
30 липня в Україні відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Саме 30 липня 2014 року Організація Об’єднаних Націй відзначила перший в історії Всесвітній день протидії
торгівлі людьми. Цей день має на меті підвищити поінформованість громадськості про цю глобальну проблему і
привернути увагу до тяжкого становища мільйонів жінок, чоловіків і дітей з усіх куточків світу, які стали жертвами
торгівлі людьми, а також заохотити людей активно допомагати і протидіяти цьому злочину. Серед найстрашніших
порушень прав людини в сучасному світі є злочин, який має багато назв – «біле рабство», «торгівля людьми»,
«контрабанда людьми». Боротьба з торгівлею людьми визначена одним із пріоритетних напрямів діяльності Уряду
України у сфері захисту прав людини.

За період з 1991 року в Україні, за аналітичними даними Міжнародної організації з міграції, від торгівлі людьми
постраждало понад 230 тис. українців. Чоловіки, жінки та діти потрапляють до рук работорговців як у своїх країнах,
так і за кордоном.

Проблема торгівлі людьми залишається болісною і для України. Складна економічна ситуація в Україні, високий
рівень безробіття, недосконалість законодавства та правова необізнаність громадян є основними умовами, що
сприяють цьому явищу. Прагнучи кращої долі, люди їдуть за кордон шукати роботу. Спритні ділки щороку
використовують сотні таких шукачів.

В міжнародній системі Україна визначена як країна – постачальниця жінок. Саме громадянки України зараз
складають значну частину живого «товару» на відкритих і таємних ринках Європи та Азії. Як правило, експорт
жінок з України здійснюється на світові ринки інтимного бізнесу – в Туреччину, Італію, Польщу, Іспанію, Німеччину,
країни колишньої Югославії, Угорщину, Чехію, Грецію, Російську Федерацію, Об’єднані Арабські Емірати, Ізраїль,
Сполучені Штати Америки та інші країни.

В районі налагоджена взаємодія між суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, а саме:
управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації, районним центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, Болградським відділенням поліції Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській
області та службою у справах дітей районної державної адміністрації.

Також, постійно проводяться інформаційно-просвітницькі акції з питань протидії торгівлі людьми для населення
щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання
постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях.

На сайті Болградської районної державної адміністрації створено розділ «Протидія торгівлі людьми та
домашньому насильству», в якому розміщена інформація з телефонами районних служб, а також Національної
"гарячої лінії" з попередження торгівлі людьми.

Для тих, хто мріє отримати гарну роботу за кордоном, слід звернути увагу на те, що торгівці людьми діють через
агенції з працевлаштування, фірми шоу-бізнесу та служби знайомств. Також вони розміщують неправдиві
оголошення в газетах та на стендах, звертаються з пропозиціями просто на вулиці, допомагають матеріально, щоб
затягнути людину в боргову кабалу.

Пам’ятаймо, що жертвами торгівлі людьми стають як жінки, так і чоловіки, а також неповнолітні діти.
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