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Торгівля людьми –  
це здійснення незаконної угоди, об’єктом якої 

є людина 
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А так само вербування, переміщення,  



Переховування, передача або одержання 
людини, вчинені з метою експлуатації, у тому 

числі сексуальної,  



З використанням обману, шахрайства, шантажу, 
уразливого стану людини або із застосуванням чи 

погрозою застосування насильства,  



з використанням службового становища або 
матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, 

що відповідно до Кримінального кодексу 
визнаються злочином 



Ла Страда-Україна 
Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла 

Страда-Україна” (свідоцтво про реєстрацію 
Міністерства юстиції України № 1010 від 31.03.98) з 

1997 року працює в напрямі запобігання торгівлі 
людьми, особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх 

форм дискримінації та насильства у суспільстві, 
сприяння дотриманню прав людини, гендерної 

рівності та захисту прав дітей. 



Програма "Ла Страда": 

∗ Запобігання торгівлі жінками в країнах Центральної і 
Східної Європи була ініційована неурядовими 
організаціями Нідерландів, Польщі і Чехії в 1995 р. 
Україна приєдналась до Програми в 1997, Болгарія - в 
1998, Македонія, Молдова, Білорусь, Боснія та 
Герцеговина в 2001 р. 
 
В 2004 р. Центр „Ла Страда-Україна” стала засновником 
та членом Міжнародної асоціації „Ла Страда”. 



Як визначити торгівлю людьми? 

∗ Вербування 
∗ Купівля-продаж 
∗ Експлуатація  
∗ Насильство  
∗ Обман  

 



 
 

∗Право на життя, свободу, особисту 
недоторканність 

∗Право на свободу від рабства 
∗Право на свободу від катувань, 

жорстокого чи нелюдського 
поводження 

∗ Свобода пересування та вільного 
вибору місця проживання 

∗Право на відпочинок  
 

Права, що порушуються: 



 
 
 

ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 
 

                  

Вивіз громадян за кордон продовжується 
 
Збільшення кількості постраждалих, які експлуатувалися в 

межах країни   
 

Україна використовується злочинцями як транзитна 
територія (Молдова-Україна-Росія)  
 

Україна виступає країною призначення для експлуатації 
іноземців  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Україна – країна походження, транзиту та призначення 

постраждалих від торгівлі людьми 
 
 





Соціально-демографічний портрет 
постраждалих від торгівлі людьми 

Наймолодша - 3 роки, найстарша –  76.  

Близько 6 % постраждалих – неповнолітні та діти.  

Мають неповну середню освіту (21%),повну 
середню освіту (15%), спеціально-технічну (46,4%), 

повну вищу освіту (15%)            

56% - чоловіки.  



Шляхи втягнення: 

∗Працевлаштування;                                                                                                    
∗Навчання; 



   - система au-pair; 
- туристичні поїздки; 



-шлюб;  
знайомство через мережу Internet; 



-всиновлення/удочеріння;                 
- запрошення по гостьовій візі; 



- дівчат у барах, клубах; 
- через знайомих; 

- “друга хвиля” 



- всі форми сексуальної експлуатації; 
 - використання в порнобізнесі; 

- підневільний стан 



-вилучення органів; 
- проведення дослідів над 

людиною без її згоди; 
- використання у збройних 

конфліктах  
 



Групи ризику 
∗ Безробітні  
∗ Діти (старшокласники, учні ПТУ, новонароджені, 

бездоглядні та безпритульні, діти з особливими 
потребами, діти трудових мігрантів, діти-сироти) 

∗ Жінки 18-63-річного віку 
∗ Працівники секс-бізнесу та ін. 
∗  Внутрішньо переміщені особи    



 Звіт Держдепартаменту США (US TIP Report): 27 млн. осіб 
стають жертвами торгівлі людьми у всьому світі щороку 

 
 Міжнародна організація праці: 20.9 млн. осіб (з метою 

примусової праці та включаючи сексуальну експлуатацію)  
 

 ЮНІСЕФ (UNICEF): більше 1,000,000 дітей стають жертвами 
торгівлі людьми щороку 

 
 Європейський Союз: 175,000-250,000 осіб стають жертвами 

торгівлі людьми в ЄС або перевозяться через країни ЄС щорічно 
 
 Представництво МОМ в Україні: більше 120,000 українців 

постраждали від торгівлі людьми за кордоном з 1991 р.  
 

Існуючі дані про масштаби торгівлі людьми 



Нові загрозливі тенденції 

∗ Зміна місця та шляхів вербування  
∗ Зростання масштабів проблеми  
∗ Розширення групи ризику 
∗ Зміна в гендерній складовій постраждалих 
∗ Портрет постраждалих стає «молодшим» 
∗ Більше вимог до якості “товару” 
∗ Збільшення випадків торгівлі людьми з метою експлуатації 

праці 
∗ Більше випадків експлуатації в домашньому господарстві 
∗ Виявлення нових та змішаних форм торгівлі людьми 
∗ Зростання кількості випадків торгівлі людьми без  

перетину кордону 
 
 



Громада 

Школа 

Університет 

Ла-Страда-
Україна 

Об’єднаймо зусилля! 



 
 
 

З УСІХ ПИТАНЬ, ЩО ВАС ЦІКАВЛЯТЬ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ: 
 
swfaculty97@ukr.net 
tarodi.volk@mail.ru 
E-mail: info@la-strada.org.ua. 
 

+38044724071 
 
 

ДЯКУЮ  
ЗА  УВАГУ! 
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