березень – травень 2020

ДАЙДЖЕСТ # 3

ПАНДЕМІЯ COVID-19
ТА ПРОБЛЕМА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ:
ВПЛИВ, РИЗИКИ, ВИКЛИКИ
Поява та поширення вірусу COVID-19 вплинули на всі
сфери життя та діяльності окремих громадян, суспільств і країн в цілому. Проблема торгівлі людьми не є винятком.
Однією з вразливих категорій населення, які стикаються з
особливими труднощами в умовах пандемії, є постраждалі від
торгівлі людьми.
Як на такі питання реагує міжнародна спільнота? Як карантинні заходи вплинули на роботу організацій, що надають
допомогу потерпілим від торгівлі людьми?
З якими викликами стикаються самі постраждалі?
На яких принципах та підходах мають вибудовувати свою
діяльність органи державної влади всіх рівнів? Як може трансформуватися ситуація з торгівлею людьми в умовах пандемії?

МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ

МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
ПРОГНОЗИ ЕКСПЕРТІВ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ
ЛЮДЬМИ З ВРАХУВАННЯМ
НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ
КОРОНАВІРУСУ

Серйозну увагу впливу COVID-19 на ситуацію з торгівлею
людьми і особливо викликам у забезпеченні прав постраждалих
від цього злочину приділяють міжнародні інституції.
• Група експертів з питань протидії торгівлі людьми (GRETA)
GRETA зазначає, що у зв’язку з мобілізацією правоохоронних органів внаслідок надзвичайної ситуації та заходів безпеки,
яких вживають більшість країн, обмеженнями в діяльності інших
дотичних суб’єктів, інспекторів праці, соціальних та медичних
працівників та НУО зменшуються можливості щодо виявлення,
розслідування випадків торгівлі людьми, ідентифікації та надання
допомоги постраждалим.
Водночас GRETA наголошує, що Конвенція Ради Європи про
заходи щодо протидії торгівлі людьми продовжує застосовуватися
і під час надзвичайних заходів. Відповідно до Конвенції, держави-учасниці зобов’язані ідентифікувати постраждалих від торгівлі
людьми та вживати заходів для сприяння їхньому фізичному, психологічному та соціальному відновленню з урахуванням їхніх потреб у безпеці та захисті.
Оригінал заяви англ. мовою: https://rm.coe.int/greta-statement-covid19-en/16809e126a

Дайджест #3
• Спеціальний Доповідач ООН з проблеми торгівлі людьми (Maria Grazia Giammarinaro)
та Спеціальний доповідач ООН із захисту прав мігрантів (Felipe González Morales) закликають
уряди вжити невідкладних заходів, спрямованих на захист мігрантів та осіб, які перебувають у
ситуації торгівлі людьми, під час реагування своїх країн на COVID-19. «Права людини повинні
бути в центрі реагування на пандемію COVID-19. Інклюзивні заходи, спрямовані на захист прав
та здоров’я всього населення, включаючи всіх мігрантів та осіб, які перебувають у ситуації торгівлі людьми, незалежно від їхнього міграційного стану, є нагальними та необхідними і можуть
сприяти ефективності загальних національних заходів проти COVID-19».
Оригінал заяви англ. мовою:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25774&LangID=E&fbclid=IwAR0-oUDwr9qRmTIOq4MzOoYU1yWIgDT3QabZMsoGteFiGLbj_ciAzbUtjv8

• Спеціальний представник ОБСЄ з протидії торгівлі людьми
У своїй заяві Валіант Річі, Спеціальний представник ОБСЄ з
протидії торгівлі людьми, наголошує на підвищенні вразливості постраждалих у період кризи, на збільшенні випадків торгівлі
жінками та сексуальної експлуатації за допомогою Інтернет-технологій, насильства щодо дітей онлайн тощо та закликає держави посилити в цей період свої заходи щодо боротьби із торгівлею
людьми.
Оригінал заяви англ. мовою: https://www.osce.org/secretariat/449554

Також Офісом Спеціального представника ОБСЄ з протидії торгівлі людьми підготовлені
рекомендації для урядів щодо боротьби з торгівлею людьми під час пандемії COVID-19.

