
un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu 
identificētajiem upuriem un novēršanas darbu, 
piemēram, mācības un izpratnes veicināšana par cilvēku 
tirdzniecības un citu darbību riskiem.

Reģionālie
koordinatori 

darbojas un ir specializēti reģionālā un vietējā līmenī, 
bieži plašākās pilsētu teritorijās. Tie ir īpaši apmācīti 
strādāt ar cilvēku tirdzniecības gadījumiem un nodrošina 
nozīmīgu saikni ar apgabala vai pašvaldības pārvaldi, lai 
veiktu valsts nozīmes darbības gan izpildlīmenī, gan 
sabiedrībā. Zviedrijā reģionālie koordinatori cilvēku 
tirdzniecības novēršanas jautājumos iecelti katrā no 
tās septiņiem reģioniem atbilstoši Policijas iestādes 
apgabalu struktūrai. Tas nozīmē, ka visas pašvaldības 
no attiecīgajā reģionā esošā reģionālā koordinatora var 
saņemt atbalstu cilvēku tirdzniecības lietās. Reģionālie 
koordinatori ir sociālie darbinieki ar izcilu kompetenci 
palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem un 
reģionālajā koordinēšanā. Polijā reģionālie koordinatori 
un darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību izveidotas 
katrā no tās 16 vojevodistēm, izmantojot Polijas policijas 
organizatorisko struktūru un vojevodistu birojus. Arī 
Polijas robežsardzes struktūrā ir reģionālie koordinatori.

Starptautiskais
novirzīšanas
mehānisms 

ir sadarbības vienošanās par vispusīgas pārrobežu 
palīdzības sniegšanu identificētajām vai potenciāli 
cilvēku tirdzniecībai pakļautajām personām un/vai to 
nodošanu. Tas apvieno visus novirzīšanas procesa posmus, 
sākot ar sākotnēju izvērtēšanu, nonākot līdz formālai 
identificēšanai un palīdzības sniegšanai, un beidzot ar 
atbalstītu brīvprātīgu atgriešanos, sociālo integrāciju, kā 
arī civilo un kriminālo tiesvedību. Tas balstīts uz sadarbību 
starp dažādās valstīs atrodošos atbalstu saņēmušo cilvēku 
tirdzniecībai pakļauto personu izcelsmes, tranzīta un 
mērķa valstu valdības iestādēm, starpvaldību aģentūrām un 
nevalstiskajām organizācijām, lai tās pildītu pienākumus 
veicināt un aizsargāt šo personu cilvēktiesības. 19
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Nacionālais
novirzīšanas
mehānisms 

Valsts rīcības plāns 

ir tādas struktūras jēdziens, kurā valsts iestādes un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas sadarbojas, lai 
identificētu cilvēku tirdzniecības upurus un nodrošinātu 
to, ka tiem tiek sniegts atbalsts. Šādi mehānismi 
pastāv valsts iestāžu veidolā vai dažreiz arī kā de facto 
sadarbības prakses starp pilnvarotajām valsts iestādēm 
un pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem. Katras valsts 
novirzīšanas mehānisms, kas bieži tiek saukts arī par 
palīdzības pasākumu ķēdi, būtībā ir process, kurā 
tiek noteikta potenciālo upuru atrašanās vietas, tie 
tiek identificēti, un tiek nodrošināts efektīvs veids, kā 
novirzīt upurus atbalsta pakalpojumu saņemšanai.20

ir cilvēku tirdzniecības novēršanai veltīts politikas 
instruments un saikne ar darba pamatnostādnēm. Tas 
ir plāns, kā, kad un kas veic stratēģiskās un operatīvās 
darbības.

