30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми
Всесвітній день протидії торгівлі людьми був проголошений Генеральною
Асамблеєю ООН у 2013 році для підвищення інформованості громадськості про
цю глобальну проблему і привернення уваги до мільйонів жінок, чоловіків і дітей,
які стали жертвами торгівлі людьми.
З 2014 року в Україні ця дата відзначається 30 липня. Зараз поняття
"торгівля людьми" - це не тільки сексуальне рабство, а й нелегальна праця,
трансплантація органів. Серед постраждалих немає ані статевих, ані вікових
обмежень. Жебракуванням та збором "пожертв" можуть займатися діти та люди
похилого віку.
Незважаючи на актуальність цієї проблеми, жертви торгівлі людьми дуже
неохоче розповідають про свою біду. За даними Міжнародної організації праці, 21
млн. людей з різних країн є жертвами примусової праці.
Жертвами зазвичай стають люди, які шукають кращого життя, хочуть
підвищити свій фінансовий стан, знайти роботу або чоловіка. Починається все з
того, що незнайомі люди або організації пропонують жертвам дуже привабливі
можливості та "легкі гроші". Далі людина прибуває до місця роботи, а там вже
дізнається про умови договори, після того, як в неї забрали паспорт. Все це не
обов'язково має відбуватися з перетинанням державниї кордонів.
Щоб не стати жертвами, слід додержуватись таких правил:
- нікому не довіряйте ваш паспорт - він завжди повинен знаходитись тільки у Вас;
- залиште родичам, друзям інформацію про своє перебування за кордоном з
адресою та контактними телефонами, копію свого закордонного паспорту і
контракту;
- якщо Ви плануєте взяти шлюб з іноземним громадянином (громадянкою),
скористайтеся порадами юриста чи фахівців посольств країни, в якій Ви плануєте
жити, стосовно Ваших прав та прав Ваших дітей, народжених за кордоном та в
Україні;
- з'ясуйте номери телефонів українських посольств та консульських
представництв у країні, до якої Ви виїжджаєте. Якщо Ви опинилися у скрутній
ситуації, залишилися без паспорту або Вам хтось загрожує, - звертайтесь до
представників посольств своєї країни;
- скористайтесь послугами неурядових організацій та служб, які активно
працюють в зарубіжних країнах, надаючи допомогу особам, які опинились у
складному становищі.
В Україні діє національна безкоштовна лінія з протидії торгівлі людьми та
консультування мігрантів: 0 800 505 501 або 527. Вона працює з понеділка по
п'ятницю з 10.00 до 21.00, у суботу з 10.00 до 18.00.