Рекомендації включають наступні аспекти:
Запобігання. Забезпечити доступ до основних економічних та соціальних послуг, включаючи допомогу по безробіттю; надавати або продовжувати дозволи на тимчасове проживання для
мігрантів та шукачів притулку, незалежно від їхнього правового статусу; пріоритезувати ресурси
для програм виходу з секторів підвищеного ризику торгівлі людьми, таких як проституція.
Захист. Забезпечити постраждалих від торгівлі людьми доступом до безпечного та негайного розміщення, медичної та психологічної допомоги; сприяти їхньому виходу з ситуації торгівлі
людьми та захисту від ревіктимізації; подовжити щонайменше на шість місяців усі заходи/програми захисту та допомоги для постраждалих від торгівлі людьми, включаючи дозволи на роботу
та доступ до послуг; продовжувати підтримувати програми реабілітації, психологічне та правове
консультування, зокрема в онлайн-режимі; підтримувати «гарячі лінії» з протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми (зокрема в Інтернеті) і широко
просувати ці послуги як інструмент для ідентифікації випадків торгівлі людьми.
Переслідування. Забезпечити спроможність працівників правоохоронних органів та інших
дотичних служб виявляти випадки торгівлі людьми; адаптувати зусилля щодо виявлення та боротьби з торгівлею людьми відповідно до сучасної ситуації, зокрема враховувати поширення
експлуатації онлайн; забезпечити безперервність системи правосуддя для розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності торговців людьми навіть у період карантину.
Партнерство. Заохочувати технологічні компанії виявляти та викорінювати ризики торгівлі
людьми на своїх платформах, зокрема унеможливлювати поширення матеріалів сексуального
насильства над дітьми в Інтернеті.
Подальші кроки. Планувати подальшу діяльність з протидії торгівлі людьми, враховуючи відповідне реагування на можливий черговий спалах COVID. Прогнозована ймовірність другої
хвилі COVID-19 пізніше цього року зумовлює необхідність забезпечення функціонування засобів допомоги, програм захисту, розслідування, а також судів під час можливих майбутніх карантинних заходів.
Повний текст: https://www.osce.org/secretariat/451186
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• Бюро демократичних інститутів і прав людини (ODIHR)
Наголошує на основних ризиках, з якими стикаються постраждалі
від торгівлі людьми:
• ізоляція;
• обмеження в доступі до інформації;
• збільшення насильства;
• переслідування, зокрема через засоби комунікації та Інтернет;
• економічне насильство тощо.
Бюро демократичних інститутів і прав людини (ODIHR) разом з ООН жінки (UN Women)
провели опитування щодо впливу пандемії COVID-19 на постраждалих від торгівлі людьми та на
діяльність організацій, які надають їм допомогу та підтримку. Як зазначається, «дані опитування
будуть використані для розробки політичних рекомендацій для усунення безпосередніх і середньострокових наслідків COVID-19 для протидії торгівлі людьми та забезпечення захисту прав людей,
які пережили торгівлю людьми, і жертв торгівлі людьми».
• Управління ООН по боротьбі з наркотиками та злочинністю (UNODC) також ініціювало
проведення опитування щодо впливу пандемії COVID-19 на ситуацію з торгівлею людьми в різних країнах та закликало організації та мережі поділитися своїм досвідом, загальними тенденціями, прикладами та будь-якою дотичною інформацією щодо цього питання.

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Громадські організації, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми, часто одними з перших реагують на нові виклики, зокрема ті, що стосуються надання допомоги постраждалим від
цього злочину.

• Громадські організації – члени Платформи НУО Міжнародної асоціації Ла Страда опублікували заяву щодо впливу COVID-19 на захист
прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми та експлуатації.
Ла Страда закликає звернути увагу на складну ситуацію постраждалих від
торгівлі людьми та осіб, уразливих до торгівлі людьми, експлуатації та жорстокого поводження, акцентує на здійсненні цілеспрямованих заходів для забезпечення їхнього захисту та підтримки, запобігання дискримінації та нерівного поводження.
Серед основних блоків проблем:
• відсутність безпеки та доступу до медичної допомоги;
• відсутність достатньої інформації та юридичної підтримки;
• значна потреба в притулках та необхідність ґрунтовнішої державної підтримки.

