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ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 

Важко уявити, що цьогоріч серед широкого колу кримінальних 

правопорушень досі посідає особливе місце торгівля людьми. Як в 

міжнародному праві, так і законодавстві України існують документи, які 

спрямовані на протидію торгівлі людьми. Особливої уваги в цих документах 

приділяють жінкам і дітям, оскільки досить поширеною є сексуальна 

експлуатація, використання в порнобізнесі, проведення дослідів, вилучення 

органів, примусова вагітність або ж її переривання та ін. Внаслідок 

повномасштабного вторгнення РФ на територію України проблема торгівлі 

людьми стала більш помітною. На жаль, виявили декілька випадків торгівлі 

людьми, страждають як чоловіки так і діти. Тому варто розглянути питання, 

як не стати жертвою торгівлі людьми та в які ситуації ми можемо потрапити 

під час війни.  

Для загалу скажу, що термін «торгівля людьми» містить в собі досить 

широкий перелік незаконних дій, які вчиняють по відношенню до людської 

гідності та волі. Будь-що з того переліку є незаконною угоду, об’єктом якої є 

людина. За даними МОМ в період з 1991року в Україні кількість постраждалих 

перевищує 260 000 осіб. Хвилює те, що більше 50% відсотків вважають, що 

ніколи не стикнуться з цією ситуацією.[1] Сьогодні варто бути 

проінформованим і підготовленим морально і фізично до будь-яких випадків. 

Через військову агресію РФ мільйони українців змушені були виїхати закордон, 

у більшості випадків вони шукатимуть там роботу на певний період, не знаючи 

мови, законодавства тієї країни, в якій вони тимчасово перебувають чи просто 

з необережності і неуважності вони можуть натрапити на торгівців людьми, 

які змушуватимуть їх до праці. Робота в поганих умовах або ,що гірше, в 

небезпечних умовах, відсутність чинної трудової угоди, утримання частини 

заробітної плати або невиплата її взагалі, погані умови проживання є ознаками 

примусової праці. Існують загальні правила, які не варто забувати, а саме: 

 Ні за жодних обставин не віддавайте нікому паспорти – свої та 

своїх дітей (виняток складають представники державних установ та 

прикордонних служб), за потреби відкривайте документи тільки у своїх 

руках; 

 Ні в якому разі не погоджуєтесь сісти в машину незнайомих людей 

поодинці. Якщо ви подорожуєте, то варто робити це групою людей; 

 У разі перетину кордону переконайтесь у доброчесності вашого 

перевізника. Переконайтесь у наявності у перевізника дозвільних 



документів. Потурбуйтесь про те, щоб ваші рідні, які залишилися в 

Україні знали Прізвище, ім’я водія, а також сфотографований номер 

транспортного засобу; 

 Під час будь-яких поїздок, а особливо під час війни варто не 

купитися торгівцям людьми, які представляють себе як волонтери, які 

допоможуть знайти вам житло, роботу. Не піддавайтесь маніпуляціям, 

солодким обіцянкам, не ведіться на обіцяні 5-ти зіркові готелі і високу 

заробітну плату; 

 Користуйтеся виключно офіційними джерелами інформації. [2] 

Існують багато різноманітних видів впливу на людину, що та потім здатна 

вірити і довіряти навіть незнайомій людині. Слід пам’ятати що перш за все 

вами будуть маніпулювати професіонали, ні в якому разі не довіряйте не 

провіреним людям. У разі працевлаштування як в Україні так і закордоном 

варто запитати ліцензію про посередництво у працевлаштуванні. Якщо вам 

відмовляють, змінюють умови праці в останній момент, вимагають віддати 

паспорт, договори здаються дивними, розмитими чи не зрозумілою мовою, 

знайте, це все є тривожними сигналами, необхідно звертатися у відповідні 

служби. У разі будь-яких запитань існують гарячі лінії з питань протидії 

торгівлі людьми. При перших ознаках небезпеки звертайтеся в посольство, 

консульства України в країні перебування. Завчасно вивчіть номери екстрених 

служб країни в якій ви перебуваєте.  

Куди можна звернутися за допомогою? Центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді є основним виконавцем заходів надання допомоги особам, як 

постраждали від торгівлі людьми. Їх основною функцією є оцінка потреб 

постраждалої особи та план її реабілітації. Житомирський міський центр 

соціальних служб міської ради забезпечує  здійснення  соціальної роботи з 

сім’ями,  дітьми  та  молоддю,  які  перебувають у складних життєвих 

обставинах, або мають ризик потрапляння в них. Їх контакти: (0412) 42-47-20. 

Більше інформації та контактів можна переглянути на офіційному сайті. [3] Ще 

одним закладом надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми особам 

є Центр соціальних послуг. Їх робота полягає в проведенні профілактичних 

заходів, спрямовані на запобігання потрапляння в складні життєві обставини 

осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення (Постанова кабінету 

міністрів України від 3 березня 2020 р. №177) . Контакти Житомирського 

міського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) можна подивитися на офіційному сайті. [4] 

Генеральна Асамблея ООН у 2013 році проголосила 30 липня Всесвітнім 

днем протидії торгівлі людьми. Багато хто з нашим громадян і не знає, що існує 

такий день. Вважаю, що цей день не потрібно забувати, а навпаки приділяти 

більше уваги тому, щоб люди знали, що таке торгівля людьми і як вчиняти, щоб 

не стати жертвою. Необхідно щороку проінформувати усіх, хто про це знає і не 

вперше чує, що така глобальна проблема досі існує, заохочувати людей 

допомагати тим хто постраждав, це особливо важливо.  
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