
Боротьба з торгівлею людьми 

 

30 липня відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. 

День був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції від 

18 грудня 2013 року. 

Як зазначають в ООН, торгівля людьми є серйозним злочином і грубим 

порушенням прав людини. Щороку тисячі чоловіків, жінок і дітей 

потрапляють до рук торговців людьми як у себе вдома, так і за кордоном. Всі 

країни світу, будь то країна походження, транзиту або призначення, 

страждають від торгівлі людьми. 

  Незважаючи на здійснення певних зусиль з боку держави в напрямку 

протидії торгівлі людьми – прийняття та виконання Комплексної програми 

протидії торгівлі людьми, проблема торгівлі людьми залишається 

актуальною і це негативне явище має стійкі тенденції до поширення. 

    Причини, з яких люди потрапляють до рабства – низький рівень життя, 

бажання заробити, а також нездатність адекватно оцінити пропозиції роботи 

від прихованих «работорговців». 

    Злочин «торгівля людьми» зазвичай прихований. Його жертви не 

хочуть згадувати й переповідати пережиті ними жахіття. І все-таки 

постраждалим жінкам психологічно дещо простіше, ніж чоловікам, 

розповісти, що з ними сталося. А постраждалих чоловіків, стає дедалі більше, 

але вони соромляться звертатися до спеціальних служб. 

    Серед постраждалих не лише молодь. Тут немає вікових обмежень. У 

бродяжництво та жебракування, наприклад, втягують як дітей, так і літніх 

людей. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162#Text 

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції 

третіми особами.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_162#Text


 

https://la-strada.org.ua 

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі 

людьми та гендерної дискримінації. 

0800500335 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) 

116123 (безкоштовно з мобільних телефонів) 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Торгівля_людьми 

Торгівля людьми як явище. 

 

 

 

https://www.msp.gov.ua/news/16080.html?PrintVersion 

Основні поняття та види експлуатації. 

https://la-strada.org.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Торгівля_людьми
https://www.msp.gov.ua/news/16080.html?PrintVersion


 

 

https://www.solor.gov.ua/docs/all/mediaua.pdf 

Висвітлення в засобах масової інформації проблеми торгівлі людьми. 

Посібник для журналістів. 

 

 

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/107307 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні. 

 

 

 

https://ukrainian.voanews.com/a/torgivlia-ludmy-

komentar/5809070.html 

Що заважає боротьбі з торгівлею людьми в Україні. 

 

https://www.solor.gov.ua/docs/all/mediaua.pdf
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/107307
https://ukrainian.voanews.com/a/torgivlia-ludmy-komentar/5809070.html
https://ukrainian.voanews.com/a/torgivlia-ludmy-komentar/5809070.html


 

 

https://www.ukrinform.ua/tag-torgivla-ludmi 

Актуальні інформаційні матеріали. 

 

 

 

https://armyinform.com.ua/2020/01/vid-torgivli-lyudmy-v-ukrayini-

postrazhdalo-majzhe-900-osib/ 

https://www.ukrinform.ua/tag-torgivla-ludmi
https://armyinform.com.ua/2020/01/vid-torgivli-lyudmy-v-ukrayini-postrazhdalo-majzhe-900-osib/
https://armyinform.com.ua/2020/01/vid-torgivli-lyudmy-v-ukrayini-postrazhdalo-majzhe-900-osib/


Деякі статистичні дані 

 

(Плакат із відкритих джерел в Інтернеті) 

 

 

https://iom.org.ua/ua/protidiya-torgivli-lyudmi 

Протидія торгівлі людьми. 

https://iom.org.ua/ua/protidiya-torgivli-lyudmi