В заяві наголошується на необхідності:
• Визнати внесок робітників-мігрантів у підтримку європейської економіки та заповнення дефіциту робочої сили.
• Визначити заходи з підтримки для осіб, які не мають доступу до чинних програм соціального забезпечення.
• Гарантувати право на найвищий досяжний рівень здоров’я, забезпечуючи доступ до профілактичної та лікувальної медичної допомоги для всіх, включаючи біженців, мігрантів,
незалежно від статусу резидента, та внутрішньо переміщених осіб.
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•

•

•
•

•

•
•

Вживати цілеспрямованих заходів щодо поліпшення несприятливих умов проживання
в центрах прийому, утримання, неформальних таборах тощо, включаючи заходи щодо
зменшення перенаселеності, поліпшення санітарних умов та доступу до медичної допомоги.
Надавати інформацію про кризу з COVID-19, ситуацію зі станом здоров’я, урядові заходи щодо запобігання та допомоги, правила та поведінку, міграцію та надання притулку, а
також про права працівників багатьма різними мовами.
Надати можливість НУО надалі здійснювати правову допомогу, допомогу та підтримку в
екстрених ситуаціях уразливим групам шляхом забезпечення фінансової підтримки.
Переконатися, що особи в ситуаціях зайнятості на неврегульованих секторах праці або
ті, щодо яких уже здійснюються судові процедури, в цей період не підлягають тривалому
затриманню або позбавленню волі, а також що вони мають доступ до безоплатної правової допомоги.
Продовжувати проводити цілеспрямовані перевірки умов праці в секторах, що мають
високий ризик експлуатації праці та небезпечних умов праці в умовах пандемії, забезпечуючи доступ усіх працівників до інформаційних та захисних заходів, підтримки та
компенсацій, переконатися, що їм не загрожують заходи міграційного контролю.
Забезпечити безпечним притулком тих, хто залишився без соціальної підтримки та житла.
Запровадити регулятивні заходи для зменшення вразливості, експлуатації та соціального відчуження мігрантів, які перебувають у неврегульованій ситуації з працевлаштуванням.

Повний текст заяви: http://lastradainternational.org/dynamic/images/3351-LSI%20statement%20-%20Impact%20of%20COVID19%20on%20the%20protection%20of%20rights%20of%20trafficked%20and%20exploited%20persons.pdf

Пандемія COVID-19 та обмежувальні/карантинні заходи вплинули й на роботу громадських організацій, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми та надання допомоги постраждалим від цього злочину. Як і в переважній більшості інституцій, запроваджуються дистанційні форми роботи.
Ось деякі приклади організації роботи в режимі карантину від партнерських НУО – членів Платформи НУО Міжнародної асоціації Ла Страда:
Нідерланди: «Працівники працюють переважно з дому. Надання допомоги зведено до мінімуму. Допомога переважно надається по телефону. Різні притулки застосовують різні політики:
деякі приймають лише в кризових ситуаціях, інші – мають гнучкіший підхід. Один із притулків
повідомив про виявлення випадку інфікування та змушений був зачинитися. Секс-робота в клубах та «вікнах» заборонена. Працівники-мігранти, які працюють у сфері обслуговування, харчування, прибирання, транспортування, є дуже вразливими. Фіксується скорочення їхніх робочих
годин, зменшення заробітної плати, втрата роботи, а також незабезпечення й недотримання
роботодавцями вимог безпеки. Органи поліції обмежили свою діяльність у боротьбі з торгівлею
людьми (перевірки, опитування), окрім нагальних операцій у ситуації високого ризику».
Болгарія: «Програми з консультування переведено в онлайн-режим. Для роботи в офісі беруться лише термінові та виняткові випадки. Кризовий центр і «гаряча лінія» працюють у звичному режимі».
Сербія: «Переведення діяльності у формат роботи з дому,в онлайн-режим. «Гаряча лінія»
працює 24/7. В екстрених випадках працівники зустрічаються з клієнтами. Всі установи завантажені роботою, тому збільшується період отримання відповідей на запити чи ухвалення
рішень. Спостерігається збільшення звернень щодо домашнього насильства. Частина клієнтів
втратила роботу, інші бояться її втратити. Організація намагається підтримати їх, надаючи
мінімальний пакет допомоги, але це не вирішує ситуації в цілому».

