Торгівля людьми: знай, розумій, дій!

Твій безпечний шлях до мети
Що таке торгівля людьми? Торгівля людьми - сучасне рабство.Торгівля людьми - це
продаж/купівля/передача людей з метою експлуатації та одержання прибутку. Торгівля
людьми — третій (після нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками) за рівнем прибутковості
кримінальний бізнес, який, за оцінками МОП (Міжнародної організації праці), щорічно
приносить кримінальні прибутки у розмірі 32 мільярдів доларів США. Торгівля людьми - це
неприпустиме порушення прав людини.

Торгівля людьми — злочин. Торгівля людьми вважається особливо тяжким злочином в
Україні та багатьох інших країнах. Стаття 149 Кримінального Кодексу України передбачає, що
злочини, пов'язані з торгівлею людьми, караються позбавленням волі на строк від трьох до 15
років.

РИЗИКИ
Як відрізнити торгівлю людьми від інших злочинів? Торгівля людьми — це злочин
проти людини - на відміну від нелегальної міграції та контрабанди мігрантів, які є злочинами
проти держави.
Характерні ознаки торгівлі людьми:


обмеження свободи пересування;



відсутність вибору та можливості припинити роботу;



вилучення паспорту та інших документів;



погроза силою або її застосуванням;



боргова кабала, невиплата обіцяної нагороди за роботу повністю або частково;



залякування депортацією, погрози повідомити правоохоронні органи про нелегальний
статус перебування в країні.

Форми торгівлі людьми:


трудова експлуатація;



сексуальна експлуатація, примушування до проституції, використання в порнобізнесі;



примусове жебравцтво;



примусове втягнення у злочинну діяльність;



торгівля людьми з метою вилучення органів.

Хто може постраждати від торгівлі людьми? Будь-яка особа може постраждати
від торгівлі людьми - незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу. Серед
постраждалих осіб, які отримали реінтеграційну допомогу від МОМ (Міжнародна організація
з міграції), наймолодшій було лише три роки,а найстаршій — 73. Жінки та чоловіки стають
жертвами трудової та сексуальної експлуатації. Дітей примушують красти, жебракувати,
використовують для виготовлення порнографічної продукції та навіть з метою вилучення
органів.

Останніми роками фіксується все більше випадків торгівлі чоловіками з метою трудової
експлуатації в різних країнах, серед яких Російська Федерація, Польща, Чеська Республіка,
Італія та інші.
Потрапити у пастку торгівців людьми можна і в межах своєї країни!
Людину можуть ошукати, продати та піддати жорстокій експлуатації в межах своєї власної
країни. Найбільш поширеним є перевезення людей із сільської місцевості та з невеличких
містечок до великого міста чи до курортних територій з метою трудової чи сексуальної
експлуатації або примусу до жебракування. У 2010 — 2014 роках 422 особи звернулись до
МОМ та отримали допомогу як постраждалі від торгівлі людьми у межах України.

600 — 800 тисяч осіб у світі щорічно продають за кордон з метою експлуатації
(за оцінками уряду США)
Понад 1,2 мільйони дітей щороку стають жертвами торгівлі людьми
(за даними Дитячого Фонду ООН)
Понад 120 000 українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року
(за оцінками МОМ)
Як вербують торгівці людьми?

Вербувальники зазвичай використовують особисті
зв'язки або фальшиві рекламні оголошення у місцевій пресі, нелегальні кадрові агенції та вебсайти з працевлаштування. Посередниками у вербуванні можуть стати і ті, кому Ви довіряєте
— знайомі, приятелі, сусіди, а інколи навіть друзі або родичі. Часом вони й самі не знають,
якими насправді можуть бути наслідки Вашої подорожі. Умови, що пропонують
вербувальники, зазвичай, дуже привабливі та можуть видатися правдоподібними, як-то
фінансова допомога та підтримка в організації поїздки, оформлення всіх необхідних
документів тощо.
Найчастіше обіцяють:


легальне працевлаштування, укладання трудового контракту;



оформлення візи, проїздних документів;



неважку та високооплачувану роботу без вимог знання іноземної мови (наприклад,
роботу офіціанткою, домогосподаркою, прибиральницею — для жінок; роботу на
будівництві або в сільскому господарстві — для чоловіків);

Що може трапитися насправді:


нелегальне працевлаштування;



обмеження свободи пересування та контактів із зовнішнім світом, з близькими та
друзями;



позбавлення паспорту, інших документів;



фізичне та психологічне насильство або погрози його застосування;



нав' язування боргу, який потрібно “відробити”;



погрози покарання за порушення міграційного законодавства країни у разі звернення
до поліції або міграційної служби;



шантаж та маніпулювання (наприклад, погроза насильства над членами сім' ї).

Завжди ретельно вивчайте будь — яку пропозицію щодо працевлаштування, навчання
або відпочинку, навіть якщо Ви довіряєте тому, хто її пропонує!

ПОРАДИ
Знайте, що для працевлаштування за кордоном ви повинні мати:


дійсний закордонний паспорт;



відповідну робочу візу;



трудову угоду із закордонним работодавцем;



дозвіл на роботу в країні призначення.

Запам'ятайте:


Трудова діяльність за туристичною, діловою (бізнес) або гостьовою візою є
порушенням закону!



Зазвичай неможливо оформити робочу візу через посередників. Перш ніж
погоджуватися на посередництво при оформленні візи, уточніть у відповідному
консульстві, чи насправді це можливо та яка вартість цієї послуги!



Як правило, виїхати за кордон за туристичною чи гостьовою візою і вже за кордоном
переоформити її на робочу неможливо. Не вірте тим, хто вам таке обіцяє!

У жодному разі не погоджуйтеся надавати фальшиві документи або неправдиву
інформацію під час інтерв'ю зі співробітниками консульства.

Потурбуйтеся про власну безпеку перед виїздом за кордон:
 дізнайтеся про візу, яка Вам потрібна, зателефонувавши до консульского відділу при
посольстві країни, до якої збираєтеся їхати або перевіривши інформацію на їхній веб сторінці;
 переконайтеся, що працевлаштування на запропоновану Вам посаду буде законним.
Працюючи нелегально, Ви порушуєте закон. Для законного працевлаштування за
кордоном необхідно мати дозвіл на роботу, відповідну візу,трудовий контракт;
з'ясуйте, чи має фірма, що займається Вашим працевлаштуванням, відповідну
ліцензію, зателефонувавши до Державної служби зайнятості України за телефоном:
(044)287-25-95 (пн-чт, з 17:00 до 18:00) або перевіривши “Перелік фірм, які отримали
ліцензію на працевлаштування за кордоном” на веб-сторінці Державної служби
зайнятості України www.dcz.gov.ua;
 плануючи участь у молодіжних програмах Аu-Раіr або Work and Travel, перевірте
легітимність діяльності агенції - посередника;
 уважно читайте трудовий договір (контракт). Підписуйте лише документи, складені
зрозумілою для Вас мовою;
 повідомте своїх родичів або близьких про деталі поїздки, залиште їм детальну
інформацію про закордонного работодавця, а також копію свого паспорту та інших
документів, пов язаних із Вашою поїздкою;
 заздалегідь знайдіть та візьміть із собою контактну інформацію посольства або
консульства України та інших організацій, що надають допомогу мігрантам у країні,
до якої збираєтесь.

Подбайте про власну безпеку та передайте корисну інформацію тим,
хто збирається у подорож!

