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Vispārīga informācija 

• 32 miljardi eiro un otrā lielākā tirdzniecības 
nozare (ASV aprēķini) 

• 2011. gadā Eiropā konstatēti 10 185 upuri (ASV 
TIP ziņojums par cilvēku tirdzniecību) 

• No 2002. gada līdz 2011. gadam 880 000 iesaistīti 
piespiedu darbā (Starptautiskā Darba 
organizācija) 

• Latviešu upuri Apvienotajā Karalistē, tikai sieviešu 
seksuāla izmantošana, 2010. gadā - 13, 2011. 
gadā - 8, 2012. gadā - 1, šobrīd 2013. gadā - 1 
(Londonas Metropolitēna policija) 



EUROSTAT 

• Pirmais Eiropas Statistikas datu ziņojums 
publicēts 2012. gadā 

• Dati par 2008., 2009. un 2010. gadu 

• Visas 27 ES dalībvalstis 

• Horvātija, Islande, Melnkalne, Norvēģija, 
Serbija, Šveice un Turcija 

 



Dati 

• Identificēto un iespējamo upuru kopējais 
skaits 

• Dati iedalīti pēc upura dzimuma, vecuma un 
izmantošanas veida 

• Pilsonība 

• Palīdzības veids 

• Aizdomās turētie, apsūzētie un notiesātie 
cilvēku tirgotāji 



Latvijas datu avoti 

• Valsts policija 

• Identificētie upuri – Droša māja 

• Iespējamie upuri – Marta 



Dati – upuri 2008.-2010. gadā 

• 23 500 iespējamo upuru 
• 68% sievietes, 17% vīrieši, 12% meitenes un 3% zēni 
• 62% seksuālas izmantošanas gadījumi, 96% gadījumu 

upuri bijušas sievietes 
• 25% piespiedu darbs, 77% vīrieši 
• 14% cita veida gadījumi, krimināli sodāmas darbības, 

orgānu izņemšana, fiktīvas laulības 
• 61% ES pilsoņi 
• Lielākā daļa ES upuru ir no Rumānijas un Bulgārijas 
• Lielākā daļa pārējo upuru (ne no ES) ir no Nigērijas un 

Ķīnas 



Dati – cilvēku tirgotāji 2008.-2010. 
gadā 

• 75% tirgotāju bija vīrieši 

• 84% seksuālas izmantošanas gadījumi, 12% 
piespiedu darbs, 3% citi 

• 67% (2008), 75% (2009) un 76% (2010) ES 
valstu pilsoņi 



Tendences – upuri 

• Palielinās upuru vīriešu skaits 

• Par 18% vairāk identificēto upuru 

• Palielinājies izmantošanas veidu skaits – 
fiktīvas laulības, ubagošana, krimināli sodāmas 
darbības, orgānu izņemšana 



Tendences – cilvēku tirgotāji 

• Par 17% vairāk aizdomās turēto cilvēku 
tirgotāju 

• No 67% līdz 76% palielinājies to cilvēku 
tirgotāju skaits, kas ir kādas ES valsts pilsoņi 

• Par 13% samazinājies par cilvēku tirdzniečibu 
notiesāto skaits 

 



Nepieciešama rīcība 

• Salīdzināmo datu vākšanas mērķis ir optimāli 
izmantot esošo pieredzi un labo praksi 

• Izvairīties no dubulēšanas 

• Veikt tendenču analīzi, lai sniegtu informāciju 
Direktīvas un Stratēģijas ieviešanai 

• Sniegt informāciju nepieciešamajai 
koordinētajai un vairāku iestāžu pieejai 

• Palīdzēt valstu ziņotājiem un līdzvērtīgi 
mehānismi forumam.  
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