
  

118 

 

ЗВІТ КОМІСІЇ БОРОТЬБИ ПРОТИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
(серпень 2012 р. – травень 2013 р.) 

 
Наша комісія присвячена викриттю торгівлі людьми, зокрема з України, щоб пригорнути увагу 
міжнародної спільноти до цієї мерзенної діяльності. Нашою метою є розвиток методів допомоги 
бідолашним жертвам торгівлі в усьому світі, а також робота в області запобігання поширенню цієї 
негуманної діяльності.  

Ми прагнемо встановити зв’язок між організаціями-членами і місцевими недержавними 
організаціями для того,  щоб встановити сталі стосунки для майбутньої співпраці. З цією метою ми 
очікуємо тісну співпрацю з відповідними органами Організації Об'єднаних Націй, а також з іншими 
міжнародними і регіональними організаціями. СКУ поділяє погляди фактично всіх недержавних 
організацій, що зайнятi у розкриттям і боротьбоюі з цим лихом: торгівля людьми є сучасною 
формою рабства і жахливим порушенням прав людини. На додаток, ми погоджуємося з тим, що 
міжнародна спільнота повинна проводити більш істотну і реальну роботу у боротьбі проти торгівлі 
людьми.  

Діяльність Комісії: 
1. Організували зустріч з доктором Катериною Левченко, президентом Mіжнародного Центру з 

прав жіноцтва "Ла Страда Україна", який працює над запобіганням торгівлі людьми, 
особливо торгівлі жінками і дітьми, з часу свого заснування у 1997 році. Ми обговорили 
тематику протидії торгівлі людьми та акції/проекти, направлені на боротьбу з цим 
злочином, а також проекти, які спрямовані захищати права людини. Комісія планує 
провести кампанію з написання листів щодо ліквідації управління моніторингу прав людини 
у діяльності органів внутрішніх справ та можливі шляхи нашого впливу на цю ситуацію. Ми 
плануємо заохотити шкільну молодь до підтримки дитячої гарячої лінії "Ла Страда" шляхом 
збору коштів. Зустріч була організована у поєднанні з рядом лекцій доктора Левченко, на 
запрошення Kанадського Iнституту Українських Студій.  

            www.la-strada.org.ua 

2. Комісія продовжує поповнювати наявні матеріали на вебсторінці, щоб більша кількість 
організацій мала можливість ознайомитися з темою, та щоб вони мали швидкий доступ до 
інформації. http://ukrainianworldcongress.org/taskforce_to_stop_human_trafficking_en_281cms.htm 
Ми подали лінки, які стосуються торгівлі людьми,  як-от інформація для імігрантів, котрі 
виїжджають за межі України. Наприклад: 
OSCE (Office of security and Cooperation in Europe) – Організація безпеки і співробітництва 
Європи: http://www.osce.org/cthb 
"Ла Страда", перелік гарячих ліній допомоги в Україні та Євросоюзі: 
http://www.brama.com/lastrada/links.html 
Міжнародна Oрганізація Міграції: http://iom.org.ua/ua/ 

           "Відродження Hації"(міграційний інформаційний лінк):  
http://www.migration-info.org.ua/aboutus/ 
Метою комісії є поширення матеріалів, засноване на порадах організацій-членів  
СКВУ та на заохоченні організацій-членів у конкретних країнах розміщувати лінки на 
власних вебсторінках. 

3. Продовжується праця над мапою допомоги на веб-сайті та над проектом для жертв торгівлі 
людьми: створюється інтерактивна мапа, де будуть поміщені номери телефонів допомоги 
для жертв торгівлі людьми. Отримали приблизну оцінку вартості роботи від кількох веб-
дизайнерів (включно з особою, що працювала над веб-сайтом СКУ). Також можливий 
зв’язок з Google Maps (проект очікує фінансування). 

4. Підтримуємо постійний зв'язок і беремо участь у торонтській мережі протидії торгівлі 
людьми та в оперативній групі Oнтарійської Kоаліції Проти Tоргівлі Людьми, також є у 
зв'язку з Kанадською Українською Iміграційною Допомогою і з Українською Kанадською 
Cуспільною Cлужбою (щоб увійти у систему зв’язку з метою боротьби проти торгівлі 
людьми у Торонто і в Канаді). 
www.allianceagainstmodernslavery.org  
http://torontocounterhumantraffickingnet.blogspot.ca/ 

5. Відродження Hації, Тернопіль 
http://www.migration-info.org.ua/aboutus/ 

 співпраця з HUHTC-ATI  (Приятелі Дітей - Проект Захист); постійна освітня 
підтримка і підвищення усвідомлення про торгівлю людьми у дитячих притулках і у 
молоді у тернопільській області. 

 безперервне фінансування проекту групою HUHTC-ATI “Ініціатива з протидії торгівлі 
людьми –креативні лабораторії” 
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 фінансований роздрук інформаційних книжок і брошур 

 подальші ініціативи у дискусії - розширення університетських програм з підготовки 
психологів 
http://www.chornobyl.ca/Newsletters_files/Newsletter%20HUHTC%202011%20Spring.pdf 

6. Підтримка парламентських законопроектів канадського члену парламенту Джой Смітс і 
петицій про зміни у кримінальному законодавстві щодо судового переслідування торгівлі 
людьми у Канаді та за кордоном. 
http://www.joysmith.ca/main.asp?fxoid=FXMenu,6&cat_ID=27&sub_ID=94 

 СКВУ включення оперативної групи з припинення торгівлі людьми у секцію 
недержавних організацій. 
http://www.joysmith.ca/main.asp?fxoid=FXMenu%2c11&cat_ID=27&sub_ID=92 

 
 
Дякуємо за співпрацю, 
Комісія боротьби проти торгівлі людьми 
Ірина Солтис 
Контакти: irenasoltys@hotmail.com 
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