грудень 2020

ДАЙДЖЕСТ # 4

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ:
МОНІТОРИНГ СИТУАЦІЇ ТА
РЕАГУВАННЯ
Пандемія COVID-19 залишається актуальним чинником,
який впливає на ситуацію торгівлі людьми та реагування на
неї. Чергові хвилі підвищення рівня захворюваності, необхідність посилення карантинних обмежень, зменшення рівня зайнятості та негативний вплив на добробут громадян і на
економічний стан країн в цілому, намагання пристосуватися
до нових умов є характерними ознаками сьогодення.
Оцінка такого впливу, зокрема в довгостроковій перспективі, виявлення ефективних механізмів і кращих практик реагування є завданням для держави, міжнародних та
громадських організацій.
Про результати таких оцінок, аналіз тенденцій, про зміну підходів і не тільки – в черговому випуску дайджесту.

МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ
Актуальні дати
• 15 листопада 2020 р. відзначалося 20 років із дня прийняття Протоколу
про попередження і припинення торгівлі
людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію
ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

МІЖНАРОДНИЙ
РІВЕНЬ
СИТУАЦІЯ
В УКРАЇНІ

Протокол є першим глобальним юридично зобов’язуючим документом, який містить узгоджене визначення торгівлі
людьми, що стало важливим для криміналізації цього злочину в законодавстві країн-учасниць та зростання міжнародного співробітництва в розслідуванні та судовому переслідуванні
випадків торгівлі людьми. Протокол включає положення про
захист та допомогу постраждалим від торгівлі людьми із забезпеченням поваги до їхніх прав.

Дайджест #3
Станом на грудень 2020 р. 178 країн є учасницями Протоколу. Завдяки ухваленню цього
міжнародного стандарту близько 150 країн світу розробили та прийняли закони, спрямовані
на боротьбу з торгівлею людьми.
У 2004 р. ООН започаткувала мандат Спеціального доповідача ООН з питань торгівлі
людьми, особливо жінками та дітьми.
Генеральна Асамблея ООН у 2010 р. ухвалила Глобальний план дій щодо протидії торгівлі
людьми, який доповнює Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї та інші відповідні міжнародні інструменти протидії торгівлі людьми.
У 2007 р. була створена Міжвідомча координаційна група ООН проти торгівлі людьми
(ICAT) для поліпшення координації між агенціями ООН та іншими відповідними міжнародними організаціями і сприяння цілісному та всебічному підходу до запобігання торгівлі
людьми й боротьбі з цим ганебним явищем.
Водночас багатьма експертами відзначається, що Протокол більшою мірою акцентує
увагу на кримінальному переслідуванні за злочин «торгівля людьми», тоді як ідентифікація
постраждалих, забезпечення дотримання їхніх прав та інтересів, забезпечення доступу до
послуг тощо часто залежать від системи правоохоронних органів і міграційних установ, а
це ускладнює можливості для отримання дозволу на перебування в країні, отримання офіційного статусу постраждалих тощо. Також згаданий документ переважно фокусується на
протидії торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, інші форми експлуатації залишаються менш адресованими.
Сьогодні вкрай потрібна політична воля та активні практичні кроки урядів країн світу для запровадження дієвих політик та ініціатив, спрямованих на ефективне реагування
на проблему торгівлі людьми з метою її подолання. Необхідно удосконалювати механізми
ідентифікації постраждалих від торгівлі людьми та поліпшувати доступ до надання послуг
постраждалим від усіх форм торгівлі людьми, розширювати моніторинг та реагування на
порушення в сфері захисту праці та використання праці постраждалих від торгівлі людьми з
метою трудової експлуатації.

