Droša māja, lai atgrieztos pie sevis
Aija Lakševica, speciāli Dienai 

Valsts finansē tikai vienu organizāciju, kas palīdz cilvēktirdzniecības upuriem — Patvērumu "Droša māja". 

Pati vainīga — visbiežāk par meitenēm, kuras apmānītas, izmantotas, tirgotas un nereti piekautas vai inficētas ar HIV vīrusu, nodomā pat viņām vistuvākie cilvēki. Pirmais cilvēks, kas vienam no daudzajiem šādiem nelaimīgajiem Ilonai (vārds mainīts), pateica: "Tā nebija tava vaina", bija Sandra Zalcmane. Sociālā darbiniece Latvijā, kura sākusi organizēt atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem. Tagad Ilona ir viena no darbiniecēm Sandras Zalcmanes dibinātajā biedrībā Patvērums "Droša māja". Šobrīd tā ir vienīgā nevalstiskā organizācija, kas ar palīdz no cilvēku tirdzniecības cietušajiem par valsts budžeta finansējumu.

Draugs pārdod draugu

Starptautiski tiek atzīts, ka cilvēku tirdzniecība ir verdzība, kalpība, orgānu izņemšana, piespiedu darbs vai pakalpojumi, tostarp prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas formas. "Cilvēku tirdzniecība ir viena no vardarbības formām. Tu esi veicis darbu, kas tev nav bijis patīkams, kurš bijis uzspiests, kāds valdījis pār tevi un pār tavu ķermeni, atņēmis tiesības brīvi pārvietoties un sazināties. Ja neklausi, tiec izvarots, piekauts vai tiek injicētas narkotikas," situāciju, kādā parasti nonāk upuri, raksturo Sandra Zalcmane. Veids, kādā Latvijas pilsoņi, parasti sievietes, tiek ievilkti cilvēku tirdzniecības tīklā, visbiežāk ir ar personīgajiem kontaktiem. "Sludinājumi un internets vairs nav tik izplatīti veidi. Visbiežāk vervē draugs draugu. Reiz radiniece savervēja radinieci," stāsta S.Zalcmane. 

Pretēji sabiedrībā valdošajai pārliecībai, ka cilvēku tirdzniecības upuri parasti vergo prostitūcijā, S.Zalcmane vērš uzmanību arī uz citām cilvēku paverdzināšanas formām. "Bija viens gadījums, kad sievieti piespieda zagt. Nolaupīja un teica — uz priekšu!" stāsta S.Zalcmane un skaidro, ka piespiedu darbs bieži vien ir arī pornogrāfisku materiālu izgatavošana, sekss pa telefonu, striptīzs. 

Apzināta problēma 

Pirmoreiz cilvēktirdzniecības problēmu Latvijā aktualizēja Starptautiskā Migrācijas organizācija (SMO), kura 2000.gadā izvērsa kampaņu Baltijas valstīs ar saukli: "Tevi pārdos kā lelli — netici vieglai peļņai ārzemēs." Sandra Zalcmane jau kopš 2002.gada, strādājot resursu centrā Marta, ir palīdzējusi cilvēku tirdzniecības upuriem. Tolaik SMO meklējusi kādu Latvijas institūciju, kas varētu sniegt palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem. "Izvēlējās Martu, savukārt Martā no sociālajiem darbiniekiem, kuri ar to varētu nodarboties, izvēlējās mani," atmiņās dalās S.Zalcmane. Viņa piedalījusies arī Labklājības ministrijas izveidotajā darba grupā, kas izstrādāja kritērijus cilvēku tirdzniecībā cietušo personu identifikācijai. Tolaik Latvijas likumdošanā par cilvēku tirdzniecību nekas nebija teikts. Pēc S.Zalcmanes stāstītā, tolaik trūcis arī sociālo darbinieku, kas mērķtiecīgi veltītu savu darbu vardarbības upuriem, tādēļ viņa par savu praktisko pieredzi sarakstījusi grāmatu Sociālais darbs ar cilvēku tirdzniecībā cietušām personām.

Kaut gan Latvijā cilvēku tirdzniecībai pievērsta uzmanība jau astoto gadu, joprojām nav efektīva mehānisma, kā palīdzēt cietušajiem. Pat mājaslapā www.cilvektirdznieciba.lv netiek atjaunota informācija, lai cietušais zinātu, kur meklēt palīdzību, ja nespēj saņemt drosmi vērsties ar liecību policijā. Valsts finansē tikai vienas organizācijas — Patvēruma "Droša māja" — darbu. 

Uzklausīts tiks ikviens

Patvērums "Droša māja" nupat nosvinējusi gada jubileju. Organizācijas mītnē, šaurajā istabiņā, kura atvēlēta Latvijas Sarkanā Krusta ēkā Rīgā, Skolas ielā 1, pēc pārdzīvotajām šausmām ārzemēs vai tepat Latvijā sirdsmieru un palīdzību atgriezties normālā dzīvē guvušas astoņas sievietes. Dažas vēl turpina rehabilitācijas kursu. S.Zalcmane rehabilitāciju raksturo kā atgriešanos pie sevis, atbrīvojoties no vainas apziņas, bailēm, bezmiega, depresijas. Šādu palīdzību sniedz psihologs, dažkārt nepieciešama arī mediķu palīdzība. Taču cilvēku tirdzniecības upuriem ir nepieciešama arī reintegrācija — viņiem jāspēj atgriezties dzīvē. Šādu atbalstu sniedz sociālais darbinieks, kas atbalsta dažādu sadzīvisku problēmu risināšanā. "Atbalstīs, ja nezināsi, kur un kā jānoformē kādi dokumenti, ja nezināsi, kā orientēties Rīgā," papildina S.Zalcmane. Sociālais darbinieks esot pirmais, kurš uzklausa, atbalsta un piemeklē speciālistus, jo dažkārt cilvēktirdzniecības upuriem ir vajadzīgi arī juristi, policisti, mediķi, pat zobārsti. Viņi savā ziņā pilda mammas vai labākās draudzenes funkciju. Pēc gūtās traumas par piedzīvoto pašiem tuvākajiem cilvēkiem parasti ir visgrūtāk izstāstīt par notikušo un lūgt padomu un palīdzību.

"Lai gan nevaram visiem palīdzēt, uzklausām ikvienu. Svarīgākais ir saprast, kas notiek ar cilvēku, neizlaist viņu pa durvīm, ja nav sarunāti konkrēti cilvēki vai iestādes, kas viņam var reāli palīdzēt," saka S.Zalcmane. Uz organizācijas tālruni 67898343 un 29153221 zvana un var zvanīt jebkurš, kas nonācis bezizejas vai krīzes situācijā.

