
Трудова експлуатація – одна з форм торгівлі людьми

Відповідно до статті 1 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» торгівля людьми - це зд
угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача 
людини, вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахр
уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з викори
службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи.

Відповідальність за такі злочинні дії передбачено статтею 149 Кримінального кодексу України.

Існує чимало різноманітних видів експлуатації: усиновлення (удочеріння) у комерційних цілях, в
порнобізнесі, використання у військових конфліктах, залучення до злочинної діяльності, трансп
насильницьке донорство, примус до заняття проституцією, рабство і ситуації, подібні до рабств
боргову кабалу, примусова праця.

Примусова праця - це ситуація, в якій жертви змушені працювати проти їхньої власної волі, під
насильства або інших форм покарання, їхня свобода обмежена і на ступінь володіння власніст

За даними Міністерства соціальної політики в Україні у І кварталі 2021 року 
24 українцям встановлений статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 54% з них потр
трудову експлуатацію.

Для тих, хто мріє отримати гарну роботу за кордоном, слід звернути увагу на наступну інформа
діють через агенції з працевлаштування, фірми шоу-бізнесу та служби знайомств. Також вони р
оголошення в газетах та на стендах, звертаються з пропозиціями просто на вулиці, допомагают
затягнути людину в боргову кабалу. Часто торгівцями живим товаром виявляються добрі знайо
значний відсоток серед них – жінки.

Переговори про працевлаштування за кордоном, навчання, туристичні подорожі чи шлюб не ве
агентом. Запросіть взяти участь у переговорах свою довірену особу, члена сім'ї чи близьку люд
має агент або фірма ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за кордоном.

З метою працевлаштування за кордоном необхідно укласти трудовий договір зрозумілою для в
необхідно отримати робочу візу. Туристична або гостьова віза не дає права на роботу. Ви може
нелегальним становищем, експлуатацією та принизливою депортацією із країни.

Якщо за кордоном Ви потрапили у важку ситуацію, зверніться по допомогу до посольства або к
в країні перебування або зателефонуйте до Міністерства закордонних справ України.
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