Актуальні публікації
• Торгівля людьми з метою трудової експлуатації наразі є однією з найпоширеніших форм торгівлі людьми в багатьох країнах
Європи. Група експертів Ради Європи з протидії торгівлі людьми
(ГРЕТА) підготувала Огляд ефективних практик, які спрямовані на
протидію торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.
В Огляді представлені практики європейських країн, які охоплюють різні аспекти протидії торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, зокрема:
• криміналізацію цього виду злочину;
• залучення та підготовку інспекторів праці як ключових суб’єктів протидії трудовій
експлуатації;
• ідентифікацію та надання допомоги постраждалим;
• запровадження механізмів виплати компенсацій постраждалим від торгівлі людьми з
метою трудової експлуатації;
• проведення кампаній щодо обізнаності про неприпустимість трудової експлуатації
та використання праці постраждалих від торгівлі людьми тощо.
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Ефективне регулювання праці важливе для запобігання торгівлі людьми. Розширення
сфери охорони праці на всі галузі економіки та включення до неї працівників, які працюють
без документів, має суттєвий вплив на уникнення експлуатації. Також потрібно забезпечити
можливість для іноземних працівників, які зайняті на нерегулярних роботах, повідомляти
про свою ситуацію без ризику потрапити під можливі санкції з боку міграційних служб.
В огляді наголошується на важливості проведення спільних перевірок інспекторами праці
та іншими відомствами, такими як поліція, міграційні чи прикордонні органи, податкові
органи та соціальні служби, для забезпечення мультидисциплінарного підходу, обміну інформацією та підвищення ефективності такої діяльності. Ліцензування агентств із працевлаштування та найму, а також контроль за їхньою діяльністю з метою уникнення шахрайських дій також є ефективним інструментом запобігання торгівлі людьми з метою трудової
експлуатації.
У своєму Огляді ГРЕТА розглядає й складне питання ідентифікації постраждалих від
торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Визначаються певні прогалини у знаннях
щодо ідентифікації цієї форми торгівлі людьми, брак фахівців і персоналу для проведення
ідентифікації, недостатність навчань та фінансування цієї діяльності. Також наголошується
на досить низькому рівні самоідентифікації постраждалих від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.
ГРЕТА підкреслює важливість проведення інформаційних кампаній для підвищення
обізнаності про трудові права, ризики трудової експлуатації тощо, а також здійснення моніторингу ефективності таких кампаній для аналізу результатів та подальшого планування
заходів у цій сфері.
Досвід Іспанії, Великої Британії, Бельгії, Чехії, Португалії, Молдови, Італії, Греції, України та багатьох інших країн дозволяє ознайомитися зі специфікою таких практик і засвідчує
глобальність проблеми торгівлі людьми з метою трудової експлуатації та важливість активної позиції урядів для протидії цьому явищу.
Текст огляду (англ. мовою): https://rm.coe.int/mpendium-of-good-practices.../16809f9bef

