Державний департамент США
Доповідь про торгівлю людьми за 2005 рік

"Ця п’ята щорічна Доповідь про торгівлю людьми, разом із 96 мільйонами доларів США, які наш народ надав
урядам інших країн та неурядовим організаціям за минулий рік, вказують на наше серйозне занепокоєння цією
проблемою. Цього року ми включили більше країн до Доповіді внаслідок глибших досліджень та використання
більшої кількості джерел. Також ми більше уваги приділили рабській праці, особливо внутрішній торгівлі
людьми. Примусова праця також залишається дуже поширеною, включаючи цілі села, які працюють, щоб
відробити борги, успадковані від попередніх поколінь" - Держсекретар США Кондоліза Райс
Огляд Доповіді Державного Департаменту США про торгівлю людьми від 6 червня 2005 року
УКРАЇНА
ГРУПА 2 – ПЕРЕЛІК КРАЇН, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАГЛЯДУ

Україна, в першу чергу, є державою, з якої чоловіки, жінки та діти продаються у країни Європи, Близького
Сходу та до Росії для цілей сексуальної експлуатації та примусової праці. За даними останніх досліджень, в
Україні спостерігається феномен внутрішньої торгівлі людьми для всіх форм експлуатації та дедалі зростаюча
проблема торгівлі неповнолітніми. Україна продовжує слугувати важливою країною транзиту на Захід жертв
торгівлі людьми азіатського та молдовського походження.
Уряд України не повністю дотримується мінімальних стандартів викорінювання торгівлі людьми, проте для
цього він докладає великих зусиль. Україна була включена до групи 2 Переліку країн, які підлягають нагляду,
тому що вона не змогла продемонструвати свідчення активізації зусиль і її рішучості вжити додаткових заходів
у наступному році, особливо у галузі захисту жертв торгівлі людьми та кримінального переслідування осіб,
причетних до такої торгівлі. Від нового уряду, який прийшов до влади наприкінці 2004 року, очікуються більш
ефективні дії з ліквідації організаційних недоліків і корупції, які гальмували боротьбу попереднього уряду із
торгівлею людьми. Уряд має розробити спеціальну програму захисту свідків торгівлі людьми, розширити
правове визначення торгівлі людьми до рівня міжнародних вимог, забезпечити постійне фінансування
підрозділу, який опікується проблемою торгівлі людьми, та провести спеціальну підготовку персоналу для
запобігання випадкам образи постраждалих від торгівлі людьми та порушення їхньої конфіденційності.
Кримінальне переслідування
У звітному періоді Кримінальний кодекс України залишався неадекватним для покарання всього спектру
правопорушень, пов‘язаних із торгівлею людьми. Міністерство внутрішніх справ відкрило 269 нових справ,
завершило 72 розслідування та пред‘явило звинувачення у торгівлі людьми 138 особам. По фактах торгівлі
людьми було розпочато 68 судових розглядів. Суд визнав обвинувачених винними у торгівлі людьми в 67
випадках, тобто більше, ніж минулого року. На жаль, до позбавлення волі були засуджені лише 22 особи, а
інші були засуджені умовно. Протягом звітного періоду правоохоронні органи успішно нейтралізували 17
організованих злочинних угруповань, що були причетними до торгівлі людьми. Однією із проблем була
поширеність змов з метою торгівлі людьми та причетність до неї державних посадових осіб; постійно
надходили повідомлення про втручання високо посадовців, яким, можливо, і пояснюються дуже м‘які вироки.
Протягом року прокуратура не розслідувала жодної справи по фактах корупції, пов‘язаної із торгівлею людьми,
і не притягла до відповідальності по цій статті жодної особи.
Захист
У 2004 році уряд України не зміг забезпечити постраждалим від торгівлі людьми належних захисту і
реабілітації. Відсутність надійної програми захисту жертв і свідків не дозволила урядові здійснювати належний
захист постраждалих, внаслідок чого мало хто із жертв торгівлі людьми бажали співробітничати зі слідством.
Під час судових розглядів українські суди демонстрували байдужість до постраждалих; жертв торгівлі людьми
вважали скоріше проститутками, ніж об‘єктами серйозного злочину. Деякі реабілітаційні послуги координувало
Міністерство у справах сім‘ї та молоді, але більш частина фінансування на ці програми надходила від
міжнародних донорів. Заслуговує на похвалу той факт, що всіх постраждалих від торгівлі людьми, які були
репатрійовані чи депортовані із-за кордону через порт «Одеса», уряд передав на піклування однієї місцевої

неурядової організації. Уряд доручив усім дипломатичних представництвам України за кордоном прискорити
процедури ідентифікації українців – жертв торгівлі людьми та надання їм відповідних проїзних документів.
Запобігання
Минулого року зусилля України, спрямовані на запобігання торгівлі людьми, були прикро недостатніми. У 2004
році комплексна програма боротьби із торгівлею людьми запроваджувалася не належним чином, оскільки для
її ефективної імплементації бракувало фінансування та конкретики. В результаті цього проблема внутрішньої
торгівлі людьми не вирішувалася. У грудні 2004 року для посилення координації дій високо неефективної
міжвідомчої групи уряд створив дорадчу робочу групу з питань боротьби із торгівлею людьми. У здійсненні
більшості профілактичних програм уряд продовжував спиратися на НУО та міжнародні організації. Втім він
надавав останнім незначну підтримку у вигляді, в першу чергу, розповсюдження відповідної літератури в
державних установах і школах. В 2004 році Міністерство у справах сім‘ї та молоді проводило просвітницьку
роботу серед молоді деяких сільських районів і надало молодим сім‘ям допомогу під заставу.
Сторінка Доповіді про торгівлю людьми на веб-сайті Держдепартаменту США

