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Протидія торгівлі людьми

Торгівля людьми - це форма сучасного рабства та порушення прав людини, яка не
втрачає актуальності у ХХІ ст. для жодної країни світу, включаючи Україну.
Експлуататори отримують прибуток через контроль та експлуатацію інших людей. Ця
проблема може торкнутися кожного, незалежно від віку, статі, освіти чи соціального
статусу. Щорічно близько 600 – 800 тисяч осіб у світі продають за кордон з метою
експлуатації (за оцінками уряду США). Експлуатація може відбуватись як всередині
країни так і поза її межами, а вербувальниками найчастіше є знайомі люди – ті, яким
довіряють. Торгівля людьми може відбуватись у різних формах:
Трудова експлуатація. Чоловіків, жінок та дітей змушують працювати проти їх волі під
загрозою насильства чи іншого покарання. Це супроводжується обмеженням свободи,
відібранням документів чи майна. Оплата за роботу не здійснюється, або не відповідає
обіцяній.
Торгівля органами. Добровільне чи примусове вилучення органів з метою подальшого
продажу, що здійснюється під дією тиску, погроз, а також використання уразливого
стану людини.
Сексуальна експлуатація. Дорослих та дітей внаслідок обману, примусу, погроз чи
інших засобів маніпуляції втягують до проституції, «ескорт послуг», секс туризму тощо.
Втягнення у злочинну діяльність. Людям обіцяють вигідне працевлаштування, але,
застосовуючи різні засоби впливу та залякування, їх змушують перевозити наркотики чи
інші заборонені речовини та предмети, порушуючи закон. Проте замість заробітної плати,
ці люди можуть отримати чималий термін ув’язнення.
Примусове жебрацтво. Примус людини до жебрацтва із застосуванням погроз,
маніпуляцій та вимог відшкодувати непосильне боргове зобов’язання.
Якщо ви потрапили у ситуацію торгівлі людьми:
ЗА КОРДОНОМ
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Якщо Ви потрапили у скрутну ситуацію за кордоном, можете звернутися до:
• Посольств/консульських установ України за кордоном;
• Державних, міжнародних та громадських організацій, що надають допомогу мігрантам,
які опинилися у скрутному становищі, і зокрема постраждалим від торгівлі людьми;
• Місцевих правоохоронних органів;
• Організацій української діаспори;
• Інших організації та установ (наприклад, релігійних).
Якщо Вас позбавили документів, консульська установа має докласти зусиль для
встановлення Вашої особи та якнайшвидшого повернення до України. Наявність у Вас
копії закордонного паспорта значно пришвидшить цей процес.
В УКРАЇНІ
В Україні надається державна підтримка особам, які постраждали від торгівлі людьми,
зокрема соціальна, медична, правова, освітня та матеріальна. Із заявою про необхідність
такої допомоги слід звертатись до найближчої місцевої державної адміністрації за
місцем проживання.
Крім того, особи, постраждалі від торгівлі людьми, можуть отримати допомогу через мер
ежу громадських організацій
, які працюють по всій Україні. Зателефонувавши на Національну гарячу лінію з протидії
торгівлі людьми та консультування мігрантів, можна отримати контактну інформацію
обласних громадських організацій.
У кожному регіоні України працюють підрозділи боротьби зі злочинами, що пов’язані з
торгівлею людьми ГУМВС, УМВС України. Це спеціалізовані структури, завданням яких є
виявлення та припинення дій злочинців у кримінальній сфері торгівлі людьми. Підрозділи
сприяють поверненню до України осіб, які постраждали від торгівлі людьми за кордоном.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ ТА ОТРИМАЙТЕ ЯКІСНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ І ДОПОМОГУ!
В Україні працює Національна «гаряча лінія» із запобігання торгівлі людьми, домашнього
насильства та гендерної дискримінації – 0 800 500 335 (386 з мобільного).
527 та 0 800 505 501 – номери телефону Національної безкоштовної гарячої лінії з
питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, спеціалісти якої надають
консультації іноземцям, які перебувають в Україні та українцям, які планують поїхати за
кордон, або повернулися в Україну з-за кордону.
Консультації надаються безкоштовно та конфіденційно!
Графік роботи гарячої лінії: пн-нд з 08:00 до 20:00
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