Актуальні дослідження
• У 2020 р. Бюро демократичних інститутів і прав людини
(ODIHR) разом із Структурою ООН з питань ґендерної рівності 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.
Результати опитування будуть використані для підготовки рекомендацій урядам щодо забезпечення реалізації правозахисного, ґендерно чуйного, орієнтованого на постраждалих осіб та
поінформованого підходу під час пандемії COVID-19 та після
неї.
Цільовими групами в даному опитуванні виступали: особи,
які постраждали від торгівлі людьми (взяли участь 94 особи з
40 країн) та організації, що працюють у сфері протидії торгівлі
людьми та надання допомоги постраждалим від цього злочину
(взяли участь респонденти із 102 країн).
ГО «Ла Страда-Україна» також взяла участь уданому опитуванні та закликала партнерські організації приєднатися до нього для повнішого відображення ситуації в Україні та узагальнення досвіду роботи в цій царині.
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Результати опитування говорять, що через пандемію COVID-19 вразливість жінок і дівчат до торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації зростатиме. Вербування через
мережу Інтернет, грумінг та експлуатація онлайн широко використовувалися торговцями
людьми під час пандемії. Наявні факти засвідчують, що торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації в Інтернеті, а також попит на матеріали стосовно сексуального насильства
над дітьми, зросли. Більшість дотичних суб’єктів протидії торгівлі людьми та постраждалих
осіб відзначали зменшення доступності допомоги та послуг для постраждалих від торгівлі
людьми. Організації, які надають допомогу постраждалим, посилаються на значні труднощі
в реалізації своєї діяльності під час пандемії. Зокрема ускладнюється координація та співпраця з державними установами та правоохоронними органами; бракує фінансових ресурсів;
виникають перепони в доступі до вразливих груп; призупиняються та відкладаються заплановані заходи з підвищення обізнаності. Поєднання цих факторів у роботі організацій та
інституцій, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми, негативно впливає на захист постраждалих від торгівлі людьми та попередження такого виду злочину.
За результатами опитування та досліджень були запропоновані рекомендації для врегулювання тенденцій та наслідків пандемії COVID-19 у сфері протидії торгівлі людьми, які
охоплюють наступні заходи:
1) посилення впровадження міжнародних правових рамок;
2) розробку ефективної реалізації Національного механізму направлення або еквівалентних механізмів для реагування на виклики та тенденції торгівлі людьми у період пандемії COVID-19 та після неї;
3) розробку та/або оновлення Національних стратегій та Національних планів дій з протидії торгівлі людьми з урахуванням тенденцій та наслідків торгівлі людьми через пандеміюCOVID-19;
4) посилення ідентифікації постраждалих від торгівлі людьми з урахуванням тенденцій
та наслідків пандемії COVID-19;
5) забезпечення більшої доступності послуг для постраждалих від торгівлі людьми під
час та після пандемії;
6) забезпечення доступу до засобів правового захисту, включаючи правосуддя та інформацію;
7) врахування особливих потреб жінок та дівчат;
8) врахування особливих потреб дітей;
9) підтримку та розвиток спроможності урядових і неурядових організацій та інституцій;
10) зміцнення зусиль для запобігання торгівлі людьми, пов’язаної з пандемією;
11) запровадження заходів для зменшення торгівлі людьми після пандемії.
Результати дослідження (англ. і рос.): https://www.osce.org/odihr/human-trafficking-COVID-19-report

• У 2020 р. Європейська Комісія також представила Дослідження щодо вартості економічних, соціальних та людських витрат, які спричинює торгівля людьми в ЄС.
Торгівля людьми є серйозним злочином, який забезпечує надвисокі прибутки тим, хто його здійснює. Цей злочин порушує основні
права людини, завдає величезної шкоди постраждалим і має чималі
економічні, соціальні та інші негативні наслідки.

4

грудень, 2020
Торгівля людьми – це збитки для економіки та суспільства в цілому. Йдеться про витрати на послуги, які забезпечує держава, про відволікання ресурсів від легальної економіки, що позначається на загальній якості життя. Вимірювання вартості збитків від торгівлі
людьми в грошовому еквіваленті є корисним для аналізу витрат та вигод з метою ухвалення
фінансових рішень. Зокрема визначення фінансових витрат дозволяють політикам зрозуміти масштаби шкоди від торгівлі людьми для подальшого напрацювання необхідних дій для
запобігання цьому явищу.
Відповідно до результатів дослідження, витрати на протидію торгівлі людьми поділені
на чотири групи:
• координація та запобігання;
• використання послуг (правоохоронних та інших спеціалізованих служб, органів,
охорони здоров’я та соціального захисту);
• втрачена економічна вигода;
• втрати для якості життя.
Визначення втрат було згруповано в три часові групи:
• під час ситуації торгівлі людьми;
• під час надання спеціалізованих послуг;
• після ситуації торгівлі людьми.
Відповідно до результатів дослідження, витрати, які спричинила торгівля людьми в 2016 р.,
склали:
• для постраждалої особи (впродовж життя): EUR 312756;
• всього для ЄС: EUR 3 700 524 433.
Оцінки базуються лише на зареєстрованих випадках, але, як зазначається в дослідженні,
масштаби торгівлі людьми є набагато більшими.
Види витрат:
• координація, запобігання та використання послуг – 40%;
• втрачена економічна вигода – 19%;
• втрати для якості життя – 41%.
Діяльність із координації та запобігання на рівні ЄС та країн-членів:
• для постраждалої особи: EUR 2 059;
• всього: EUR 24 356 744.
Діяльність правоохоронних органів:
• для постраждалої особи: EUR 93 293;
• всього: EUR 1 103 841 971.
Спеціалізовані послуги:
• для постраждалої особи: EUR 9 614;
• всього: EUR 113 750 742.
Послуги з охорони здоров’я та соціального захисту:
• для постраждалої особи: EUR 20 749;
• всього: EUR 245 496 731.
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Також дослідження засвідчує, що витрати для постраждалих від сексуальної експлуатації
є вищими порівняно з іншими видами експлуатації. Відповідно витрати, яких потребують
жінки, котрі зазнали сексуальної експлуатації (за оцінками, жінки і дівчата складають понад90% всіх постраждалих від сексуальної експлуатації) є вищими. Так само вищими порівняно з дорослими особами є витрати на постраждалих від сексуальної експлуатації дітей,
адже йдеться про значний травматичний досвід, який впливає на їхній подальший розвиток
і життя.
Відповідно до етапів торгівлі людьми, витрати розподілені наступним чином:
• під час ситуації торгівлі людьми – 33%;
• під час надання спеціалізованих послуг – 16%;
• після ситуації торгівлі людьми – 51%.
Повний текст (англ.): https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_
costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf

