
До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми: "Як уберегти
себе від пастки рабства?"

   2013 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем протидії
торгівлі людьми. Ключовим завданням цього дня є підвищувати рівень поінформованості громадян про глобальну
проблему торгівлі людьми і привертати увагу до тяжкого становища жінок, чоловіків і дітей, які постраждали від
цього злочину.

   Боротьба з торгівлею людьми є одним із пріоритетних напрямів діяльності Уряду України у сфері захисту прав
людини.

  Верховна Рада України 20 вересня 2011 року ухвалила закон України «Про протидію торгівлі людьми», в якому
визначено основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на протидію торгівлі людьми, формування
нетерпимої поведінки, нульової толерантності до будь-яких форм експлуатації людини, а також формування у
громадян розуміння того, що людська гідність, права людини є найвищою цінністю. Торгівля людьми карається
законом України за статтею 149 Кримінального кодексу України.

   Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини, від якої потерпають чоловіки, жінки
та діти, та яка не втрачає актуальності у ХХІ ст. для жодної країни світу, включаючи Україну. Маніпулюючи
бажаннями та намірами людей, їх ошукують та експлуатують.

   Метою торгівлі людьми може бути:

-        трудова експлуатація,

-        сексуальна експлуатація, використання проституції та порнобізнесі,

-        примусове жебрацтво,

-        примусове втягнення у злочинну діяльність,

-        примусове вилучення органів,

-        продаж дитини,

-        сурогатне материнство.

 

Як уберегтися від потрапляння у процес торгівлі людьми. Подбайте про власну безпеку. Поради, які будуть
корисними перед поїздкою за кордон:

-        нікому не довіряйте Ваш паспорт. Документи, що засвідчують Вашу особу, завжди повинні знаходитись тільки
у Вас;

-        якщо Ви збираєтесь працювати чи навчатись за кордоном, Вам необхідно підписати контракт. Контракт
повинен бути написаний зрозумілою Вам мовою, а також містити інформацію про умови (оплата праці, вихідні дні,
робота у святкові дні, медичне страхування), місце та час Вашої майбутньої роботи чи навчання;

-         залиште вдома детальну інформацію про своє майбутнє перебування за кордоном з адресою та
контактними телефонами, а також копію свого паспорта та контракту. Додатково рекомендовано залишити своє
фото та адреси Ваших іноземних друзів;

-        домовтесь з близькими та друзями про фразу, або умовну позначку, які символізують, що Ви у небезпеці;

-        дізнайтесь номери телефонів, юридичні адреси українських посольств та консульських представництв за
кордоном та візьміть їх з собою. Якщо Ви опинились у скрутній ситуації або Вам хтось загрожує, звертайтесь до
представників своєї країни, які допоможуть Вам. У випадку, коли у країні перебування немає посольства України –
телефонуйте у посольство України сусідньої держави;



-        дізнайтеся до виїзду за кордон про неурядові організації та служби, котрі надають допомогу особам, які
опинились у скрутному становищі. Володійте інформацією про їх юридичні адреси, контактні телефони.
Звертайтесь до них у разі необхідності;

-        термін перебування на території іноземної держави вказаний у Вашій візі. Порушення візового режиму
унеможливить Ваш наступний виїзд за кордон. Дотримуйтесь правил візового режиму;

-        пам’ятайте, що знання хоча б елементарних слів іноземної мови значно полегшить Ваше перебування за
кордоном.

  Якщо Ви або хтось із знайомих та родичів стали жертвою торгівлі людьми звертайтеся:

-        управління соціального захисту населення районної державної адміністрації – (048 56) 2-01-38;

-        національна «гаряча лінія» з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів – 0 800 505 501
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 527 (безкоштовно для абонентів Київстар, МТС, Life).
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