Cilvēku tirdzniecības 
upura tiesības 

ir vispārējas cilvēktiesības. Uz dažādiem cilvēku 
tirdzniecības cikla posmiem būs attiecināmas dažādas 
cilvēktiesības. Dažas īpaši attieksies uz cilvēku 
tirdzniecības cēloņiem (piemēram, tiesības uz adekvātu 
dzīves līmeni); citas attieksies uz pašu tirdzniecības 
procesu (piemēram, tiesības būt brīvam no verdzības); 
savukārt citas uz reakciju uz cilvēku tirdzniecību 
(piemēram, aizdomās turēto tiesības uz taisnīgu tiesu).21 

Nesodīšanas princips dod tiesības valsts iestādēm neierosināt lietu vai 
nepiemērot sodu par iesaistīšanos noziedzīgās darbībās, 
ja persona rīkojusies piespiedu kārtā kā cilvēku 
tirdzniecības upuris.22 Šādi cilvēki nonāk pretrunā ar 
likumu, piemēram, imigrācijas pārkāpumu, zādzību vai 
narkotiku pārvadāšanas un tirgošanas dēļ.
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Nogaidīšanas periods ir cilvēku tirdzniecības upurim piešķirts laika posms, 
kurā tas uz laiku var palikt valstī. Tas dod iespēju 
atgūties no piedzīvotā un izdarīt apzinātu lēmumu par 
to, vai palīdzēt un sadarboties kriminālās tiesvedības 
procesā. Nogaidīšanas periods nodrošina to, ka upurim 
var tikt nodrošināta atbilstoša palīdzība un atbalsts, 
piemēram, drošs mājoklis, psiholoģiskās konsultācijas, 
medicīniskie un sociālie pakalpojumi un juridiskās 
konsultācijas.23 Nogaidīšanas perioda ilgums dažādās 
valstīs atšķiras — no 30 dienām līdz 9 mēnešiem. 
Islandē nogaidīšanas periods ir deviņi mēneši, turpretim 
Somijā un Norvēģijā tas var ilgt līdz sešiem mēnešiem.  
Vācijā un Polijā nogaidīšanas periods ilgst līdz trim 
mēnešiem, savukārt Igaunijā — līdz 60 dienām. Dānijā, 
Latvijā, Lietuvā un Zviedrijā tas ir 30 dienas.

Ārkārtas palīdzība 
cilvēku tirdzniecības 
upuriem 

nozīmē krīzes intervences aprūpi, ieskaitot neatliekamo 
medicīnisko, psiholoģisko, juridisko un sociālo atbalstu, 
kā arī vajadzību sākotnējo izvērtējumu šajās jomās.24

Novirzīšana ir jebkurš process, caur kuru persona tiek nosūtīta 
jeb “novirzīta” visu tai nepieciešamo pakalpojumu 
saņemšanai.

Īstermiņa palīdzība 
cilvēku tirdzniecības 
upuriem 

ir palīdzība, kuras ietvaros var tikt piedāvātas pusceļa 
mājas līdz laikam, kad var tikt nodrošināta pienācīga 
mājvieta un psiholoģiskais atbalsts (finansiāls atbalsts, 
kompensācija, terapija, mediācija ģimenes lietās, 
palīdzība ar pārcelšanos uz privātu mājvietu, utt.).
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Ilgtermiņa palīdzība 
cilvēku tirdzniecības 
upuriem 

Drošas patvēruma 
vietas 

Sūdzība

tiek sniegta pēc tam, kad oficiāli piešķirts cilvēku 
tirdzniecības upura statuss un saņemta ārkārtas palīdzība, 
veltot uzmanību personas ilgtermiņa vajadzībām. 
Ilgtermiņa palīdzība ietver traumu terapiju, palīdzību ar 
pārcelšanos uz privātu mājvietu, izglītojošas un sabiedriskas 
aktivitātes, darbā iekārtošanas palīdzību, sociālo ievirzi 
un cita veida palīdzību, kas cilvēku tirdzniecības upurim 
vajadzīga, lai (re)integrētos sabiedrībā.

ir telpas, kurās tiek nodrošināta pagaidu vai ilgtermiņa 
pajumte un aizsardzība cilvēku tirdzniecības upuriem 
un kuras ir atzītas valsts formālo un neformālo 
novirzīšanas mehānismu ietvaros.

