ECPAT on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton aatteellinen
järjestö, jolla on edustus 74 maassa.
ECPAT on lyhenne nimestä End Child
Prostitution, Child Pornography and
Trafficking of Children for Sexual
Purposes.
LISÄTIETOA:
ECPAT International: www.ecpat.net
email: info@ecpat.net
Käyttäytymisohjeistus: www.thecode.org
Reilun matkailun yhdistys:
www.liianpahaaollakseentotta.fi
Suomen matkatoimistoalan liitto: www.smal.fi
ECPATin yhteistyöjärjestö Suomessa:
Lasten perusoikeudet – Children´s
Fundamental Rights ry,
puh. +358 (0)44-3047728
Varatuomari, OTL Helena Molander
RAY:n tukema CSEC-HANKE
www.lastenperusoikeudet.fi
email: info@lastenperusoikeudet.fi

Suomen matkatoimistoalan liitto ry

Matkailun

PIMEÄ
PUOLI

LAPSIA
MYYTÄVÄNÄ
Kolme miljoonaa lasta vuodessa joutuu seksituristien uhriksi. Nämä lapset ovat useimmiten
taloudellisesti ja sosiaalisesti huonompiosaisia, ja
heidän hyväksikäyttäjänsä tulevat rikkaista maista. Hyväksikäyttäjien joukossa on myös monia
suomalaisia.

MATKAILUN
PIMEÄ PUOLI
Matkailu on maailman suurimpia ja nopeimmin
kasvavia elinkeinoja. Tänään voimme helposti
matkustaa muihin maihin ja kulttuureihin. Voimme
näin oppia paremmin ymmärtämään toisten elinoloja, kieliä ja uskontoja.
Matkailusta on tullut monien kehitysmaiden taloudellisen kasvun merkittävä tekijä. Valitettavasti
moni matkailija ja tilapäisesti ulkomailla asuva
aikuinen käyttää seksuaalisesti hyväkseen alaikäisiä lapsia. Lapsiseksikaupasta on tullut maailmanlaajuinen ongelma, johon liittyy myös vakava
terveysriski HIV/AIDS.

HYVÄKSIKÄYTTÄJÄ
EI EROTU JOUKOSTA
Pedofiilit eivät muodosta suurinta ryhmää lapsia
seksuaalisesti hyväksikäyttävistä matkailijoista.
Useimmat ovat ”ihan tavallisia matkailijoita” –
turisteja ja kansainvälisissä työtehtävissä olevia
henkilöitä. Lapsiseksituristit puolustautuvat usein
väittämällä käyttäytymistään sallitummaksi muissa kulttuureissa tai itseään köyhää lasta auttavaksi ”hyväntekijäksi”.

Jos matkallasi törmäät lapsiseksikauppaan tai henkilöön, jolla
on aikeita käyttää lapsia seksuaalisesti hyväkseen, ota yhteyttä
Suomen Keskusrikospoliisiin ja
matkakohteesi poliisiin. Matkanjärjestäjän henkilökunta auttaa
sinua yhteydenotoissa.
Keskusrikospoliisin vihjesähköpostiosoite on

rikosvihje.krp@poliisi.fi

Lasten seksuaalinen
hyväksikäyttö ulkomailla
ON RIKOS, ja siitä voidaan
RANGAISTA Suomessa.
Suomen lakia voidaan aina soveltaa suomalaisten
ulkomailla tekemiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin riippumatta siitä, onko teko rikos sen tekomaassa.
Suomen laki suojaa kaikkia alle 18-vuotiaita seksikaupalta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Alle
16-vuotiaan henkilön seksuaalisesta hyväksikäytöstä voi seurata jopa 10 vuoden vankeusrangaistus. Myös lapsipornografisen materiaalin
tuominen Suomeen sekä sen levittäminen ja hallussapito ovat rangaistavia tekoja. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön esitysten seuraaminen
paikan päällä samoin kuin niiden seuraaminen
netissä ovat rangaistavia tekoja.

VAIKUTA
VALINNOILLASI
ECPAT on yhdessä matkanjärjestäjien kanssa
luonut käyttäytymisohjeistuksen lapsiseksikaupan vastaista toimintaa varten. Ohjeistuksen
avulla matkanjärjestäjät voivat aktiivisesti osallistua työhön lapsiseksikaupan pysäyttämiseksi.
Suomen matkatoimistoalan liitto suosittelee jäseniään omaksumaan tämän ohjeistuksen.
Valitsemalla matkanjärjestäjän, joka on sitoutunut
tähän ohjeistukseen tai tukee ECPATin toimintaa,
voit matkailijana tehdä vastuullisen valinnan.

ECPATin
käyttäytymisohjeistuksen omaksunut
matkanjärjestäjä tekee seuraavaa taistelussa lapsiseksikauppaa vastaan:
1) Omaksuu lapsiseksiturismin vastaisen
toimintaperiaatteen.
2) Kouluttaa koko henkilöstönsä toimimaan lapsiseksikauppaa vastaan.
3) Lisää hotellisopimuksiin lausekkeen
lapsiseksikaupan yhteisestä
torjunnasta.
4) Tiedottaa asiasta asiakkaitaan.
5) Informoi matkakohteen yhteistyökumppaneita, esimerkiksi poliisia,
ravintoloitsijoita ja baarinpitäjiä.
6) Raportoi vuosittain lapsiseksiturismin
vastaisista toimistaan.