4

березень–травень, 2020
Австрія: «Переведення діяльності у формат роботи з дому. Консультування переважно проводиться по телефону. У випадку звернення нової клієнтки проводиться очне консультування.
Фахівчині відвідують жінок у місцях затримання. Працівники поділені на команди, щоб мінімізувати можливість інфікування та забезпечити виконання роботи у випадку інфікування членів
однієї з команд. Команди працівників, які працюють у притулках, також розподілені для забезпечення постійної роботи притулків та надання послуг.
Урядом оголошено про брак працівників для збирання врожаю, водночас велика кількість людей (часто працівники-мігранти, сезонні працівники, працівники сфери обслуговування, AuPair)
втрачають роботу».
Бельгія: «Консультування по телефону, у додатках Skype, WhatsApp та електронною поштою. Всі консультанти працюють із дому.
Притулок працює, організовано чергування змін, клієнти ставляться дуже відповідально до
вимог карантину.
Великі ризики невиявлення та неідентифікації постраждалих. Поліція та інспектори праці
працюють із дому, та наразі ніхто не контролює ризиковані сфери праці. Намагаються через соцмережі закликати партнерські організації, інші структури та громадян бути пильними щодо
можливих ситуацій ТЛ та повідомляти про такі випадки в разі виявлення».

• Ще
одна
міжнародна
мережа,
яка
об’єднує понад 80 громадських організацій з усього світу –
Глобальний Альянс проти торгівлі жінками (Global Alliance Against
Traffic in Women) – звертає увагу на ширший контекст пандемії:
прогалини в системі соціальних послуг та соціальна незахищеність, відсутність гарантій роботи, ґендерно зумовлене насильство та невизнання неоплачуваної роботи з догляду, расизм та
ксенофобія, нерівність, кліматична криза тощо. Вони також є причинами торгівлі людьми, але
набагато рідше зазначаються в матеріалах про COVID-19 та торгівлю людьми.
Глобальний Альянс проти торгівлі жінками закликає адвокатувати:
• Доступність послуг (охорона здоров’я, догляд за дітьми та людьми похилого віку, соціальний захист для всіх категорій, включаючи мігрантів,незалежно від статусу).
• Впровадження та забезпечення виконання трудових норм у всіх галузях економіки,
збільшення інвестицій в інспекції праці.
• Відповідальність за ксенофобські висловлювання щодо мігрантів, зокрема ЗМІ та
політиків, та поширення правдивої інформації щодо мігрантів та міграцію.
• Визнання, оцінка та перерозподіл неоплаченої роботи з догляду та сприяння ґендерній рівності та культурі ненасильства.
• Посилення уваги до кліматичної кризи, зокрема за рахунок відходу від галузей викопного палива та інвестицій у «зелену» економіку.
Повний текст заяви: https://gaatw.org/events-and-news/68-gaatw-news/1024-a-feast-in-time-of-covid-19-the-anti-trafficking-movement-needs-to-take-a-step-back
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СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Україна також відчула підвищення ризиків та вразливості до потрапляння в ситуації торгівлі людьми.
Фахівці звертають увагу на загрози, які виникли у
зв’язку зі стрімким поширенням COVID-19, зокрема на
зростання рівня безробіття, зміну структури ринку праці та наслідки впливу цих факторів на явище торгівлі
людьми. У багатьох країнах змінено порядок надання
послуг для найманих працівників та програми, відповідно до яких українські громадяни можуть офіційно
працевлаштовуватися за кордоном тощо. Обговорення
загроз, які виникли через пандемію коронавірусу, проведено Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за участю представників державних органів влади, міжнародних та громадських організацій.
Переважна більшість організацій та установ, зокрема тих, які працюють у сфері протидії
торгівлі людьми та надання допомоги постраждалим від цього злочину, перейшла на роботу в
дистанційному або частково дистанційному режимі.
Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та
ґендерної дискримінації (0-800-500-335 – безкоштовно зі стаціонарних номерів телефонів та 116 123 – безкоштовно з мобільних), робота якої забезпечується ГО «Ла СтрадаУкраїна», та
Національна безкоштовна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування
мігрантів (527 – з мобільних та 0 800 505 501 – зі стаціонарних телефонів), яка працює
за підтримки Міжнародної організації з міграції, працюють у звичному режимі.

