
 

   

 

Торгівля людьми. Інформація для 
україномовних новоприбулих до Канади 

 
 
 
Торгівля людьми є злочин і серйозне порушення прав людини, зокрема втрата свободи. Це трапляється 
скрізь у світі, і може статися з ким-небудь навіть у Канаді. Злочин має різні форми і може бути присутнім 
у будь-якій громаді, по всій країні.  
 
Що таке торгівля людьми? 
Термін "Торгівля людьми" включає в себе вербування, перевезення або переховування людей, або 
контроль за їх переміщеннями здебільшого з метою сексуальної експлуатації або підневільної праці. 
Характерною ознакою торгівлі людьми є використання жінок, чоловіків або дітей - зазвичай з метою 
сексуальної експлуатації (секс-торгівля) або примусової праці.   
 
Що таке контрабанда людей? 
Контрабанда людей - це ввезення людей до країни шляхом нелегального перетинання міжнародного 
кордону. Контрабанда людей є комерційною угодою, у якій особа (-и) добровільно погоджується бути 
нелегально завезеною в обмін на певну грошову суму. Дія такої угоди припиняється коли дана особа 
прибуває до місця призначення. Трапляються випадки, коли особи. які домовлялися нелегально 
потрапити в країну, стають жертвами торгівлі людьми, якою займається їх перевізник. 
 
Що таке підневільна праця?  
Термін "Підневільна праця" включає в себе вербування, переміщення та утримання жертв з метою 
примусити Їх виконувати будь-які роботи.   Жертви страждають від проявів жорстокого поводження 
серед яких лайка, побиття та сексуальна експлуатація.  Приклади підневольної праці: 

• робота без платні 
• виконання завдань, не зумовлених угодою про найм 
• неотримання відпускних або плати за понаднормову роботу   
• праця протягом занадто довгого часу 
•  одлічка з платіжних чеків "внесків" за їжу або помешкання  
• неприйнятні побутові умови - забагато мешканців та антисанітарія  
• сексуальне насильство 

 
Чи я можу стати жертвою торговлі людьми? 
Індивідуальні та суспільні фактори підвищують риск стати жертвою торговлі людьми.  Говорячи про 
ризик, важливо зазначити, що деякі групи є більш уразливими, але від цього злочину може постраждати 
кожен.  Торгівці людьми вміють надзвичайно майстерно вдавати з себе потенційних захисників і 
постачальників або вчасно пропонувати якісь рішення для нібито негайної допомоги людині у скрутному 
становищі. Наприклад, торгівці людьми можуть запропонувати заплатити за одяг, їжу чи оренду житла, 
щоб зробити вас своїм боржником. 



 

   

 
Переміщені особи та ті, хто залишає домівки через війну, збройний конфлікт або очікувані воєнні дії, 
більш уразливі для експлуатації та торгівлі людьми. Такі фактори, як мовні бар’єри, відірваність від 
соціальної та культурної підтримки, брак фінансових можливостей протягом чекання дозволу на роботу 
та допомоги з забезпечення інших базових потреб, – все це робить українських новоприбулих більш 
уразливими для експлуатації тут, у Канаді. Багато переміщених громадян України, які приїжджають до 
Канади, - це жінки та діти. Вони мають підвищений ризик стати мішенню для секс-торгівлі в Канаді. 
 
Як розпізнати торгівлю людьми?  Які її ознаки? 
Ви або ваші знайомі, можуть безпосередньо постраждати від торгівлі людьми або стати потенційними 
жертвами даного злочину.   Ось кілька ознак, на які варто звернути увагу: 

• Перебувати під чимось контролем (тобто постійно бути у супроводі або під наглядом інших осіб) 
• Нанесення татуювань (з ініціалами торгівця людьми), клейм або шрамів, щоб показати право 

власності на особу 
• Ознаки недоїдання 
• Замість людей, фізично спроможнихі говорити від свого імені, розмовляє інша особа 
• Не мають жодних форм ідентифікації та не знають, де паспорт  
• Часто змінюють місцезнаходження або їх переміщують 
• Мають ознаки фізичного та сексуального насильства, зокрема видимі травми, наприклад, синці  
• З міміки та/або мови тіла зрозуміло, що вони налякані/залякані 



 

   

 
 

Влада та контроль з боку торгівців людьми мають різні прояви та різний рівень суворості, залежно від 
конкретної ситуації. Деякі підходи є дуже хитромудрі, і жертві (-ам) їх важко розпізнати. Зазначене 
суттєво ускладнює викриття подібних злочинів. 