attiecas uz uztvertu netaisnību, kas personai vai 
cilvēku grupai izraisa tiesību izjūtu, kas var balstīties 
uz likumu, līgumu, skaidri izteiktiem vai netiešiem 
solījumiem, ierastu praksi vai sarūgtināto kopienu 
vispārēju priekšstatu par godīgumu. Termins “sūdzību 
iesniegšanas un izskatīšanas mehānisms” tiek lietots, 
lai norādītu uz jebkuru rutīnas tiesas vai ārpustiesas 
procesu valstī vai ārpus tās, caur kuru var ierosināt 
sūdzības par ar uzņēmējdarbību saistītu cilvēktiesību 
ļaunprātīgu izmantošanu un pieprasīt tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus.25

Trauma ir cilvēku tirdzniecības upuru piedzīvots fizisks un 
psiholoģisks pāridarījums, kas noved pie nopietnām 
garīgās vai emocionālās veselības sekām — to skaitā var 
būt smaga vainas sajūta, pēctraumas stresa traucējumi, 
depresija, panikas lēkmes, apjukums, nemiers, apreibinošu 
vielu pārmērīga lietošana, murgi, ēšanas traucējumi un 
citas sekas. 
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Kompensācija

Atbalstīta brīvprātīga 
atgriešanās 

Atkārtota cilvēku 
tirdzniecība 

(Re)integrācija 

nozīmē personas ciesto materiālo (piem., objektīvs 
kaitējums īpašumam un zaudēta darba samaksa) un 
nemateriālo (piem., subjektīvu fizisko un psiholoģisko) 
zaudējumu atlīdzināšanu. 

ir administratīvs, loģistikas, finansiāls un reintegrācijas 
atbalsts cilvēku tirdzniecības upuriem un citiem 
migrantiem, kuri nespēj vai nevēlas palikt mērķa valstī 
un brīvprātīgi uzņemas atgriezties savas izcelsmes valstī.

notiek, kad persona izkļūst no vienas cilvēku 
tirdzniecības situācijas, pēc kā nokļūst citā cilvēku 
tirdzniecības situācijā.

ir atgūšanās process un ekonomiska un sociāla 
iekļaušana pēc piedzīvotas cilvēku tirdzniecības. Tā 
ietver apmešanos drošā vidē, pieeju pieņemamam 
dzīves līmenim, garīgu un fizisku labklājību, personīgas, 
sociālas un ekonomiskas izaugsmes iespējas, kā arī 
pieeju sociālajam un emocionālajam atbalstam.26 
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Saistītie 
fenomeni   

ir seksuālu pakalpojumu sniegšana apmaiņā pret naudu 
vai cita veida atlīdzību.

Dažādu valstu likumus un politiku attiecībā uz 
prostitūciju ietekmē dažādas pieejas prostitūcijai. Gandrīz 
visām pasaules valstīm ir kāda veida politika attiecībā 
uz prostitūciju. Pats prostitūcijas jautājums rada lielas 
nesaskaņas gan starptautiski, gan Eiropā. Dažādās valstīs 
prostitūcijas likumi ir atšķirīgi, un prostitūcijas jautājums 
tiek risināts vairākos veidos. Debatēs par prostitūciju kā 
fenomenu pausts gan viedoklis, ka tas ir pret sievietēm 
vērstas vardarbības veids, gan arī, ka tas, kā izmantot savu 
seksualitāti un ķermeni, ir katras personas brīva izvēle.

Valstu likumos atrodamas dažādas pieejas prostitūcijai. 
Somija un Apvienotā Karaliste par sodāmu atzīst seksuālo 
pakalpojumu pirkšanu no personas, kura piespiesta to 
darīt ar varu vai ir cilvēku tirdzniecības upuris. 