Актуальні звіти
• У жовтні 2020 р. Європейська Комісія опублікувала Третій звіт
про прогрес у боротьбі з торгівлею людьми. Цей звіт визначає ключові закономірності та виклики в боротьбі з торгівлею людьми,
включає аналіз статистичних даних та огляд результатів протидії
торгівлі людьми. Звіт доповнює аналіз даних щодо проблеми торгівлі людьми в ЄС. Він базується на даних за 2017-2018 рр. і подає
ґрунтовний огляд статистики та оцінки різних аспектів торгівлі
людьми.
Статистика:
• 14 145 постраждалих від торгівлі людьми було зареєстровано в
країнах-членах Європейського Союзу в2017-2018рр.;
• 72% постраждалих – це жінки та дівчата. Жінки та дівчата складають 92% постраждалих від сексуальної експлуатації в ЄС;
• 60 % усіх зареєстрованих постраждали від торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, 15% – від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації в країнах ЄС;
• частка постраждалих-громадян ЄС становила 41%;
• діти складають 22% від зареєстрованої кількості постраждалих від торгівлі людьми;
• 74% дітей, постраждалих від торгівлі людьми, є громадянами країн ЄС і в більшості
випадків постраждали в своїх країнах. Переважна більшість дітей (64%) були продані
з метою сексуальної експлуатації. 78% постраждалих дітей – дівчата;
• дівчата складають 69% постраждалих від торгівлі людьми, котріне є громадянами
ЄС.
Текст звіту та дослідження (англ.) https://europa.eu/!pw77jr
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• Звіт Спеціального доповідача ООН щодо сучасних форм рабства Томоя Обоката (Tomoya
Obokata) стосовно впливу пандемії COVID-19 на сучасні форми рабства та подібні до рабства
практики під час 45-ї сесії Ради ООН з прав людини (14 вересня-2 жовтня 2020 р.)
Висновки звіту:
• збільшення безробіття підведе більше людей до загрози сучасного рабства, оскільки
лише 20% безробітних охоплені соціальними виплатами;
• значний вплив на працівників неформального сектору зайнятості (62% загальної робочої сили), які не мають доступу до (оплачуваних) лікарняних;
• є висока вірогідність збільшення моделей боргової кабали;
• збільшення рівня дитячої бідності, дитячих шлюбів, дитячої праці та вербування дітей до воєнізованих угруповань;
• вплив зменшення надання послуг НУО та урядовими структурами;
• вплив пандемії ще не досліджено на повну міру, тому важливо продовжувати збір та
аналіз даних, проведення досліджень, які фокусуються на постраждалих, моніторинг
ситуації.
У звіті сформовані рекомендації щодо необхідності забезпечення:
• послуг постраждалим від сучасного рабства та доступу до правосуддя й засобів правового захисту, зокрема відшкодування завданої їм шкоди;
• доступу до тестування на COVID-19 та безкоштовного лікування постраждалих при
зараженні;
• розслідування, покарання та конфіскації активів винних у рабстві;
• відповідної підтримки, зокрема виділення ресурсів, організацій громадянського суспільства, які надають допомогу постраждалим;
• посилення спроможності та діяльності інспекторів праці з метою кращої ідентифікації та запобігання трудової експлуатації постраждалих.
Текст: https://undocs.org/en/A/HRC/45/8

