
 
 

Mandre juhtum 
 ohvrite perspektiivist. 

 
Eda Mölder 

 
 
 



Inimkaubanduse ohver 
 Mandre juhtumis 

Ohvrit iseloomustab:  
•  haavatavus  
 (sotsiaalne, majanduslik ja 

psühholoogiline haavatavus) 
•  madal sotsiaalne kompetentsus 
 



Illusiooni loomine 

värbamisse kaasati sotsiaalmeedia,  
• kogemuste vahetamine stiilis, ise esitan 

küsimuse ja ise vastan,  
• propaganda sotsiaalmeedias oli tugev ja 

põhines tavapärastel võrkturunduse 
meetoditel – keegi, kes on omandanud 
kogemuse jagab oma positiivset kogemust. 

 

 

 



Esimesed ohvrid 2009 kevadtalv 
Eesti meedias figureerivad noored naised nn avaliku elu 

tegelased, kes figureerivad seltskonnakroonikas  
(meedia on kasutanud ka väljendit staarullikene) 

-     esineja portfoolio nime all tehti suures koguses 
erootilisi fotosid, mida ohvrile ei edastatud, 

-  lepingute allkirjastamise  nõuti seksuaalset kontakti, 
- üritati kaasata naiste meespartnereid, 
- lepingu katkestamisel nõuti kohtu teel suurt kahjutasu 

tehtud kulutuste eest. 

 



Esimesed ohvrid 2009 kevad 

     Majanduslikus kitsikuses noored naised 
-   saavad aru, et on tegemist “kahtlase “ 

pakkumisega, kuid ei usu, et võib minna ka 
halvasti. 



 

Eurostrip agentuuriga seotud lepingute 
analüüs. 
 
Ebaselge lepingu iseloom, kuna töötajaga sõlmitakse kuni kolm 
lepingut ja Eestist lahkumisel ei ole allkirjastatud tegelik leping kuid 
kohustused tööandja ees on olemas ning rakendada võib trahve ja 
karistusi nt häbipost. Ebaselge tööandjate arv ja tegelik tööandja. 
 
Puudub riiklik struktuur, kelle poole pöörduda nn töövaidlusega. 
Võimalik vaidlust lahendada kohtus heal juhul Eestis, kuid enamikul 
juhtudel välisriigi kohtus. 
Tagajärg  tööalane või ka seksuaalne ekpluateerimine. 

 
 



 
Preventsioon Eesti Päevaleht 07. juuli 2009: 

 Artiklite seeria  
Ärimees kaupleb Eesti neide Euroopa striptiisimaailma 
Karmid lepingud juhatavad lihtsameelsed tööotsijad „eksootilisse vanglasse”.  
 
Ajakirjanik Kadri Ibrus osales ajakirjanduslikus ekperimendis ja osales tööotsijana 

vestluses Eurostrip agentuuri töötajaga. 
 

 „Neidudele tasuv töö ja superpuhkus”, „25 000–140 000 kroni kuus!”, 
 „Kriisiaja üleelamiseks julgen seda tööd paljudele noortele naistele soovitada”,  
„Hea viis võidelda majanduskriisiga ja lahendada oma isiklikke 

finantsprobleeme,” kiidetakse netifoorumites võimalust välismaale 
striptiisitantsijaks minna.  

Võimaluse pakkuja on stripparite „agentimpressaario” Eurostrip ehk Mandre 
BMS OÜ. 
 

 



Eurostrip agentuuri omaniku Indrek 
Mandre reaktsioon 

Indrek Mandre esitas kaebuse Eesti Päevalehe 
vastu Pressinõukogusse süüdistades ajalehte 
laimamises. 

 
Pressinõukogu otsus, et Eesti Päevaleht on olnud 

ebaeetiline. 



 
Riigi asutuste kaasamine 

värbamisprotsessi 
 2009 sügis Eesti Töötukassal kohtuvaidlus 

Eurostrip Agentuuriga seoses 
värbamiskuulutuste paigutamisega töötukassa 
poolt avaldatavate tööpakkumiste hulka. 

 
 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus ei sätesta 

juhtumeid, mil töötukassa võiks keelduda 
töövahendusest.  



Eurostrip omaniku Indrek Mandre 
reaktsioon 

Avaldas infot, stiilis 
„Stripparid võitsid kohtus töötukassat“ ning 

suurem osa meediast  avaldas need artiklid ilma 
mõtlemata, kontrollimata kohtuasja tegelikku 
kulgu. 



 
 

Riigimeedia kaasamine 
värbamisprotsessi 2010 kevadel 

 

Avalik-õigulikus telekanalis näidatava 
saate rahaline toetamine ja oma tegevuse 

propageerimine.  
 

Järgnevad fotod saatest Ülo Josingult 
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04.märts 2010 artikkel online meediaportaalis  
Delfi.ee reklaamib saadet -  

Maire Aunaste jutusaates jagavad suhtenõu 
Lepajõe ja Bellanova  

 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ekspertide rida on saates kirju. "Üks on Casanova, teine Don 
Juan, kolmas aga seksiv munk," nii võttis saate meessoost 
külaliste olemuse kokku Maaja Kallast. 
Lisaks Raudsepale ja Lepajõele saavad saates sõna erootiliste 
tantsijate agentuuuri Eurostrip rahvusvaheliste suhete 
spetsialist Indrek Mandre, krišnaiidist muusik ja joogaõpetaja 
Arne Lauri ja elukogemusega etiketiõppejõud Maaja Kallast. 
 
 
 
 
 





Illusioon tööst Eurostripi agentuuris 

•Ohutu 
•Aktsepteeritav 
•Turvaline 
•Hea teenistus 
•Jõukohane 
•Kontrollitud 
•Usaldatav 
•Läbipaistev 

 



 
Ohvrite abistamine 

 
1.Juriidiline nõu 
2.Toimetuleku oskuste andmine 
3.Turvaline keskkond 
4.Praktiline abi 
5.Sotsiaal- ja psühholoogiline nõustamine 



Tänan tähelepanu eest! 
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