Citi Eiropas Savienības (ES) valstu pieņemtie modeļi 
vispārēji iedalāmi četros likumdošanas veidos. Prostitūcija 
ir vai nu likumīga un regulēta (piem., Austrija, Igaunija, 
Vācija, Grieķija, Latvija, Nīderlande un Polija), likumīga 
un neregulēta (piem., Beļģija, Bulgārija, Dānija, Itālija 
un Portugāle), sodāma (piem., Horvātija, Lietuva un 
Rumānija), vai arī sodāms ir tikai seksuālo pakalpojumu 
pircējs. Pēdējo minēto dēvē par Ziemeļvalstu modeli 
vai seksa pircēja likumu. Šis likums neaizliedz pārdot 
seksuālos pakalpojumus. Tā vietā tas paredz atbalsta 
pakalpojumus, lai palīdzētu personai pārtraukt 
nodarboties ar prostitūciju, un nosaka, ka cilvēku pirkšana 
seksuālajiem pakalpojumiem ir noziedzīgs nodarījums, 
lai panāktu mazāku pieprasījumu, kas ir kā dzinulis 
cilvēku tirdzniecībai seksuālai izmantošanai. Zviedrija 
bija pirmā valsts pasaulē, kas 1999. gadā ieviesa Likumu 

Prostitūcija
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par aizliegumu pirkt seksuālos pakalpojumus. Šī pieeja 
vēlāk tikusi pieņemta arī Norvēģijā un pēc tam Islandē, 
Ziemeļīrijā, Kanādā, Francijā, Īrijā un pavisam nesen 
Izraēlā. 

Prostitūcijā iesaistīta 
persona 

Prostitūcijai pakļauta 
persona 

Prostitūta 

ir neitrāls un nenosodošs vispārināts termins, ar ko 
apzīmē personu, kas pārdod seksu. Atkarībā no nacionālās 
likumdošanas par prostitūciju un valsts vispārējo kultūru 
dažādās valstīs prostitūcijā iesaistītas personas definēšanai 
tiek lietoti dažādi citi termini. 

nozīmē, ka nodarbošanās ar prostitūciju nenotiek no 
brīvas gribas un netieši norāda, ka prostitūcija ir kaut kas, 
kas ar personu notiek, nevis ko tā dara pēc savas izvēles. 
Termins pielīdzina personu spēkiem vai darbībām, ko tā 
nevar kontrolēt. Šis termins labi pielietojams attiecībā uz 
seksuāliem mērķiem tirgotu personu, taču ne runājot par 
prostitūciju valstīs, kurās ar to nodarboties ir likumīgi. 

ir termins, ko gandrīz visas puses debatēs vienoti uzskata 
par noniecinošu, vēsturiski stigmatizējošu un par tādu, kas 
samazina personības spēku un potenciālu.

Izdzīvošanas sekss ir sava ķermeņa iemainīšana pret eksistences vajadzību 
apmierināšanu, ieskaitot apģērbu, ēdienu un pajumti. Tas 
nav finanšu darījums. 
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ir termins, kas lielākoties tiek izmantots valstīs, kurās 
prostitūcija ir likumīga un regulēta, piemēram, Austrijā, 
Vācijā, Nīderlandē un Šveicē. Ar to prostitūcija tiek 
pieņemta kā darba veids, kas ir drošs, regulēts, nodrošināts 
un sociāli pieņemams. Citās sistēmās, kuru likumos un 
politikā prostitūcija atzīta nevis par darba veidu, bet par 
ekspluatatīvu praksi un cilvēku tirdzniecību seksuāliem 
nolūkiem, šī termina lietošana nav pieņemama.  

Migrācija

Seksa industrijā 
nodarbinātais 

Migrants 

ir personas vai personu grupas pārvietošanās, šķērsojot 
starptautiskas robežas vai valsts ietvaros. Tā ir jebkāda 
veida personu vai iedzīvotāju pārvietošanās, kas aptver 
dažādu ilgumu, sastāvu un iemeslus un migrēt var 
bēgļi, pārvietotas personas, ekonomiskie migranti un 
personas, kuras pārvietojas citiem mērķiem, tostarp 
ģimenes atkalapvienošanās nolūkā.27

ir jebkura persona, kas pārvietojas vai ir pārvietojusies pāri 
starptautiskām robežām vai valsts ietvaros prom no tās 
ierastās pastāvīgās dzīvesvietas, neskatoties uz to, (1) kāds 
ir personas tiesiskais statuss; (2) vai pārvietošanās notiek 
brīvprātīgi vai piespiedu kārtā; (3) kādi ir pārvietošanās 
iemesli; vai (4) kāds ir uzturēšanās ilgums.28

