Протидія торгівлі людьми
на україно-молдовському
кордоні
Що таке торгівля людьми?
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – це форма сучасного рабства та порушення
прав людини, яка не втрачає актуальності у ХХІ ст.
Вербування, транспортування, переміщення, переховування чи
отримання людини шляхом погроз, застосування сили чи інших
форм психологічного тиску з метою подальшої експлуатації.

Експлуатація може здійснюватися у таких формах:
Трудова
експлуатація або
примусові роботи

Незаконне
усиновлення

Сексуальна
експлуатація

Примус до
хатніх
робіт

Залучення до
кримінальної
діяльності

Примусове
жебрацтво

Боргова кабала

Рабство або
звичаї подібні
до рабства

Примусове
одруження

Примусове
вилучення
органів

Ознаки, що свідчать про те, що вас використовують
чи можуть використати:
пропонують
роботу з
нереалістично
високою
зарплатнею

змушують
дотримуватися суворих
правил роботи,
контролюють вас,
обмежують сон/
відпочинок/харчування,
відмовляють у наданні
медичної допомоги або
ж повністю ізолюють

примушують
виконувати роботу,
послуги чи секс без
вашої згоди та/або із
застосуванням
психологічного
тиску або
маніпуляцій для
отримання вашої
згоди

обмежують
вільне
пересування
або жити/
працювати у
замкнених
приміщеннях.

забрали паспорт
чи інший
документ(и), що
посвідчує особу
втягують вас у боргову
кабалу, шляхом
здійснення роботи,
послуг чи статевого
акту для погашення
"боргу" та не
дозволяють покинути
місце перебування
поки він не буде
повністю виплачений
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забрали особисті
засоби зв'язку
(мобільні
телефони,
ноутбуки тощо)

надають роботу без
обіцяних умов праці,
не виплачують
коштів, платять лише
частину від того, що
було обіцяно або ж
повністю
контролюють ваші
доходи
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Як зменшити уразливість до торгівлі людьми?
Знайдіть
інформацію щодо
своїх прав та місць, де
ви можете отримати
послуги, допомогу та
підтримку
Підтримуєте зв'язок із
людьми, які можуть вас
підтримати (якщо
можливо, з вашою
громадою, сім'єю,
друзями, іншими
структурами підтримки)

Нікому не
віддавайте свій
паспорт та інші
особисті
документи

Домовтеся з рідними про
«кодове слово або
фразу», яка повідомить,
що ви в небезпеці

Переконайтеся, що маєте достатньо інформації про
те, з ким ви подорожуєте, куди їдете, адресу
подальшого місця перебування та контакти людини,
яка буде вас приймати чи майбутнього роботодавця;
поділіться цією інформацією з особами, яким
довіряєте

Потрібна
допомога?

Центр протидії торгівлі людьми Міністерства внутрішніх справ
(Молдова)
+373 22 254998 (доступний 24/7)
Номер екстреної допомоги в Молдові
112
и
в
Гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та
ю
о
і
ц
щ
а
к
безпечної міграції Ла-Страда
я ту не е
,
0800 77777 (безкоштовні дзвінки з Республіки Молдова) йте си е ет
ц
у
ж
!
а
,
ї
о
+373 22 23 33 09 (Дзвінки з-за кордону)
у
т
і
’я ли ц м г
Національна гаряча лінія з протидії торгівлі
людьми та консультування
мігрантів 527 (для дзвінків з України)

о
а
и
и
м
т
м
п
а
в
а
П тра лу а, і опо
п
н
о
с
п ек ви ти д
а
а
м
ш
и
а
в отр

REPUBLIC OF MOLDOVA

