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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ
СЬОГОДЕННЯ

Торгівлю людьми світова  спільнота  розглядає  в  числі  основних
викликів  і  загроз  національній  і  міжнародній  безпеці,  ставлячи  її  в
один ряд з війнами, бідністю, екологічними проблемами. 

На  сьогодні  тривожним  є  той  факт,  що  незаконні  дії  щодо
використання людини з метою експлуатації не зменшуються.

Україна,  на  жаль,  залишається  країною постачання,  транзиту  та
поступово  стає  країною призначення  для  торгівлі  людьми;  випадки
торгівлі людьми також зафіксовано всередині України.

«За нашими даними, більше 120 тисяч українців постраждали від
торгівлі  людьми з 1991 року, – наголосив Манфред Профазі, Голова
Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні» [1].

Координатор  програм  «ТМЖК  «Відродження  нації»  Марина
Пасєчник  зазначає:  «Важке  економічне  становище  та  необізнаність
штовхають людей до необдуманих кроків, що нерідко приводить їх в
тенета торгівлі людьми. Лише за 2013 рік на Національну гарячу лінію
з консультування мігрантів поступило 15400 дзвінків, з них лише 3674
стосувалися  ризиків  торгівлі  людьми  та  шляхів  їх  уникнення.  Це
говорить  про  те,  що  далеко  не  всі  задумуються  про  власну
безпеку» [1].

Торгівля людьми існує впродовж багатьох століть і являє собою
грубе порушення прав людини. Вона є кримінальним промислом, що
дає  надприбутки,  внаслідок  чого  завжди  має  транснаціональний
характер  і  створює  не  тільки  потенційні,  але  й  реальні  загрози
національній безпеці нашої держави, суттєво впливаючи на міграційні,
демографічні, соціальні та інші процеси [2].

Враховуючи  наведене,  актуальність  проблеми  боротьби  з
торгівлею  людьми  є  неминучою,  а  аналіз  найбільш  гострих  питань
правозастосовної практики, спрямованої, з одного боку, на виявлення
кримінальних ділків і схем торгівлі  людьми,  притягнення винних до
відповідальності,  а,  з  іншого, – на гарантування і захист прав жертв
торгівлі людьми, є злободенним [2].

Необхідно зауважити,  що торгівля людьми з метою сексуальної
експлуатації  є  найбільш  прибутковим  видом  такої  діяльності,  але
найпоширенішою формою за кількістю постраждалих осіб є торгівля
людьми  з  метою  трудової  експлуатації.  За  даними  Міжнародної
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організації з міграції в Україні [3] у 2013 році зафіксовано 78 випадків
торгівлі  людьми  з  метою  сексуальної  експлуатації,  а  з  метою
примусової праці –829, тобто, остання більше ніж у 10 разів перевищує
сексуальну експлуатацію.

Без  особливого  перебільшення,  можна  сказати,  що  торгівля
людьми є «сучасним рабством» і найжорстокішою формою порушення
прав і свобод людини [2].

Висновок. Підсумовуючи  викладене,  стає  очевидним,  що  в
Україні є досить великий спектр проблем, пов’язаних з протидією та
запобіганням торгівлі людьми або іншими незаконними угодами щодо
людини,  починаючи  з  виявлення  такого  протиправного  діяння  та
завершуючи відсутністю єдиного підходу до тлумачення статті 149 КК
України.

Серед  основних  кроків  щодо  протидії  та  запобіганням  торгівлі
людьми слід зазначити наступні:

– широка  інформаційна  кампанія  серед  населення,  особливо
молоді,  з  метою  навчити  молодь  приймати  продумані  та  зважені
рішення, підвищити їхню обізнаність щодо питань торгівлі людьми та
безпечної  міграції,  сформувати  відповідальне  ставлення  до
міграційних  намірів  та  зменшити  ризики  потрапляння  в  ситуацію
торгівлі людьми;

– взаємодія  та  співробітництво  неурядових  організацій  і
правоохоронних органів;

– підвищення  кваліфікації  працівників  правоохоронних  органів,
зокрема  осіб,  які  займаються  попередженням,  виявленням,  та
розслідуванням злочинів у сфері торгівлі людьми;

– широка  комунікація  з  представниками  закордонних
правоохоронних органів, які займаються протидією торгівлі людьми;

– взаємодія  правоохоронних  органів,  які  займаються  протидією
торгівлі людьми, з закладами освіти з метою проведення превентивних
виховних заходів, проведення спільної науково освітньої роботи тощо.
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