Вплив пандемії на потреби постраждалих від торгівлі людьми: результати опитування

Для того, щоб оцінити вплив пандемії на потреби постраждалих,
громадські організації – члени Всеукраїнської коаліції з протидії торгівлі людьми, здійснили опитування бенефіціарів, які отримували допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ) у період із грудня
2019-годо березня2020 року (дані отримано від 24 НУО – виконавчих
партнерів МОМ із усіх регіонів України, окрім м. Києва та АР Крим).
Участь в опитуванні взяли 306 постраждалих (104 жінки, 202 чоловіка).
Всього за період із грудня 2019-годо березня 2020 року було надано допомогу 523 постраждалим
від торгівлі людьми (146 жінкам, 365 чоловікам, 5 хлопчикам і 7 дівчатам).
Загалом із усіх опитаних постраждалих роботу втратили 59,5%, із них 70,9% – чоловіки та
29,1% – жінки. Жінки переважно були зайняті у сфері надання послуг із манікюру, педикюру,
приготування напівфабрикатів, випічки тощо. Переважна більшість чоловіків працювали на будівництвах чи надавали послуги з ремонту. Серед причин втрати роботи: неможливість пересуватися до місця роботи без власного транспорту (більшість міст обмежили роботу громадського
транспорту, припинено міжміське сполучення по країні); неспроможність замовників оплачувати роботу. Ще одна категорія (13%, із них 32,5% – жінки та 67,5% – чоловіки) – працівники,
які завершують замовлення, але не мають певності щодо надходження нових замовлень у майбутньому. Все ще мають роботу 12% із опитаних постраждалих. У переважній більшості вони мають власні господарства та вирощують продукцію на продаж чи продають молочну продукцію.
Решта постраждалих або не мали постійної роботи і до карантину, або навчалися чи перебувають
у відпустці по догляду за дитиною.
Найбільш актуальними потребами для постраждалих є наступні: пошук роботи під час та до
карантину (222 із 306 опитаних постраждалих); психологічна підтримка й консультації (кризове
консультування, методи боротьби зі стресом та робота із почуттям невизначеності, острахом за
майбутнє) – 136 опитаних; необхідність у придбанні продуктів харчування, засобів гігієни та
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медикаментів для людей, які мають хронічні захворювання – 112 опитаних. На третьому місці –
необхідність опанування роботи в соціальних мережах для просування своїх послуг та продуктів, освоєння нових навичок у сфері онлайн-торгівлі, переформатування бізнесу до нових потреб суспільства та освоєння нових навичок відповідно до змін на ринку праці (74 респондента). Також серед потреб: фінансові (69 опитаних); необхідність у забезпечені засобами захисту
(маски, рукавички, дезінфікуючі засоби) – 51 респондент; необхідність у розвитку соціальних
навичок (критичного мислення, емоційної стабільності тощо) – 44 особи; підвищення фінансової грамотності – 36; проблеми зі сплатою комунальних послуг чи орендної плати – 22. Також
актуальними, хоча й меншою мірою, для людей є: юридичні консультації у зв’язку зі змінами
законодавства підчас карантину (18 опитаних), медичне лікування (13), навчання дистанційним
методам роботи (10) та транспортні послуги(5).

ПРОГНОЗИ ЕКСПЕРТІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
З ВРАХУВАННЯМ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ
Серед ризиків та викликів, які вже фіксуються і можуть зростати й після завершення карантинних заходів:
• Посилення вразливості громадян до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатацію у зв’язку з погіршенням економічного стану.
• Підвищення ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації в Україні.
• Збільшення випадків торгівлі людьми та експлуатації в сферах, які наразі є менш видимими та дослідженими: торгівля людьми та сексуальна експлуатація онлайн, зокрема сексуальне насильство щодо дітей онлайн, торгівля людьми, в тому числі дітьми, шляхом використання допоміжної репродуктивної технологій технології сурогатне материнство тощо.
• Незвернення (ймовірно) постраждалих від торгівлі людьми до визначених суб’єктів або
інших інституцій по допомогу через відсутність можливостей, побоювання.
• Посилення вразливості через іншу низку факторів, у першу чергу – домашнє насильство.
• Ускладнення діяльності організацій, які надають допомогу постраждалим від торгівлі
людьми,та механізму перенаправлення в цілому.
• Готовність пристати на будь-яку, навіть сумнівну та ризиковану, пропозицію щодо роботи за кордоном по завершенні карантинних заходів та відкритті кордонів.
Так, наприклад, за результатами опитування в III кварталі 2019 року, до ситуації появи та
поширення COVID-19, на запитання «Чи готові, усвідомлюючи ризики потрапляння в ситуацію
торгівлі людьми, виїхати за кордон?» 62 зі 100 дали ствердну відповідь.
Ці та інші аспекти стали предметом Експертної дискусії «Вплив пандемії COVID-19 та підвищення вразливості до торгівлі людьми» за участі представників та представниць органів державної влади, міжнародних та неурядових організацій.
Переглянути запис дискусійного клубу можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nuEh_whORKM

