Особливості оцінки чинників поширення торгівлі людьми
молодими респондентами.
Сприйняття молоддю проблеми торгівлі людьми характеризується наступним:
- менше, ніж в середньому по виборці молоді респонденти вважають важливим чинником поширення торгівлі людьми відкриття кордонів та
можливість подорожувати (34 % проти 37)
- більше всіх звинувачують у потраплянні в ситуацію торгівлі людьми потерпілих осіб (63 % проти 59)
- найменше звинувачують державу у поширенні явища торгівлі людьми
(78 % проти 82)
- та найменше вбачають причини в зацікавленості інших країн, в яких
експлуатують українських громадян (69 % проти 73).

Хто повинен надавати допомогу особам,
потерпілим від торгівлі людьми.
На перше місце опитані поставили державні установи (83 %), на друге
– міжнародні організації - 67 %, на третє – міліцію, на четверте – родичів.
Суттєвих соціально-демографічних розбіжностей (стать, вік) у відповідях на це
питання не зафіксовано.

Ставлення населення України
до проблеми торгівлі людьми
та організації надання
допомоги потерпілим
від торгівлі людьми
Що таке торгівля людьми?

Із статистики Міжнародного жіночого
правозахисного центру «Ла Страда – Україна»
За період січень-лютий 2007 р. допомогу було надано 183 особам, серед
яких 72 дорослих та 111 неповнолітніх. Найчастіше надавалась консультативна
допомога, проводилася робота по справах щодо пошуку зниклих за кордоном та
сприяння у поверненні, юридична та психологічна допомога тощо.
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всі дзвінки в межах України безкоштовні

Торгівля людьми означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, приховування
або утримання людей шляхом загрози, силою або її застосуванням або інших форм примусу, викрадення, шахрайства,
обману, зловживання владою або уразливістю положення,
або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. (Протокол
про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо
жінками і дітьми і покарання за неї, стаття 3 Конвенції ООН
проти транснаціональної організованної злочинності).
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Дослідження Міжнародного жіночого
правозахисного центру «Ла Страда – Україна»
Опитування проводилося Українським інститутом
соціальних досліджень ім. О.О. Яременка на замовлення
Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда
– Україна» з 26 лютого по 6 березня 2007 року в усіх областях України, АР Крим та місті Києві. Всього опитано 2024
респонденти віком від 18 до 70 років. Опитування є репрезентативним для України.
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Найсуттєвіші розходження у відповідях на питання щодо актуальності
проблеми торгівлі людьми спостерігаються в залежності від регіону проживання респондентів.
Серед тих, хто вважає торгівлю
людьми актуальною проблемою

Відповіді респондентів на питання: «Чи вважаєте Ви
торгівлю людьми актуальною проблемою для:”

Вашої сім’ї

Оцінка актуальності проблеми торгівлі людьми в залежності
від регіону проживання респондентів.

Центр

Чим далі від себе, тим більш актуальною виглядає проблема торгівлі людьми. Тому респонденти оцінюють високу актуальність проблеми торгівлі людьми
в суспільстві. Взагалі рівень актуальності проблеми зростає від особистого кола
спілкування та родичів до населення міста, села, потім країни та світу в цілому.
Але навіть якщо говорити про родичів та найближче оточення респондентів, то і для цього кола проблема торгівлі людьми є актуальною, про що зазначають 29 % опитаних. Враховуючи репрезентативність вибірки та стандартних
відхилень 1,34-2,24 % можна говорити, що більше 25 % населення України стикалися з проблемою торгівлі людьми в своєму найближчому соціальному середовищі.

їни з малозабезпечених сімей з неповною середньою та середньою освітою.
Так, якщо сумарна оцінка відповідей на це питання серед респондентів з початковою та неповною середньою освітою складає 37 %, то з повною середньою
вже 31 %, базовою вищою освітою – 28 %, а з повною вищою – 26 %.
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Чи знають в Україні про проблему торгівлі людьми?

Хто винен в поширенні явища торгівлі людьми в Україні?
(відповіді респондентів надані в таблиці у відсотках)
Сумарне значення

Так. Інформованість населення України з проблем торгівлі людьми неуклінно зростає.
Відкриття кордонів та можливість подорожувати
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Особи, потерпілі від торгівлі людьми, самі винні в тому, що стали
жертвами

59

Залежність оцінки актуальності проблеми торгівлі людьми
від рівня освіти респондентів.

Власна сім’я винна в тому, що хтось із її членів став жертвою торгівлі
людьми

48

Оцінки рівня актуальності проблеми торгівлі людьми залежать від освітнього рівня респондентів. Так, чим вище рівень освіти респондентів, тим зменшується рівень оцінки актуальності проблеми в найближчому оточенні респондентів та одночасно підвищується рівень оцінки актуальності проблеми на рівні
населеного пункту, області, України та світу в цілому. Ця тенденція також відображає факт, що здебільшого від торгівлі людьми страждають громадяни Укра-

Керівництво країни винне у тому, що населення стає жертвами торгівлі людьми
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Зацікавленість інших країн, в яких експлуатують українців як робочу
силу
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