Під час подорожі та перебуваючи за кордоном:

довіряйте свої документи
лише уповноваженим посадовим особам (працівникам прикордонних служб, поліції тощо). Ні
в якому разі не залишайте свій паспорт у якості застави та не віддавайте його работодавцям
“для реєстрації” або з інших причин;


зареєструйтеся в українському посольстві/консульстві в країні, де Ви плануєте
залишатися довше, ніж три місяці;
зберігайте копії всіх важливих документів (віза, закордонний паспорт, національний
паспорт, страховий поліс, контракт, запрошення тощо) у безпечному місці — окремо від
оригіналів;
підтримуйте постійний контакт із родичами та близькими, повідомляйте їм про зміну
місця роботим або проживання.





!

З огляду на зростаючі ризики торгівлі людьми в межах України, не забувайте подбати
про власну безпеку і при працевлаштуванні на Батьківщині. Перевіряйте законність
діяльності посередників та працедавця, уважно читайте трудову угоду та обов'язково
залишайте детальну інформацію родичам та знайомим.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
Яку допомогу можуть отримати особи, постраждалі від торгівлі людьми?
Особи, постраждалі від торгівлі людьми, залучаються до програми медично — психологічної
реабілітації та отримують можливість розпочати нове життя в Україні. Звернувшись до
організацій, які надають відповідні послуги, постраждалі особи можуть конфіденційно та
безкоштовно отримати медичну,психологічну та юридичну допомогу, допомогу із навчанням
та працевлаштуванням.
Щоб отримати контактну інформацію, зателефонуйте на номери Національної гарячої
лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів.
Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів
0 - 800 - 505 — 501 безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні
527 безкоштовно з номерів Київстар, МТС, lifecell, Beelin
www.migrantinfo.org.ua

До кого звернутися за порадою та допомогою?
ЗА КОРДОНОМ
Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію за кордоном, можете звернутися до:







посольств/консульских 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 організацій та установ (наприклад, релігійних).

Якщо Вас позбавили документів, консульська установа має докласти зусиль для встановлення
Вашої особи та найшвидшого повернення до України. Наявність у вас копії закордонного
паспорта значно прискорить цей процес.
Більше інформації про права українців за кордоном можна отримати на інформаційному веб сайті Центрів консультування мігрантів www.migrantinfo.org.ua

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 держадміністрації за місцем
проживання. Контакти в регіонах можна знайти на веб - сторінці Міністерства соціальної
політики України www.mlsp.gov.ua.
Крім того, особи, постраждалі від торгівлі людьми, можуть отримати допомогу через мережу
громадських організацій, які працюють по всій Україні. Зателефонувавши на Національну
гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, можна отримати контактну інформацію обласних
громадських організацій.
Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів :

0 - 800 - 505 - 501
527

безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

безкоштовно з номерів Київстар, МТС, lifecell, Beelin
КОРИСНІ ВЕБСАЙТИ
www.sportrafhcking.org.ua
www.migrantinfo.org.ua

У кожному регіоні України працюють підрозділи боротьби зі злочинами, що пов'язані з
торгівлею людьми. 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.
КОРИСНІ ТЕЛЕФОНИ
Гаряча лінія МЗС України для громадян України, які опинились у надзвичайних ситуаціях
за кордоном: (044) 238 16 57
Якщо ви постраждали від торгівлі людьми за кордоном або в межах України, зателефонуйте
за телефоном Департаменту боротьби зі злочинами, що пов'язані з торгівлею людьми МВС
України: (044) 374 37 79 (пн - сб з 09:00 до 18:00)
У екстрених випадках та стосовно розшуку осіб, зниклих за кордоном, можна звертатися на
гарячу лінію Укрбюро Інтерполу: (044) 254 98 36 (цілодобово)

ПАМ ЯТАЙТЕ: ШЛЯХ ДО МЕТИ БУДЕ БЕЗПЕЧНИМ ЗАВДЯКИ
ОБІЗНАНОСТІ, РОЗУМІННЮ ОБСТАВИН, ПРАВИЛЬНИМ ДІЯМ!!!
НА ВСЕ ДОБРЕ!