Серед основних пропозицій експертів:
• Проводити моніторинг щодо впливу COVID-19 на ситуацію торгівлі людьми, вивчати та
аналізувати отриману інформацію для врахування під час вироблення стратегій реагування як на рівні відповідних програм та процедур, так і на рівні підвищення спроможності фахівців.
• Відслідковувати нові тенденції та враховувати їх під час проведення превентивної та інформаційної діяльності.
• Необхідне ґрунтовне вивчення та опрацювання аспектів торгівлі людьми з використанням репродуктивних технологій сурогатного материнства, зокрема для поліпшення законодавчого врегулювання цих аспектів.
• Важливо враховувати міжнародний досвід та напрацювання в цій сфері, а також важливо
включати ситуацію в Україні до формування міжнародних інструментів.
Застосування підходів, які базуються на врахуванні потреб та особливостей різних груп жінок і чоловіків, є умовою ефективності формування та реалізації державної політики в будь-якій
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сфері, а також є виявом справедливості, уваги держави до різних груп громадян. Закон України
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» наголошує на необхідності
того, щоб політика формувалася з обов’язковим урахуванням принципу забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.
Принципами та підходами до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
формуванні та реалізації політики протидії COVID-19 є наступні:
• рівна участь жінок та чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, у доступі до ресурсів та можливостей;
• ефективне використання потенціалу різних груп жінок для вирішення суспільних проблем на макро- та мікро рівнях;
• забезпечення своєчасного збору, аналізу та використання даних із розподілом за статтю
та віком у всіх заходах із подолання пандемії;
• забезпечення та посилення діяльності соціальних служб та служб правової допомоги шляхом їхньої адаптації до наявної ситуації, особливо в кризових та екстрених ситуаціях;
• забезпечення безпеки категорій фахівців, які мають більший ризик зараження (абсолютна
більшість медичних кадрів, особливо серед медичних сестер та санітарок – це жінки);
• увага до окремих категорій жінок як вразливої групи чи їхньої вразливості до зараження
(традиційно нагляд за хворими та особами, які потребують сторонньої допомоги вдома, –
це «жіноча» справа).
Реалізація таких підходів має відбуватися за рахунок уваги та посилення державної політики,
міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, діяльності органів місцевого самоврядування,
організацій та підприємств усіх форм власності.
Безумовно, певні наслідки впливу пандемії можна буде виявити, оцінити та проаналізувати
за певний час, але важливо планувати заходи реагування вже зараз.
Тож моніторинг триває.

Дайджест підготовлений спільно з Апаратом Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики в
рамках проекту «Адвокація для покращення реагування держави та політики з протидії торгівлі людьми»,
який підтримується Міжнародною організацією з міграції та Королівством Норвегії.
Думки та погляди, викладені в цьому виданні, не обов’язково відображають позицію Міжнародної
організації з міграції (МОМ) та її країн-членів та Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії.
Упорядники: О.В. Баннікова, К.А. Бороздіна, Г.Г. Жуковська, М.М. Легенька, К.В. Черепаха

НАШІ КОНТАКТИ:
Громадська організація «Ла Страда-Україна»
Україна,
03113, Київ-113, а/с 26
Тел./факс: +380 44 205 36 95
E-mail: info@la-strada.org.ua

Бажаєте бути в курсі ґендерної політики в Україні?
Слідкуйте за новинами на наших сторінках у Facebook:
https://www.facebook.com/lastradaukraine/
https://www.facebook.com/childhotline.ukraine/
https://www.facebook.com/ntmukraine/

Сайт: http://la-strada.org.ua/

Національна “гаряча” лінія з попередження
домашнього насильства, торгівлі людьми
та ґендерної дискримінації

116 123 (з мобільного)
або 0 800 500 335 (зі стаціонарних)
Також консультації через:
•
•
•
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Skype – lastrada-ukraine
Facebook - https://www.facebook.com/lastradaukraine/
E-mail – hotline@la-strada.org.ua

Національна безкоштовна гаряча лінія з протидії
торгівлі людьми та консультування мігрантів:
527 (з мобільних)
або 0 800 505 501 (зі стаціонарних телефонів)