Trešās valsts pilsonis ir persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts 
pilsonis. Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pilsoņi 
(Eiropas Ekonomikas zona), kā arī Šveices pilsoņi parasti 
netiek uzskatīti par trešo valstu valstspiederīgajiem.
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Migranti bez 
dokumentiem jeb 
nelikumīgie migranti 

bieži tiek maldīgi saukti par “nelegālajiem”. Tas 
nepārprotami ir aizspriedumains termins un veicina 
negatīvu stereotipu veidošanos par migrantiem un 
liek tos uzlūkot kā noziedzniekus. Ieteicams lietot 
terminus “nelikumīgs” un “bez dokumentiem”, taču 
tādējādi nevajadzētu novērst uzmanību no migrantu 
kontrabandas un cilvēku tirdzniecības pretlikumības. 
Ne visi nelikumīgie migranti ir neaizsargāti pret 
cilvēku tirdzniecību, taču tiem pastāv augsts risks tikt 
ekspluatētiem, it īpaši kontrabandistu pakalpojumu 
izmantošanas gadījumā.29

Darba ņēmējs migrants 

Darbaspēka migrācija 

Sezonas strādnieks 

ir persona, kura grasās veikt, šobrīd veic vai iepriekš 
veikusi atalgotu darbību valstī, kurā tā nav pilsonis.30

cilvēku plūsma no vienas valsts uz citu vai savas 
dzīvesvietas valsts robežās nodarbinātības nolūkā. 
Darbaspēka migrācija tiek aplūkota lielākās daļas valstu 
migrācijas likumos.31

ir darba ņēmējs migrants, kura darbs pēc rakstura atkarīgs 
no sezonāliem apstākļiem un tiek veikts tikai noteiktā 
laikā gada ietvaros.32 Ar terminu “sezonas strādnieks” 
ieteicams aizstāt tādu terminu kā “viesstrādnieks”, kas 
netieši norāda uz viesu/saimnieku attiecībām, kas nav 
balstītas uz vienlīdzīgām darba tiesībām. Migranti bieži 
saskaras ar grūtībām atrast pastāvīgu darbu, līdz ar to 
tie ieņem vairākus pagaidu sezonas strādnieku amatus, 
bieži pārejot no viena darba uz citu. 33

Saturs



33

5. nodaļa

Norīkots darba ņēmējs ir persona, kuru tās darba devējs norīkojis uz laiku sniegt 
pakalpojumus citā ES dalībvalstī, kam pamatā var būt 
pakalpojumu līgums, norīkojums uzņēmumu grupas 
ietvaros vai nolīgšana caur pagaidu darba aģentūru. 
Norīkotus darba ņēmējus neaizsargā mērķa valsts darba 
likumi. Lai gan darba ņēmēju norīkošanai pakalpojumu 
sniegšanai vajadzētu notikt likumīgas migrācijas shēmas 
ietvaros, daudzos gadījumos nepareizas īstenošanas dēļ 
darba ņēmēji kļūst neaizsargāti pret cilvēku tirdzniecību 
darbaspēka ekspluatācijai.34

Migrantu kontrabanda 

Kontrabandisti

Piespiedu 
darbs 

ir cilvēku transportēšanas bizness, kurā tiek apieta 
oficiāli noteiktā kārtība, kādā paredzēts pārvietoties no 
vienas valsts uz citu. Tas ir drīzāk noziegums pret valsti, 
nekā pret pārvietoto personu. Daudzos gadījumos 
kontrabandisti var arī pārkāpt migrantu cilvēktiesības, 
taču to loma galvenokārt ir sniegt migrantiem 
vajadzīgos pakalpojumus, kas netiek nodrošināti 
oficiālas, organizētas migrācijas procesā. Kontrabanda 
ietver samaksas veikšanu par nelikumīgas migrācijas 
nodrošināšanu un robežas šķērsošanu.35 

ir cilvēki, kuri parasti apmaiņā pret finansiālu vai 
materiālu labumu, maz vai nemaz vērības veltot 
migranta drošībai un labklājībai, nodrošina migranta 
pretlikumīgu iekļūšanu valstī, kurā tas nav pilsonis vai 
pastāvīgais iedzīvotājs.36

saskaņā ar SDO Piespiedu darba konvenciju nozīmē 
visu darbu vai dienestu, kas, draudot ar sodu, tiek 
pieprasīts no ikvienas personas un attiecībā uz kuru 
persona nav brīvprātīgi pieteikusies. Piespiedu darba 
situāciju raksturo seši elementi, no kuriem parasti 
pret strādnieku vērsti divi vai vairāki reizē: a) fiziska 
vai seksuāla vardarbība; b) strādnieka pārvietošanās 
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Bērnu darbs 

