
Що треба знати про торгівлю людьми?  

Проблема  торгівлі  людьми  –  одного  з  найнегативніших  явищ  сучасного
суспільства – уперше була піднята правозахисниками на початку ХХ століття. У той
час  особлива  увага  приділялася  жінкам  з  Великобританії,  яких  змушували  до
рабства в країнах континентальної Європи. 

З  тих  пір  феномен  торгівлі  людьми  піддається  постійному  аналізу  і  є
предметом  багатьох  суперечок  і  дискусій.  Однак  якщо  подивитися  на  більшість
документів, публікацій, виступів з проблеми, то стане очевидно, що часто поняття
«торгівля людьми» обмежується «торгівлею жінками». Безумовно, торгівля жінками
є  складовою  частиною  злочину  «торгівля  людьми».  Однак  поняття  «торгівля
людьми»  є  більш  широким:  об'єктом  цього  злочину  може  бути  будь-яка  особа,
незалежно від статі і віку.

Метою торгівлі жінками може бути насильницький шлюб, примусова праця,
використання  в  домашньому  господарстві  і  промисловому  чи
сільськогосподарському  секторах,  народження  дитини  примусово  чи  за
замовленням.  Чоловіків  переважно  використовують  на  будівництвах,  у
промисловості, сільському господарстві, дітей – у жебрацтві, осіб будь-якої статі і
віку – для вилучення і трансплантації органів.

У даний момент найбільш повне визначення торгівлі людьми дає «Протокол з
попередження  торгівлі  людьми,  особливо  жінками  і  дітьми»,  який  доповнює
Конвенцію  ООН  про  боротьбу  з  транснаціональною  організованою  злочинністю.
Протокол  є  основним  сучасним  документом,  спрямованим  на  боротьбу  з  цим
злочином.  Він  визначає  торгівлю  людьми  як:  Здійснення  з  метою  експлуатації
вербування, перевезення, передачі, приховання чи отримання людей шляхом погрози
силою або її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману,
зловживання владою чи вразливістю стану або шляхом підкупу у вигляді платежів
чи вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.

З приведених вище визначень випливає, що торгівля людьми – це сукупність
таких ознак: вербування, перевезення, передача, продаж, усиновлення (удочеріння) у
комерційних цілях,  використання у  військових конфліктах,  залучення до злочинної
діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство, рабство і ситуації, подібні
до рабства, примусова праця, залучення в боргову кабалу, використання шантажу,
погроз, насильства.

Національна  гаряча  лінія  з  питань  протидії  торгівлі  людьми  та
консультування  з  питань  міграції:  0800505501 (безкоштовно  зі  стаціонарних
телефонів України) та 527 (безкоштовно з усіх номерів мобільних операторів).
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