18 ЖОВТНЯ - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ
ЛЮДЬМИ
Європейський день боротьби з торгівлею людьми започаткований 18
жовтня 2007 року Європейським Парламентом як день консолідації
діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та
небайдужості громадськості до цього явища
Торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою
рабства, що грубо порушує права людини. Ця діяльність є найшвидше
зростаючою кримінальною діяльністю у світі. За оцінками Міжнародного
центру із запобігання злочинності ООН, щорічний грошовий обсяг за даний
транснаціональний злочин становить 30 мільярдів доларів на рік, що робить
його другим за величиною після торгівлі наркотиками.
Україна була серед перших країн у Європі, яка у 1998 році встановила
кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. У Кримінальному кодексі
України покарання за торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка
визначає ці злочинні дії як вербування, переміщення, переховування,
передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з
використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи.
Існує чимало різноманітних видів експлуатації: усиновлення
(удочеріння) у комерційних цілях, використання в порнобізнесі,
використання у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності,
трансплантація чи насильницьке донорство, примус до заняття проституцією,
рабство і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення в боргову
кабалу.
За оціночними даними Представництва МОМ в Україні за час
незалежності 230 тис. українців постраждали торгівлі людьми. Українці
потрапляють в тенета цього злочину не лише в Україні, але й у Росії, Польщі,
інших країнах Європи, Туреччині, США, країнах Центральної Азії та
Близького Сходу.
Держава вживає заходів з попередження торгівлі людьми та боротьби з
нею, притягнення до відповідальності злочинців та надання допомоги
постраждалим.
Міністерство
соціальної
політики
визначено
національним
координатором у сфері протидії торгівлі людьми, та, відповідно до своїх
повноважень, здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади,

проводить інформаційно – просвітницькій акції, забезпечує встановлення
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми та надання допомоги
таким особам.
Та попри все, проблема торгівлі людьми не може бути розв’язана на
рівні однієї країни: нові виклики та загрози вимагають консолідації - як
зусиль інституцій на державному рівні та міжнародної спільноти, так і зусиль
кожного з нас.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПИТАНЬ
ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ
МІГРАНТІВ
527 та 0 800 505 501 – спеціалісти гарячої лінії надають консультації
іноземцям, які перебувають в Україні та українцям, які планують
поїхати за кордон, або повернулися в Україну з-за кордону, а також
надають поради та застереження щодо пошуків роботи за кордоном, а
також можуть допомогти людям, які зазнали експлуатації за кордоном.
В Ізмаїльському районі Управління соціального захисту населення
визначено відповідальним за протидію торгівлі людьми. Протягом 2019 року
було підготовлено 2 пакети документів, які були направлені до
Мінсоцполітики для встановлення статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми. Отже, двом особам було встановлено статус особи,
постраждалої від торгівлі людьми. За інформацією щодо проведення
процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
звертайтесь до УСЗН Ізмаїльської районної державної адміністрації за
адресою: вул. Покровська, буд. 48-а, каб. №12, м. Ізмаїл, телефон для довідок
(04841) 2-16-37.
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