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Arvomme ihmisenä ei ole sidoksissa 

ikään, sukupuoleen tai kansallisuu-

teen. Ihmisarvoa ei alenna passin, 

koulutuksen, rahan tai edes kotimaan puut-

tuminen.

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan 

jokaisella yksilöllä on oikeus elämään, vapau-

teen ja turvallisuuteen. Kaikilla on oikeus hen-

kilöllisyyteen, kansalaisuuteen ja yksityisyy-

teen. Jos omassa maassa oikeuksia rikotaan, 

ihminen voi hakea turvaa muualta.

Valtioiden rajaviivoilla tai kansallisuuksilla 

ei pitäisi olla merkitystä, jos lapsen tai aikuisen 

turvallisuus on uhattuna. Kuitenkin monet in-

himilliset tuntemukset, kuten epäluulo, viha ja 

pelko ajavat meitä loukkaamaan toisiamme.

– Ihmiset ja valtiot vähättelevät ihmisarvoa 

esimerkiksi pakolaisasioissa. Ihan kuin muual-

ta tulevilla ei olisi samoja tarpeita kuin meillä, 

Eva Biaudet huomauttaa.

Hänen työnsä Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyöjärjestön, Etyjin ihmiskaupan vas-

taisena erityisedustajana on saada valtioiden 

päätöksentekijät havahtumaan ihmiskaupan 

laajuudesta, järjestelmällisyydestä ja raadolli-

suudesta. Asian vakavuus on selvinnyt koke-

neelle poliitikolle ja paljon nähneelle ministe-

rille vasta tässä työssä. Suomessa eletään vie-

lä lintukodossa.

Biaudet keskustelee eri maiden hallitusten 

kanssa ja penää ratkaisuja sekä resursseja tais-

teluun tätä äärimmäistä ihmisoikeusloukkaus-

ta vastaan: Euroopassa rajojen yli kuljetetaan 

naisia, lapsia ja miehiä jonnekin tuntematto-

maan paikkaan tekemään työtä orjan asemassa 

ilman mitään ihmisoikeuksia tai -arvoa. Mo-

net pakotetaan seksibisnekseen.

Ihmiskauppa ei ole yksin köyhien maiden 

ongelma, vaikka usein hyväksikäytetyt ihmi-

set tulevatkin varattomilta seuduilta. Monet 

uhrit päätyvät vauraisiin valtioihin orjan ase-

maan.

– Tuntuu käsittämättömältä, että Euroo-

passa, sivistyneessä ja rikkaassa maanosassa 

teksti susAnnA Cygnel kuvA JohAnnA kinnAri

ihmisen 
puolella
Me ihmiset synnymme vapaiksi ja 

tasavertaisiksi. Jos hyväksymme aja-

tuksen, että joku toinen on vähem-

män arvokas kuin me itse, ihmis-

oikeudet vaarantuvat. sitä vastaan 

erityisedustaja eva Biaudet taiste-

lee työssään.

ihmiset syyllistyvät niin laajassa mittakaavassa 

toisten hyväksikäyttöön, Biaudet ihmettelee. 

Ankara taistelu
Vaikka Biaudet’n työ on paljon politikointia 

ja lobbausta eri tahoilla, siihen kuuluu myös 

ihmiskaupan syiden selvittäminen sekä uh-

rien suojeleminen. Ihmiskauppa ei ole irral-

linen ilmiö, vaan se nivoutuu järjestäytynee-

seen rikollisuuteen, aseellisiin konflikteihin, 

miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon, las-

ten oikeuteen käydä koulua sekä vähemmis-

töjen asemaan. 

Kun maat sotivat keskenään, inhimillinen 

kärsimys kasvaa ja siviilien vaara joutua järjes-

täytyneen rikollisuuden uhreiksi lisääntyy. 

Koulu on lapsen turva monella tavalla, 

mutta useassa Euroopan maassa lapset eivät 

pääse kouluun ilman asianmukaista oleskelu-

lupaa. Se sysää laittomien siirtolaisten lapset 

yhteiskunnan ulkopuolelle. Jos naisen asema 

on huono, hänen uhkansa joutua hyväksikäy-

tetyksi kasvaa.