НІХТО НЕ ОБИРАЄ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПО СВОЇЙ ВОЛІ!!! 

Злочинні торгівці створюють мудровані психологічні та емоційні перепони, щоб маніпулювати на 
міжособистісному рівні особами, яких було обрано для екплуатації.  

Яким чином торгівці людьми контролюють своїх жертв? 
Щоб обдурити жертв, торгівці людьми часто обіцяють краще чи гламурніше життя чи стосунки.  Щоб 
контролювати людину, злочинні торгівці намагаються зламати впевненість у власних силах або вдаються 
до насильства, включаючи фізичне та/або емоційне насильство та/або вимагання. Вони ізолюють своїх 
жертв і маніпулюють їми, зазвичай контролюючи такі аспекти життя людини: 

• гроші 
• особисті документи (наприклад, паспорт) 
• місце роботи 

• помешкання 
• взаємовідносини 

 
Торгівці людьми є майстрами психологічних маніпуляцій, вони не шкодують часу й зусиль на належну 
обробку своїх жертв.   

 

Торговці людьми звертаються до потенційних жертв різними способами, зокрема: 
• Видають себе за потенційного коханця, друга чи спонсора 
• Публікують оголошення у газетах чи Інтернеті про неправдоподібно гарні робочі вакансії та 

пропозиції 



 

   

•    Залякують, викрадають та примусово утримують людей 
• Зав'язують контакти з жертвами через соціальні мережі 
• Використовують однолітків, щоб вербувати своїх жертв в школах та притулках 

 
Місця, які злочинці використовують з метою сексуальної експлуатації 
Люди можуть стати жертвами сексуальної експлуатації будь-де в Канаді. Де це може трапитися: 

• Отелі та мотелі 
• Масажні салони 
• Приватні помешкання 

• Наймані на 
короткостроковий 
відпочинок приміщення  

• Онлайнові платформи 

• Нічні клуби, бари або 
фірми, що надають 
послуги супроводу 

 
 
Місця, які злочинці використовують з метою підневольної праці 
Злочини, пов'язані з підневольною працею, можуть статися будь-де в Канаді. Де це може трапитися: 

• На виробництві, де немає профспілок (наприклад, текстильна промисловість, послуги 
прибирання, і т.інш.) 

• Ресторани 
• Отелі та інші установи готельного бізнесу 
• Комерційні сільськогосподарські ділянки 
• Будівельні майданчики 
• Приватні помешкання 

Як протидіяти? 
• Переконатися, що всіх осіб, які пропонують житло новоприбулим з України, перевіряють на 

злочинне минуле та інспектують пропоноване помешкання перед розміщенням там людей 
• Вивчити, як розпізнати жертву торгівлі людьми  
• Приєднатися/створити мережу протидії постачальникам торгівлі людьми, щоб зміцнити місцеву 

безпекову систему/створити шляхи належної допомоги людям 
• Підвищити обізнаність з проблем торгівлі людьми на роботі, у навчальних закладах, громадах і 

вдома 
• Повідомляти про будь-які підозрілі дії поліції вашої юрисдикції (там готові вам допомогти!). 

Телефонувати 9-1-1 наразі виникнення надзвичайної ситуації, щоб викликати поліцію, швидку 
допомогою та/або пожежників (як наявні серйозні травми та/або є неминуча загроза втрати 
життя) 

• Повідомляти про злочини через анонімну мережу Crime Stoppers 1-800-222-8477 (TIPS) 
• Запам'ятати, надавати іншим та розповсюдити в громаді телефон канадської гарячої лінії 

повідомлень про торгівлю людьми Canadian Human Trafficking Hotline:  
 

1-833-900-1010 
 

ГОВОРІТЬ ЗА ТИХ, ХТО НЕ В ЗМОЗІ! 



 

   

Інформацію надано Національним відділом боротьби з торгівлею людьми (NHTS) Канадської 
королівської кінної поліції зі штаб-квартирі в Оттаві, Онтаріо.    
 
Для більш докладної інформації про торгівлю людьми просканувати код: 
 
 
Щоб отримати довідник для новоприбулих Newcomers Guide (пропонується на багатьох мовах, 
включаючи українську, арабську, англійську, французьку, фарсі, пенджабі, спрощену китайську, 
іспанську та тагальську) звертайтеся до NHTS за адресою NHTS-SNCTP@rcmp-grc.gc.ca. 