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Моніторинг діяльності притулків для постраждалих від торгівлі людьми
Україна не стала винятком серед країн, які відзначають вплив пандемії COVID-19 на впровадження діяльності з протидії торгівлі людьми. Моніторинг
ситуації та тенденцій, аналіз викликів, вивчення
ефективних кроків, підготовка та подання рекомендацій для врахування в подальшій роботі є важливими складовими діяльності інститутів громадянського
суспільства.
• Чи складно постраждалим від торгівлі людьми потрапити до притулку?
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• Чи існують такі притулки в кожній області?
• З якими викликами стикаються фахівці, які працюють в закладах, де можуть бути
влаштовані постраждалі від торгівлі людьми?
• Як вплинула пандемія СOVID-19 на роботу притулків?
На ці питання шукали відповіді під час моніторингу діяльності притулків для постраждалих від торгівлі людьми, який проводила ГО «Ла Страда-Україна». 16 жовтня 2020 р. під час
експертного онлайн-заходу «Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми: доступ
до притулків» представлено результати цього моніторингу.
Висновки моніторингу впливу пандемії СOVID-19 на діяльність притулків:
• від осіб, які мають право на влаштування до притулку, в деяких регіонах вимагають
додаткові документи (результат аналізу на COVID-19, розгорнутий рентген легенів);
• у більшості випадків поселення відбувається за наявності ПЛР-тесту, але деякі притулки за відсутності у постраждалих ПЛР-тесту поселяють їх із дотриманням ізоляції
в окремі приміщення.;
• у всіх закладах соціального захисту:
-

проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з клієнтами та працівниками
закладів щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання коронавірусній інфекції;

-

посилено температурний скринінг та моніторинг стану здоров’я клієнтів та працівників закладів;

-

здійснюються дезінфекційні заходи;

-

персонал та особи, які перебувають у центрах, забезпечуються засобами індивідуального захисту (медичними масками, рукавичками тощо);

• зменшилась кількість направлень постраждалих до притулків;
• заборонено відвідування осіб, проведення масових заходів та участь мешканців притулків у масових заходах за межами закладів тощо.
Напрацьовані рекомендації були направлені до уповноважених центральних та місцевих
органів влади для врахування під час формування національних та обласних програм з протидії торгівлі людьми.
Рекомендації моніторингу впливу пандемії СOVID-19 на діяльність притулків
Міністерству соціальної політики України:
• опрацювати питання щодо можливості подовження терміну перебування осіб, постраждалих від торгівлі людьми, у центрах соціально-психологічної допомоги, особливо тих, хто бере участь у кримінальному процесі до винесення відповідного рішення суду;
• розробити алгоритм дій для екстреного розміщення в центрі соціально-психологічної допомоги великих груп осіб та осіб із соціально-небезпечними хворобами;
• опрацювати питання щодо можливості влаштування до центрів соціально-психологічної допомоги іноземців або осіб без громадянства.
Обласним державним адміністраціям:
• тримати питання доступу постраждалих від торгівлі людьми до притулків, зокрема
центрів соціально-психологічної допомоги, на постійному контролі;
• забезпечити можливість підтримки з обласного, місцевого бюджетів діючих притулків, створених недержавними організаціями;
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• уразі ухвалення рішення про можливість розміщення постраждалих від торгівлі людьми в закладах, профіль яких не передбачає надання допомоги цій категорії громадян
(центри соціальної підтримки дітей та сімей, центри матері та дитини тощо),особливу увагу звернути на підготовку персоналу закладів до роботи з такими особами;
• забезпечити можливість перебування в притулках осіб обох статей та, за потреби,з
дітьми, зокрема до трьох років;
• за необхідності забезпечувати можливість перебування в притулку батька з дитиною;
• не допускати відмов щодо влаштування осіб до центру соціально-психологічної реабілітації через відсутність у них реєстрації за місцем розташування притулку;
• під час складання проєктів місцевих бюджетів на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для виконання завдань і заходів із протидії торгівлі людьми.
Захід відбувся в рамках проєкту «Адвокація покращення державного реагування та політики протидії торгівлі людьми».
Переглянути запис заходу: https://www.youtube.com/watch?v=ojoKhWYjah8.