Ihmiskaupan vastaiseen työhön tarvitaan 

eri alojen ammattilaisia ja varoja. Ongelmat ei-

vät tule esiin kaivamatta, koska vastustaja osaa 

piilottaa ja harhauttaa, toimia maan alla. 

– Mitä enemmän me pääsemme puuttu-

maan asioihin, sitä voimakkaammin rikollis-

järjestöt yrittävät tiukentaa otettaan ja koven-

taa vastarintaansa, Biaudet huomauttaa.

uhrien asema
Ihmiskaupan uhrit ovat lapsia, naisia tai mie-

hiä, ja heidän tiensä nykypäivän orjuuteen 

ovat keskenään hyvin erilaisia. 

Arvioiden mukaan Euroopassa uhreista 80 

prosenttia on naisia ja lapsia, kun taas Afrikassa 

80 prosenttiakin voi olla lapsia. Eri maanosissa 

ilmiö näyttäytyy eri tavoin. Aasiassa miehiä on 

ihmiskaupan uhrien joukossa suhteessa enem-

män kuin esimerkiksi Euroopassa.

Tarinoita on monenlaisia. Brittiläinen 

nuori on ehkä karannut kotoaan väkival-

taa tai hyväksikäyttöä ja päätynyt kadulle.  

Sieltä rikolliset ovat napanneet hänet. 

Voi olla, että romanialainen äiti on myynyt 

vauvansa mitättömällä summalla pelastaak-

seen muut lapsensa tai afrikkalainen katulap-

si uskoo löytäneensä pakotien pois kurjuudes-

ta ja hyväksikäytöstä lähtiessään ihmisdiilerin 

matkaan. Hyvin tyypillisessä tarinassa Itä-Eu-

roopassa syntynyt nuori nainen luulee lähte-

vänsä poikaystävänsä kanssa kohti seikkailua 

ja parempaa tulevaisuutta. 

– Yhteistä ihmiskaupan uhreille on, että 

heitä on jo aiemmin kohdeltu monin tavoin 

kaltoin kotimaassaan ja perheissään, Biaudet 

pohjustaa.

suomi eturivissä
Suomi on Etyjin puheenjohtajamaa en-

si vuonna. Se on nostanut ihmiskaupan tor-

jumisen yhdeksi pääteemoistaan, eli meil-

lä on nyt mahdollisuus näyttää mallia muulle  

Euroopalle. 

– Monessa maassa on ihmiskauppaa tuke-

via rakenteita, kuten esimerkiksi se, että pros-

tituutio hyväksytään täysin olennaiseksi osak-

si yhteiskuntaa. Useimmiten prostituoitu on 

kuitenkin ihmiskaupan uhri, vaikka sitä ei ha-

luta ajatella, Biaudet painottaa.

Suomen uskallus ottaa näkyvä asema tais-

tossa ihmiskauppaa vastaan antaa myös Eva 

Biaudet’lle entistä paremman mahdollisuuden 

saada aikaan arvokkaita tuloksia. Hän jaksaa 

uskoa ja hymyillä, vaikka välillä aseet tuntu-

vat loppuvan kesken.

– Hyväksikäytössä ei näytä tulevan koskaan 

raja vastaan. Mikä vain näyttää olevan rikolli-

sille mahdollista, kun halutaan tehdä rahaa.

Joka päivä erityisedustaja kuitenkin käärii 

hihansa yhä uudestaan ja käy haasteen kimp-

puun, askel kerrallaan. 

– Keskityn siihen, millaisen maailman ha-

luan neljälle lapselleni jättää. Juuri nyt tuntuu, 

etten voisi tehdä enää tärkeämpää työtä kuin 

tämä. 

Biaudet jaksaa 
 uskoa ja hymyillä, 
vaikka välillä aseet 
tuntuvat loppuvan 
kesken.

eva Biaudet
suomella on pian mahdollisuus 
näyttää mallia muulle euroopalle.