Mājkalpība

ir jebkurš darbs, ko veic bērns, kas atņem bērnību, 
izaugsmes potenciālu un godu, ir kaitējošs to fiziskajai 
un garīgajai attīstībai.38 Ne vienmēr bērnu veikts 
darbs tiek klasificēts kā bērnu darbs. Bērnu vai 
pusaudžu piedalīšanās darbā, kas neatstāj iespaidu uz 
to veselību un personīgo attīstību vai netraucē tiem 
iegūt izglītību, parasti tiek uzlūkota pozitīvi. Šāds 
darbs ietver palīdzēšanu vecākiem mājas darbos, 
piedalīšanos ģimenes uzņēmuma darbā vai kabatas 
naudas pelnīšanu ārpus mācību laika vai brīvlaikā. 
Negatīvā kontekstā ar bērnu darbu tiek apzīmēts 
darbs, kas ir garīgi, fiziski, sociāli vai morāli bīstams 
un kaitīgs bērniem, traucē tiem iegūt izglītību, 
liedzot tiem iespēju apmeklēt skolu, piespiežot tiem 
priekšlaikus pamest skolu, vai liekot mēģināt apvienot 
skolas apmeklēšanu ar pārmērīgi ilgu un smagu darbu.

ierobežošana; c) parādu verdzība/piespiedu darbs 
parādu atmaksai; d) darba samaksas ieturēšana vai 
atteikšanās vispār samaksāt strādniekam; e) pasu vai 
personu apliecinošu dokumentu paturēšana; f ) draudi 
ziņot par strādnieku varas iestādēm.37

ir ārkārtīgi grūti atpazīstams cilvēku tirdzniecības veids, 
jo darbs tiek veikts privātā dzīvesvietā. Mājsaimniecības 
darbs pēc dabas ir slēpts nodarbinātības veids un 
bieži ir daļa no ēnu ekonomikas. Mājkalpība aptver 
plašu situāciju klāstu, kurām visām kopīgas noteiktas 
pazīmes: pakļaušana, iebiedēšana un uzlikšana par 
pienākumu veikt darbu privātpersonas labā, pārlieku 
zems vai neesošs atalgojums, maz vai nemaz brīvdienu, 
psiholoģiskā un/vai fiziskā vardarbība, ierobežota vai 
liegta pārvietošanās brīvība, liegts minimāla apmēra 
privātums un veselības aprūpe. Dzīvojot darba devēja 
mājsaimniecībā, mājkalpotājam pastāvīgi var tikt 
pieprasīts būt pieejamam darbam jebkurā diennakts 
laikā, bieži vien nepieņemamos dzīves apstākļos, un 
tas var ciest no nežēlīgas izturēšanās, pazemošanas, 
diskriminējošas uzvedības un sodīšanas.39
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Parādu verdzība ir pretlikumīga prakse, kuras ietvaros persona pieņem 
īstu vai iedomātu aizdevumu (kas bieži saistīts ar darbā 
pieņemšanas maksu, upuru dzīvošanas un transporta 
izdevumu segšanu), ko tai liek atmaksāt, veicot darbu, 
taču faktiski šāds parāds ar laiku pieaug un to ir 
neiespējami atmaksāt.