Круглий стіл «Протидія торгівлі людьми: виклики пандемії COVID-19»
Ще одним заходом, під час якого було представлено результати
двох моніторингів діяльності в сфері протидії торгівлі людьми, а також результати опитування щодо ризиків потрапляння в ситуацію
торгівлі людьми, яке здійснювалося через Національну гарячу лінію з
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної
дискримінації, став круглий стіл «Протидія торгівлі людьми: виклики пандемії COVID-19» (26 листопада 2020 р.). Участь у заході взяли
представники Апарату Урядової уповноваженої з питань ґендерної
політики, Міністерства соціальної політики України, Департаменту
боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми МВС України, обласних державних адміністрацій, міжнародних та громадських
організацій.
Моніторинг щодо впливу COVID-19 на тенденції, пов’язані з ризиком потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, який проводила ГО «Ла Страда-Україна».
Деякі висновки за результатами моніторингу:
• підвищилась уразливість до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми внутрішньодержавного характеру тих громадян, які через карантинні заходи втратили джерела
доходів;
• починаючи від запровадження в Україні карантинних заходів (березень 2020 р.), в
жодній області, від якої отримано відповіді, додаткове фінансування на діяльність із
запобігання та протидію торгівлі людьми не виділялося;
• зміни до обласних програм з протидії торгівлі людьми, які спрямовані на реагування
в умовах пандемії COVID-19, не вносилися;
• превентивна робота перейшла до формату онлайн: актуальна інформація розміщується на сайтах обласних, районних, міських державних адміністрацій, використовуються соціальна мережа Facebook, Telegram-канали тощо;
• посилено інформаційну превентивну роботу для підвищення рівня обізнаності населення про ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми в умовах пандемії
COVID-19.
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Серед рекомендацій:
Обласним державним адміністраціям:
• здійснювати аналіз потреб регіону в умовах підвищення вразливості до потрапляння
в ситуацію торгівлі людьми внутрішньодержавного характеру відносно громадян, які
через карантинні заходи втратили джерела доходів;
• здійснювати заходи для недопущення трудової експлуатації, зокрема в умовах запроваджених карантинних заходів;
• вивчити можливість виділення (перерозподілу) фінансових ресурсів на діяльність із
запобігання та протидії торгівлі людьми в умовах пандемії COVID-19;
• враховуючи пандемію COVID-19 та запроваджені карантинні обмеження, змінювати
форми роботи з постраждалими або ж потенційно постраждалими, зокрема шляхом
переведення в онлайн-формат;
• проводити інформаційну превентивну роботу для підвищення рівня обізнаності
населення про ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми в умовах пандемії
COVID-19.

Опитування щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми в
умовах поширення пандемії COVID-19 проведене ГО «Ла Страда-Україна». Дослідження здійснювалося впродовж серпня-листопада 2020 р.
під час телефонного консультування через Національну гарячу лінію з
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної
дискримінації. Частина анкет були отримані в онлайн-форматі шляхом
самостійного заповнення онлайн-опитувальника. Загалом було проаналізовано 100 анкет (жінки – 79%, чоловіки – 21%).
Відповіді на анкети щодо планів із працевлаштування за кордоном:
• 50% планують влаштуватися на робочі спеціальності (заводи,
фабрики тощо);
• 30% – готові до хатньої роботи, послуг няні;
• майже 8% планують виконувати роботи в сфері готельно-ресторанного бізнесу;
• майже 4% – в галузі охорони здоров’я(лікарі, молодший медичний персонал).
Основна причина пошуку роботи за кордоном – економічна. Зокрема йдеться про:
«…відсутність роботи»;
«…втрату роботи через карантин, пов’язаний з COVID-19»;
«…низьку оплату праці»;
«…необхідність фінансового забезпечення інших членів сім’ї»;
«…прагнення влаштувати особисте життя».
Готовність до офіційного/неофіційного працевлаштування за кордоном:
Більшість українців/ок (75%) не готові працевлаштовуватися неофіційно, проте майже
кожен/на п’ятий/та(21%) повідомляє, що готовий/а на нелегальне працевлаштування.
Найпоширеніша форма торгівлі людьми в Україні, про яку повідомляли респонденти/ки – трудова експлуатація.
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Висновки дослідження:
• спостерігається недостатня поінформованість щодо обов’язковості оформлення трудової візи для легального перебування в іншій країні на термін, більший за 90 діб, та
легального працевлаштування навіть в умовах безвізового режиму;
• спостерігається підвищення обізнаності населення:
-

