
Торгівля людьми – злочин проти людства! 

 

Права кожної людини є природними, а їх захист – найголовніший обов’язок 

кожної держави. Конституція України (ст. 21) проголошує, що всі люди є вільні і 

рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушеними. Вчинення по відношенню до людини злочину є грубим порушенням 

її прав і свобод. 

Серед найболючіших порушень прав людини в сучасному світі є злочин, який 

має багато назв – «біле рабство», «торгівля людьми», «контрабанда людьми». Він 

має довге історичне коріння. Але, нажаль, сьогодні практично в усіх регіонах світу у 

тій чи іншій формі існує продаж жінок для сексуальної експлуатації, дітей з метою 

незаконного усиновлення, нещадна насильницька експлуатація чоловіків та ін. 

Торгівля людьми – це кримінальний злочин, сучасне рабство, продаж, 

передача людей з метою експлуатації та заробітку. В Україні, як і у багатьох країнах 

світу, карається ув'язненням до 15 років із конфіскацією майна. А у деяких 

державах, наприклад США та Канаді, - довічним ув'язненням.  

За даними ООН, щорічно через міжнародні кордони продають від 600 до 800 

тис. осіб.  

За оцінками Центру безпеки людини, цей показник значно більший і дорівнює 4 

млн.  

За даними МОМ, більше ніж 120 тис. українців постраждали від торгівлі 

людьми, починаючи з 1991 року. 

Згідно з дослідженнями Міжнародної Організації Праці, близько 12,3 млн. 

людей у світі займаються примусовою працею, в т.ч. 2.4 мільйони – в результаті 

торгівлі людьми.  

За всіма показниками, Україна є 

лідером у Східній Європі за 



кількістю постраждалих внаслідок торгівлі людьми. 

Які ж причини потрапляння до «рабства»? 

 інформаційні:  

 погана обізнаність українських громадян щодо можливостей 

працевлаштування за кордоном та їх наслідки; 

 публікації багатообіцяючої реклами в пресі та «агітація»; 

 низька обізнаність стосовно своїх прав. 

 правові: 

 відсутність належної системи захисту потерпілих; 

 недостатнє покарання злочинців. 

 причини, пов’язані з «людським фактором»: 

 складні стосунки в сім’ї (відсутність або недостатність батьківської 

опіки над дітьми, вживання батьками алкоголю, наркотиків; нестача матеріального 

забезпечення). 

 слабкі професійні навички; 

 зависока або занизька самооцінка; 

 бажання зробити запаморочливу кар’єру; 

 швидко без зайвих зусиль заробити великі гроші; 

 жага до «красивого життя», вдало вийти заміж; 

 надмірна схильність до ризикованої поведінки; 

 зайва довірливість …. 

  

«Торгівля людьми: міфи та факти» 

Зі мною такого не станеться (міф) 

Факти переконують, що від ризику потрапити у ситуацію торгівлі людьми ніхто 

не застрахований. До того ж сучасні работоргівці стали значно винахідливішими і 

почали використовувати більш витончені методи стимулювання.  

Торгівля людьми – це торгівля виключно лише молодими жінками, яких 

використовують виключно у сексуальній сфері (міф) 



Будь-яка особа може постраждати – незалежно від віку, статі, соціального 

статусу. Багато прикладів свідчать про те, що у ситуацію торгівлі людьми можуть 

потрапити чоловіки, діти і навіть люди похилого віку. Це і сексуальна та трудова 

експлуатація, дітей змушують жебракувати, красти, використовують для 

проституції, та з метою вилучення органів.  

Тільки малоосвічені, наївні люди можуть стати жертвами торгівлі 

людьми (міф) 

Більшість постраждалих, що звернулися по допомогу, закінчили технікуми, 

коледжі, інститути. Тож говорити про низький рівень освіти не можна. Крім того, 

чимало людей отримують пропозицію з працевлаштування від тих, кому довіряють. 

Друзі та родичі не можуть бути замішаними у торгівлю людьми (міф) 

Останнім часом сформовано нову стратегію вербування, коли людину, що 

пропрацювала деякий час на експлуататора, відпускають за умови, що замість себе 

вона приведе двох-трьох інших "працівників". Залякані жертви повертаються 

додому і замість того, щоб сповістити правоохоронні органи, проводять своєрідну 

рекламну кампанію серед своїх друзів та далеких родичів.  

За інформацією МОМ, в Україні 17 % постраждалих були продані в рабство 

своїми ж друзями, партнерами чи колегами. 

Довести вину і покарати торгівців людьми неможливо. (міф) 

Звичайно, якщо людина не звертається по допомогу, то і покарати злочинців 

ніхто не може, і як наслідок, у пастку можуть потрапити і інші.  

Торгівля людьми обов'язково включає перетин державного кордону. (Міф) 

Не обов'язково їхати за кордон, щоб впасти в залежність від експлуататора. 

Найбільше від цієї проблеми страждають діти - одна з найбільш уразливих верств 

населення. Для того, аби потрапити у неволю, їм не потрібно перетинати кордон – 

пройдіться лише вулицями великого міста і зверніть увагу на дітей-жебраків... 

 Торгівля людьми обов'язково включає застосування сили. (Міф) 



Нині деякі торгівці людьми тримають своїх "працівників" лише до кінця 

терміну закінчення візи, відправляють додому для її поновлення, а потім, внаслідок 

залякувань, погроз вчинити шкоду рідним або боргової залежності, змушують їх 

повертатися. Інколи жертвам приплачують якийсь мізер, через що вони починають 

відчувати себе причетними. 

 Мабуть, всі погодяться, що все ж таки беззаперечним фактом залишається те, 

що більшість людей виїжджають за кордон з метою заробітку. 

ПОТУРБУЙТЕСЬ ПРО ВЛАСНУ БЕЗПЕКУ! 

 Перш ніж планувати свою поїздку дізнайтеся про візу, яка Вам для цього 

потрібна, перевіривши інформацію при посольстві країни або на їх веб-сторінці. 

 Переконайтесь, що працевлаштування на запропоновану посаду буде 

законним. Для законного працевлаштування потрібно обов’язково мати дозвіл на 

роботу, відповідну візу, трудовий контракт. 

 Уважно читайте трудовий договір (контракт). Підписуйте лише ті 

документи, які складені на зрозумілій Вам мові. 

 Обов'язково, повідомте своїх близьких та родичів про деталі поїздки, 

залиште детальну інформацію про роботодавця, копію паспорта та всіх документів, 

що стосуються Вашої поїздки. 

 Обов’язково знайдіть контактну інформацію посольства або консульства 

України, що надають допомогу мігрантам у країні до якої Ви бажаєте поїхати. 

 В жодному разі, ні за яких обставин не залишайте свій паспорт у якості 

застави, та не передавайте іншій особі, за будь-яких причин. 

 Постійно підтримуйте контакт з близькими та родичами і одразу 

повідомляйте про зміну місця проживання та роботи. 

Найголовніше пам’ятайте, у кожної людини своя доля, свій життєвий досвід. 

Яким буде завтра твоє майбутнє залежить від тебе! Відповідально проживи своє 

життя, адже всі складнощі та проблеми тимчасові і обов’язково знайдеться їх 

вирішення. А для цього завжди приймайте зважені та обдумані рішення. 