iedraudz-
ināšana

notiek, kad kāds ar bērnu vai viegli ievainojamu pieaugušo 
izveido emocionālu saikni, lai iegūtu tā uzticību 
seksuālās vardarbības, seksuālās izmantošanas vai cilvēku 
tirdzniecības nolūkos. Iedraudzināšana notiek gan 
tiešsaistē, gan personīgi. Šie viltus draugi slēpj savus patiesos 
nodomus un var pavadīt ilgu laiku, lai iemantotu bērna 
uzticību. Viltus draugi var mēģināt iegūt visas ģimenes 
uzticību, lai panāktu, ka tie ļauj viņiem palikt vienatnē 
ar bērnu, un ja tie strādā ar bērniem, līdzīga taktika tiek 
izmantota ar to kolēģiem. Viltus draugi to dara, izliekoties 
par kaut ko, kas tie nav, piemēram, tiešsaistē sakot, ka viņi 
ir vienāda vecuma, sniedzot padomu vai paužot sapratni, 
pērkot dāvanas, veltot bērnam uzmanību, izmantojot savu 
profesionālo amatu vai reputāciju, vedot tos ceļojumos, 
izbraukumos vai brīvdienu atpūtā. 40

Pakļaušana ir līdzeklis, kā panākt piekāpību, salaužot pretestību 
pret cilvēku tirdzniecības apstākļiem. Tas tiek panākts, 
pielietojot psiholoģisku manipulēšanu, iebiedēšanu, 
grupveida izvarošanu, sodomiju, sišanu, pārtikas un 
miega liegšanu, izolēšanu no draugiem vai ģimenes 
un citiem atbalsta avotiem, draudiem, vai turot upura 
bērnus par ķīlniekiem.
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Fiktīva laulība tiek slēgta, lai iegūtu brīvas pārvietošanās un uzturēšanās 
tiesības ES tiesību aktu regulētajās valstīs. Atkarībā no 
konteksta, apzīmējot fiktīvas laulības, kā sinonīmi var 
tikt izmantoti tādi dažādi termini kā aprēķina laulība, 
neīsta laulība, viltus laulība, nepatiesa laulība un viltota 
laulība. Kopumā šie termini (un to ekvivalenti dažādās 
Eiropas Savienības valodās) ne vienmēr atzīti ar likumu, 
taču tiek lietoti šī fenomena apzīmēšanai politikas 
dokumentos, socioloģijā un kriminoloģijā.41 

Diskriminācija ir atšķirīga izturēšanās, kam pamatā var būt dažādi 
iemesli, gadījumos, kad atšķirīgās izturēšanās kritēriji 
netiek piemēroti, lai sasniegtu likumīgu mērķi, vai nav 
samērīgi ar tādā veidā sasniegto.

Diskriminācija ir reāli pastāvoša mērķa zemēs un tā 
gan tieši, gan netieši ietekmē personu un to, kādus 
pakalpojumus tā saņem. Migranti, it sevišķi migrējošās 
sievietes, bieži saskaras ar diskrimināciju, kam pamatā ir 
dažādi iemesli — pirmkārt šo cilvēku migrantu statuss, 
kā arī rase, dzimums, reliģiskā pārliecība, etniskā 
piederība, patiesais vai uztvertais veselības stāvoklis un 
citi iemesli.  

Vīrieši cieš no diskriminācijas, kam pamatā ir tikai 
pakalpojumu nodrošināšanas trūkums. No pamata 
sociālās diskriminācijas cieš arī vīrieši, kas izrāda vājības 
— šķērslis sevis identificēšanai par diskriminācijas 
upuri un ziņošanai par to ir nevēlēšanās atzīt, ka pret 
viņiem izdarīts noziegums. 

Arī rasisms un stereotipu piemērošana ieņem lomu 
diskriminācijas praksē un izpaužas attiecībā uz jebkāda 
veida migrāciju — tas, cik sabiedrība ir gatava pieņemt 
migrantus ar to dažādajām pieredzēm un vērtībām. 
Attiecībā uz tiem, kas izskatās, izklausās un izturas 
savādāk, var tikt īstenota dažāda vārdos neizteikta vai 
noprotama diskriminācija. 
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Apsvērumi bērniem
attiecībā uz tirdzniecību
un ekspluatāciju