77% усвідомлюють ризики, які можуть їх очікувати за кордоном:
Із них:
-

34% знають, як убезпечитися від потрапляння до небезпечної ситуації;

-

54% зважають на можливі ризики, тому прагнуть убезпечитися;

-

4%вважають, що проблема торгівлі людьми їх не стосується,тому впевнені у
власній безпеці;

-

8% відповіді не надали.

Всеукраїнська коаліція громадських організацій з протидії торгівлі людьми представила результати Моніторингу виконання пріоритетних завдань та основних заходів із протидії торгівлі людьми та їхнього ресурсного забезпечення на обласному, районному та місцевому
рівнях у 2019-І півріччі 2020 рр.
Дане дослідження проведене НУО-членами Коаліції в 21 області України в рамках проєкту «Здійснення громадського контролю за виконанням політики
протидії торгівлі людьми у 2020 році» за підтримки Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні.
Результати моніторингу свідчать, що попри наявність певних позитивних зрушень, діяльність державних структур ще не набула системності та ефективності, а рівень фактичного
ресурсного забезпечення заходів із протидії торгівлі людьми в багатьох областях і районах
залишається незадовільним.
Ще гірша ситуація склалася в ОТГ, особливо в сільських та селищних. Нерідко їхнє керівництво навіть не усвідомлює гостроти проблеми торгівлі людьми, не розуміє своєї ролі
в реалізації державної політики вданій сфері і, відповідно, не визначає цей напрям роботи
пріоритетним у Стратегіях розвитку громад та соціальних програмах.
Зберігаються і системні недоліки у функціонуванні Національного механізму взаємодії
у сфері протидії торгівлі людьми. Як і раніше, не втрачає актуальності проблема низького рівня виявлення постраждалих державними структурами. Також викликає занепокоєння збереження іншої тенденції попередніх років: кількість осіб, які були ідентифіковані як
постраждалі від торгівлі людьми громадськими організаціями, суттєво перевищує кількість
тих, які здобули офіційний статусу порядку, передбаченому законодавством України, і, відповідно, отримали доступ до допомоги, гарантованої державою. Крім того, спектр цієї допомоги залишається вузьким і нерідко не відповідає реальним потребам постраждалих.
Детально ознайомитися з результатами моніторингу та напрацьованими рекомендаціями можна за посиланням: https://www.
facebook.com/stoptrafficking.org/posts/2933129443594747
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Дайджест #3
Дайджест підготовлений спільно з Апаратом Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики в рамках проєкту «Адвокація для покращення реагування держави та політики
з протидії торгівлі людьми», який підтримується Міжнародною організацією з міграції та
Королівством Норвегія.
Думки та погляди, викладені в цьому виданні, не обов’язково відображають позицію
Міжнародної організації з міграції (МОМ) і її країн-членів та Міністерства закордонних
справ Королівства Норвегія.
Упорядники: К.А. Бороздіна, М.М. Легенька, К.В. Черепаха.

КОНТАКТИ
Громадська організація «Ла Страда-Україна»
Україна,
03113, Київ-113, а/с 26
Тел./факс: +380 44205 36 95
E-mail: info@la-strada.org.ua

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:
•
•
•

Skype – lastrada-ukraine
Facebook – https://www.facebook.com/lastradaukraine/
E-mail – hotline@la-strada.org.ua

•

Telegram – @NHL116123

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

12

