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Торгівля людьми

ГОСПОДЬ ЗАКЛИКАЄ НАС ТВОРИТИ 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

с. Ріта Маскаренхас FMA – Азійський рух релігійних жінок 
проти торгівлі людьми  (AMRAT)

Часто ми скоріше виокремлюємо 
справедливість, ніж бачимо її частиною всієї  
Євангелії, доброї новини. “Бо я, Господь, 
люблю право…” – Іс 61:8
Справедливість становить сутність того, ким 
є Бог. Таким чином, справедливість сприяє 
нашому поклонінню Богу.  Справедливість є 
однією з форм  поклоніння.
Ми всі молимося в Молитві Господній про 
«прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя 
як на землі, так і на небі». Так чому б не 
принести Небеса на Землю, борючись проти 
несправедливості?
Бог ідентифікує себе з маргіналами. Він 
уявляє себе як батька сиріт і захисник вдів (Пс 
68: 5). Він є захисником слабких і безсилих. 
Він, також, не толерує злочини проти будь-
кого, особливо тих, хто знаходиться на 

узбіччі. Це дуже специфічний спосіб того, 
як Він хоче, щоб Його ідентифікували. Він 
завжди знаходиться на стороні жертви, і 
проти злочину з боку експлуататора.
Оскільки Бог серйозно ставиться до 
справедливості, це так само має бути 
пріоритетом і у нашому житті. Один із 
способів для нас брати участь в справі 
справедливості – це ставати більш 
обізнаними про те, що відбувається в 
нашому світі.

Несправедливість болить і болить сильно. 
Тому, нам самим, необхідні знання  по 
питанню торгівлю людьми, яке є диким і 
жорстоким злочином, що зачіпає мільйони 
людей по всьому світу набагато більш 
зараз, ніж будь-коли раніше.

“…А чого 
Господь від 

тебе вимагає? 
Лише чинити 

справедливість, 
любити 

милосердя й 
покірно ходити 

перед твоїм 
Богом.”  

                           Міх 6:8
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Вважається, що сьогодні 45,8 мільйонів 
людей в тій чи іншій формі знаходяться 
в пастці рабства (www.globalslaveryindex.
org). 360 $ млрд, або 21 Lac crores INR – це 
оцінений дохід від торгівлі людей в Індії 
(Економіка, що стоїть за примусовою 
підневільною працею через торгівлю 
людьми - Кейлаш Сатярті, лауреат 
Нобелівської премії миру). Ці брудні 
гроші стимулюють велику корупцію, що 
еквівалентно однієї п’ятої ВВП Індії!

Через те, що це  породжує такі колосальні 
доходи і прибуток, торгівля людьми, є 
найбільш швидкозростаючим злочином і 
тепер стає  другим за величиною незаконної 
торгівлі в світі.

Людьми торгують для сексу, праці і органів. 
Два найбільш поширених видів торгівлі 
людьми є секс торгівля і торгівля праці.

Торгівля людьми - це незаконна торгівля, яка 
відбувається, коли одна людина (торговець) 
використовує шахрайство, обман, силу або 
примус для намовляння, найму, надання 
притулку або транспортування людини 
(жертви) з метою експлуатації для своєї 
власної комерційної вигоди. Експлуатація – 
це будь-який акт фізичної експлуатації або 
будь-якої форми сексуальної експлуатації, 
рабства або практик, подібних до рабства, 
поневолення або примусового вилучення 
органів.

ПОБАЧ
Деякі загальні статистичні дані по 
торгівлі людьми є такими: 
(www.enditmovement.com)

 Ø  Майже 1 з  5 жертв рабства – це дитина 

 Ø 55% жертв становлять жінки і дівчатка

 Ø Рабство відмічається в 167 країнах

Проституція, порнографія, секс-туризм, 
примусовий шлюб, потогінна праця, 
жебрацтво, залучення до озброєних 
конфліктів, робота мігрантів у сільському 
господарстві - це шляхи, що є очевидними 
сьогодні у сфері торгівлі людьми.

Рабство має багато форм і різних назв. Але 
відмінною рисою рабства є насильство, що 
поширюється на його жертви.
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ПОМІРКУЙ
Питання про торгівлю людьми об’ємне 
і може здатися всеохоплюючим, 
але це зовсім не означає, що ми 
будемо ігнорувати це питання або 
будемо байдужі до нього  через його 
мерзотність.

Перший крок полягає в тому, щоб 
стати більш обізнаними і зрозуміти 
уявлення Бога по цьому питанню.  Він 
від серця говорить про це в наступних 
писаннях:

“Навчітеся добро чинити; 
шукайте правди. Захищайте 
пригнобленого. Захищайте 

сироту; заступайтесь за вдову.”  
                                                           Іс 1:17

“Господній Дух на мені, 
бо він мене помазав. 

