
 
  

 
Заява Робочої групи з протидії торгівлі людьми Глобального кластеру з питань захисту та 
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Робоча група з питань протидії торгівлі людьми Глобального кластеру з питань захисту — це група агенцій 
ООН, міжнародних організацій та НУО, які працюють над нарощуванням зусиль, спрямованих на протидію 
торгівлі людьми у межах програм гуманітарної допомоги у ситуаціях внутрішнього переміщення. Вони 
опублікували Вступну інструкцію з протидії торгівлі людьми в умовах внутрішнього переміщення та провели 
навчання з суб’єктами у сфері захисту в країнах, постраждалих від криз та переміщення. Щоб дізнатися більше 
або надати свою експертну допомогу Робочій групі, зв’яжіться із Глобальним кластером з питань захисту: 
gpc@unhcr.org  

  

Робоча група з протидії торгівлі людьми Глобального кластеру з питань захисту спільно з Кластером 
з питань захисту в Україні висловлює занепокоєння зростанням ризиків торгівлі людьми, з якими 
стикаються люди в Україні, особливо ті, хто були вимушено переміщені в результаті бойових дій.  

Ми підтверджуємо ті проблеми у сфері захисту, які були зазначені Спеціальною доповідачкою ООН 
з питань торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, Шівон Маллаллі, Спеціальною доповідачкою 
ООН з питань насильства щодо жінок, його причин та наслідків, Рім Алсалем, та Заступницею 
Генерального секретаря і Спеціальною представницею Генерального секретаря з питань 
сексуального насильства в умовах конфлікту Прамілою Паттен. Крім того, ми закликаємо усі 
гуманітарні організації бути пильними до ризиків торгівлі людьми і вживати ефективних заходів із 
запобігання та захисту, зокрема стосовно забезпечення прав та найвищих інтересів дітей.  

Ми вітаємо нещодавнє підписання угоди між Урядом України та ООН в особі Спеціальної 
представниці Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту 
про посилення боротьби, серед іншого, з торгівлею людьми в умовах конфлікту для їхньої 
сексуальної експлуатації.  

Кластер з питань захисту в Україні, включаючи сфери його відповідальності стосовно захисту дітей 
та гендерно зумовленого насильства, а також їхні партнерські організації, розширюють діяльність 
щодо запобігання та забезпечення готовності до протидії торгівлі людьми.  

Нині у межах Кластеру працює обмежена часовими рамками Робоча група з протидії торгівлі 
людьми, робота якої спрямована на інтеграцію цього напрямку у загальний план заходів у сфері 
захисту. Запобігання торгівлі людьми і захист тих, хто став жертвою торгівлі людьми — це колективна 
гуманітарна відповідальність. Робоча група займатиметься аналізом тенденцій/прогалин/пріоритетів 
у сфері протидії торгівлі людьми, нарощуванням можливостей гуманітарних організацій, що 
потенційно контактують з людьми, які піддаються ризику або постраждали від торгівлі людьми, а 
також забезпечуватиме координацію зусиль партнерів для надання комплексної підтримки, 
орієнтованої на потреби жертв. Співголовування Робочої групи здійснюється Міжнародною 
організацією з міграції в Україні (МОМ) та організацією Ла Страда – Україна, а також підтримується 
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сферами відповідальності Кластеру стосовно захисту дітей та гендерно зумовленого насильства — 
коло повноважень Робочої групи доступне тут.  

Окрім створення цільової Робочої групи з протидії торгівлі людьми, зусилля у цій сфері також були 

інтегровані у декілька ініціатив. Робоча група з питань дітей без супроводу дорослих та дітей, 

розлучених із сім’єю, створена в рамках сфери відповідальності Кластеру стосовно захисту дітей, 

підтримує зусилля, спрямовані на запобігання розлученню родин, і надає відповідну допомогу дітям 

без супроводу дорослих, що є ключовим запобіжним заходом для їх захисту від торгівлі людьми. 

Сфера відповідальності Кластеру, що стосується гендерно зумовленого насильства, також інтегрує 

заходи з протидії торгівлі людьми у свої інформаційні превентивні матеріали та флаєри, які 

розповсюджуються серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО).  

Сфера відповідальності Кластеру стосовно гендерно зумовленого насильства, спільно із Робочою 

групою з питань грошової допомоги, запустили Оперативну групу для забезпечення принципу “не 

нашкодь” і розповсюдження інформації як про гендерно зумовлене насильство, так і про протидію 

торгівлі людьми, включаючи перенаправлення, як частину зниження ризиків, що доступна в центрах 

реєстрації. Учасники Кластеру з питань захисту також займаються підвищенням обізнаності 

переміщеного населення та тих, хто в дорозі, щодо ризиків торгівлі людьми. Банери з відповідними 

меседжами, розроблені спільно УВКБ ООН та МОМ, розміщені на пунктах пропуску вздовж західного 

кордону України. Інформація про гарячу лінію з протидії торгівлі людьми Національної поліції 

України, інформація про безпечні маршрути та інші послуги у сфері протидії торгівлі людьми також 

поширюється різноманітними каналами.  

За три місяці з початку війни, вразливість до експлуатації людей зростає. Оскільки обмеження на 

пересування через триваючі бойові дії зменшують безпечні шляхи виїзду з уражених територій, що 

ускладнюється втратою людьми джерел їхніх прибутків, виснаженням ресурсів, зменшенням доступу 

до товарів, обмеженим доступом до недорогого житла, втратою документів та розлученням сімей, 

очікується, що торгівля людьми для різного виду експлуатації зростатиме. 

Кластер з питань захисту проводить картування послуг, які залишаються доступними для 

прогнозованих випадків торгівлі людьми. У той час, як партнерські організації, які займаються 

допомогою жертвам торгівлі людьми, в екстреному порядку переїжджають із зони бойових дій, а 

деякі з них вже відновили надання послуг, Кластер з питань захисту забезпечить доступність цієї 

інформації для тисяч людей, які звертаються до гарячих ліній. Досі працюють три такі гарячі лінії з 

можливістю отримати консультацію та наявну інформацію з протидії торгівлі людьми:   

·    МОМ: Національна гаряча лінія з консультування мігрантів та протидії торгівлі людьми: 

527 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних 

телефонів), а також онлайн-консультації за посиланням: https://www.527.org.ua/ 

 

·    Ла Страда – Україна: Національна безкоштовна гаряча лінія з протидії домашньому 

насиллю, торгівлі людьми та гендерній дискримінації: 116 123 (безкоштовно з мобільних 

телефонів) or 0 800 500 335 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів). Онлайн-

консультації доступні через Telegram: @NHL116123, Facebook: @lastradaukraine, Skype: 

@lastrada-ukraine, email: hotline@la-strada.org.ua  

  

·    Державний кол-центр з протидії торгівлі людьми, домашньому насиллю, гендерно 

зумовленому насильству та насильству проти дітей: 1547 або https://1547.ukc.gov.ua/ 
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Кластер з питань захисту забезпечує, щоб всі партнери знали про механізми перенаправлення 

допомоги у разі виявлення осіб, які перебувають під ризиком торгівлі людьми, або ймовірних випадків 

торгівлі людьми.  

По мірі того, як збільшуватиметься кількість заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми, 

більше інформації на цю тему подаватиметься найближчим часом.  

 

У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся за електронною адресою:  

Protectionclusterukraine@unhcr.org 
 
МОМ Україна: akarelina@iom.int, egalos@iom.int  
 
Ла Страда – Україна: k.cherepakha@la-strada.org.ua  

Глобальний кластер з питань захисту: mccormac@unhcr.org 
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