
IHMISKAUPPA ON NYKYAJAN 
ORJUUTTA

Maailmassa on arviolta 21 miljoona ihmiskaupan uhria (ILO, 2012).

Suomi on ihmiskaupan kauttakulku- ja kohdemaa.

Suomessa on tavoitettu 202 ihmiskaupan uhria ja heidän 67 lastaan (30.06.2017).

Mitä minä voin Zontana tehdä?

OPISKELE

1. Perehdy siihen, mitä ihmiskauppa 
Suomessa on ja mistä uhrit saavat 
apua.

2. Levitä tietoa kerhossasi (tietoisku, 
teemakokous)

VAIKUTA

Onko kotikunnassasi koulutettu 
työntekijät tunnistamaan 

ihmiskauppa?

https://zonta.fi/ihmiskauppaa-koskeva-julkilausuma/
http://stm.fi/ihmiskauppa
http://www.ihmiskauppa.fi/haetko_tietoa/uhrin_tunnistaminen
Kuntien toimintaohjeet sivulla http://stm.fi/ihmiskauppa

https://zonta.fi/vaikuttaminen/zonta-says-no/
www.zontasaysno.com

Apua ihmiskaupan uhreille: puhelinpäivystys 029 546 3177 

Intialainen mies houkuteltiin töihin 
vantaalaiseen pizzeriaan. Todellisuudessa 
hänet pakotettiin tekemään 16 kuukauden 
ajan ilmaiseksi jopa 17 tunnin työpäiviä. 
Miestä uhkailtiin ja häneen kohdistettiin 
väkivaltaa, hänen puhelintaan valvottiin, ja 
pankkikortti ja passi takavarikoitiin. Miehen 
nimellä avattiin pankkitili, jonne maksettiin 
pientä palkkaa,  mutta ravintolan omistajat 
käyttivät tiliä omiin menoihinsa. 

Avioliittoon pakottaminen 
voi olla ihmiskauppaa.

Suomessa ihmiskauppa on 
työvoiman hyväksikäyttöä tai 
seksuaalista hyväksikäyttöä.

Laittomasti maassa olevat 
ovat erityisen 

turvattomassa asemassa.

Puualan yrityksen työnjohtaja 
tuomittiin 26 kirgisialaisen 
ihmiskaupasta. Työnjohtaja vei 
työntekijöiden passit ja 
pankkikortit, pahoinpiteli, varasti 
rahat ja esti heitä lähtemästä 
maasta. 

Kaksi miestä houkutteli 16-vuotiaan 
romanialaistytön Suomeen. Tyttö oli ennen 
lähtöä varmistanut erikseen, ettei hän joudu 
Suomessa prostituoiduksi. Miehet pitivät 
kuitenkin tyttöä Suomessa vankina, 
parittiviat, kohtelivat väkivaltaisesti ja pitivät 
nälässä.

Syyttäjä vaatii marjayrittäjälle 
vankeustuomiota thaimaalaisiin 
marjanpoimijoihin kohdistuneesta 
ihmiskaupasta. Poimijoita epäillään 
pidetyn pakkotyötä vastaavissa 
olosuhteissa.

Nuori nainen työskenteli lähes vuoden 
ajan palkatta helsinkiläisessä 
kynsistudiossa. Lisäksi tyttö pakotettiin 
hoitamaan pariskunnan lapsia sekä 
tekemään kaikki kotitaloustyöt 
seitsemänä päivänä viikossa. 
Kielitaidoton uhri oli täysin riippuvainen 
pariskunnasta eikä saanut rahaa 
töstään yli vuoteen. Pariskunta yritti 
kiristää tyttöä aborttiin, mihin hän ei 
suostunut. Ensimmäiset epäilyt 
ihmiskaupasta heräsivät neuvolassa. 

27-vuotias mies meni naimisiin 
Irakissa. Suomen kansalaisena 
hän palasi Suomeen vihkimisen 
jälkeen ja vaimo muutti perässä 
saatuaan oleskeluluvan. Epäily 
lapsiavioliiitosta heräsi siinä 
vaiheessa, kun Irakista ilmaantui 
toinen passi, jonka mukaan nuori 
vaimo ei olekaan 19-vuotias, 
vaan viisi vuotta nuorempi kuin 
ensimmäiseen passiin oli 
merkitty.

Uhri on usein kielitaidoton ja 
tietämätön oikeuksistaan.