Bērnu aizsardzība 

Bērns 

Jaunietis 

Bērni migrācijas 
plūsmās 

ir visa veida pret bērniem vērstas nežēlīgas izturēšanās, 
ekspluatācijas, cilvēku tirdzniecības, vardarbības un 
spīdzināšanas novēršana, kā arī reaģēšana uz šādām 
darbībām.

atbilstoši ANO 1989. gada Konvencijai par bērna tiesībām 
ir jebkura persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu.

definēts kā 18 līdz 24 gadus veca persona. Lai nodrošinātu 
statistikas sistēmas konsekvenci visos reģionos, 
neierobežojot citās dalībvalstīs noteiktās definīcijas, ANO 
vārdu ‘jaunatne’ definē kā 15 līdz 24 gadus vecas personas. 
Kā skaidrots ANO sistēmas ik gadu publicētajās statistikas 
gadagrāmatās, kurās iekļauti demogrāfijas, izglītības, 
nodarbinātības un veselības dati, šī definīcija piemērota 
visai ANO statistikai attiecībā uz jaunatni.

ietver dažādus bērnus, kas migrē no savas izcelsmes valsts 
uz ES un tās teritorijas robežās, un kurus motivē viens vai 
vairāki no to mērķiem: veids, kā izdzīvot, drošība, labāks 
dzīves līmenis, izglītība, ekonomiskās iespējas, aizsardzība 
no ekspluatācijas un ļaunprātīgas izmantošanas. Tie var 
ceļot kopā ar ģimeni vai atsevišķi, kā arī ar personām, kas 
nav ģimenes locekļi. Tie var būt patvērumu meklētāji, 
cilvēku tirdzniecības upuri vai migranti bez dokumentiem.
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Bērni bez pavadības 

Nošķirti bērni 

Seksuālā vardarbība 
pret bērniem 

Labāko interešu
noteikšana 

Bērna līdzdalība 

ir bērni, kuri nošķirti no abiem saviem vecākiem un 
citiem radiniekiem, un par kuriem nerūpējas neviens 
pieaugušais, kam to atbilstoši likumam vai paražām 
pienāktos darīt. Šo terminu ieteicams lietot termina 
“nepavadīti nepilngadīgie” vietā, kam potenciāli var būt 
nicinoša pieskaņa, kā dēļ pastāv risks šādiem bērniem tikt 
izslēgtiem no bērnu tiesību/bērnu aizsardzības sistēmām.

ir bērni, kuri nošķirti no abiem vecākiem vai to 
iepriekšējiem likumīgajiem vai ierastajiem galvenajiem 
aprūpētājiem, bet ne vienmēr no citiem radiniekiem. 
Tādējādi tie var būt arī bērni citu pieaugušo ģimenes 
locekļu pavadībā.42

lietojams kā vispārināts termins, kas aptver gan bērnu 
seksuālu izmantošanu, gan seksuālo vardarbību pret tiem; 
tas attiecināms gan uz fiziskas un psiholoģiskas vardarbības 
nodarīšanu, gan uz bezdarbību saistībā ar to.43

ir procedūra, kas piedāvā visaptverošu un strukturētu 
pieeju, lai novērtētu riskus, kam bērns pakļauts, kā arī 
identificētu ļaunprātīgas izmantošanas, ekspluatācijas, 
cilvēku tirdzniecības un vardarbības gadījumus. Labāko 
interešu noteikšanas mērķis ir nonākt līdz lēmumam 
par bērna labākajām interesēm attiecībā uz konkrētu 
jautājumu un gadījumos, kad bērni ir migrācijas 
plūsmās — panākt ilgtermiņa risinājumu.

visos jautājumos, kas attiecas uz viņiem. Bērniem ir 
tiesības izteikt viedokli un uz to, ka viņu viedoklis tiek 
cienīts un pienācīgi ņemts vērā. 

Saturs
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6. nodaļa

Aizbildnis ir neatkarīga persona, kura aizsargā bērna labākās 
intereses un vispārēju labklājību un šajā nolūkā papildina 
ierobežoto tiesību un rīcības spēju. Aizbildnis darbojas 
kā bērna likumīgais pārstāvis visos tiesu procesos tādā 
pašā veidā, kā vecāks pārstāv savu bērnu.

Saturs
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