Послав мене нести Добру 
Новину бідним, звіщати 
полоненим визволення, 

сліпим прозріння, випустити 
пригноблених на волю, 

оповістити рік Господній 
сприятливий.”  

Лк 4:18-19

“А цар, відповідаючи їм 
скаже: Істинно кажу вам: усе, 
що ви зробили одному з моїх 

братів найменших – це ви мені 
зробили.’”  

                                                     Мт 25:40

Папа Франциск глибоко ознайомлений 
з цією проблемою і вже декілька разів 
промовляв з цього приводу. Деякі 
моменти його послань: 

Послання на Всесвітній 
день миру 2015: 

Немає більше рабів, але брати  і сестри

(4) Сьогодні, як і в минулому, рабство 
корениться в понятті людської 
особистості, що дозволяє йому або 
їй, щоб з ним (нею) поводилися як з 
об’єктом. Кожного  разу, коли гріх отруює 
людське серце і віддаляє нас від нашого 
Творця і наших сусідів, останні більше 
не розглядаються як істоти рівної 
гідності, як брати або сестри, які мають 
спільну людяність, а скоріше як об’єкти. 
Чи то шляхом примусу або обману, або 
шляхом фізичного або психологічного 
примусу, людські істоти, створені за 
образом і подобою Бога, позбавлені 
волі, продані і принижені, щоб стати 
власністю інших. Вони розглядаються 
як засіб для досягнення мети.

Друга Європейська асамблея РЕНАТЕ 
(Релігійна мережа  в Європі з боротьби 
із торгівлею і експлуатацією) - 7 
листопада 2016 року

Однію із найбільш хвилюючих з цих 
відкритих ран є торгівля людьми, сучасна 
форма рабства, яка порушує дану Богом 
гідність багатьох наших братів і сестер, 
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і становить справжній злочин проти 
людства. Хоча багато було зроблено в 
визнанні серйозності й масштабності 
цього питання, багато ще належить 
доконати на рівні підвищення суспільної 
свідомості та здійснення більш 
ефективної координації зусиль з боку 
урядів, судових органів, співробітників 
правоохоронних органів і соціальних 
працівників.

Як добре відомо, один із викликів 
у цій роботі в плані пропагування, 
освіти та координації полягає у 
певній байдужесті і навіть співучасті, 
тенденції з боку багатьох шукати інший 
шлях (пр. Evangelii Gaudium, 211), де 
потужні економічні інтереси і мережа 
злочинності знаходяться в грі. З цієї 
причини, я хотів би висловити свою 
вдячність за ваші зусилля по підвищенню 
рівня інформованості громадськості 
про масштаби цього лиха, що особливо 
торкається жінок і дітей. Але абсолютно 
особливим чином, я дякую вам за ваше 
щире свідоцтво Євангелії милосердя, що 
проявляється у вашій прихильності до 
відновлення і реабілітації жертв.

Ваша діяльність в цій області нагадує 
нам про  «великі і і часто мовчазні 
зусилля, які були зроблені напротязі 
багатьох років з боку релігійних громад, 
особливо жіночими конгрегаціями», 
щоб піклуватися про поранених в своїй 
гідності і наляканих через свій досвід 
(ср. Послання на Всесвітній день миру 
2015, 5). Особливо, я думаю про значний 
внесок від жінок, які супроводжують 
інших жінок і дітей у такій глибоко 
особистій  подорожі на шляху зцілення і 

реінтеграції.

Папа Франциск на «Зустрічі суддів на 
найвищому рівні по питанню торгівлі 
людьми та організованої злочинності» 
червень 3-4, 2016

«... Академія зібрала вас всіх разом, 
суддів і прокурорів з усього світу, з 
практичним досвідом і мудрістю у 
питанні викоріненні торгівлі людьми, 
контрабанди та організованої 
злочинності ... Брати на себе 
відповідальність щодо власного 
покликання, також, означає чуйність 
та проголошення себе вільним від 
тиску з боку урядів, приватних 
установ і, звичайно ж, «структур 
гріха», про які мій попередник Іоанн 
Павел II говорив, зокрема, в зв’язку 
з організованою злочинністю. Без 
цієї свободи, судова система нації 
є  корумпованою і прогнилою».
 «На щастя, для реалізації цього 
складного і делікатного людського і 
християнського проекту звільнення 
людства від нового рабства і 
організованої злочинності, що  
Академія взяла на себе на моє прохання, 
ми можемо, також, розраховувати 
на важливу і вирішальну взаємодію 
з Організацією Об’єднаних Націй. Я 
вдячний, що представники 193 держав-
членів ООН одноголосно схвалили 
нові Цілі сталого розвитку, і зокрема 
Цілі 8.7. Текст говорить: «вжити 
невідкладних і ефективних заходів з 
метю викорінення примусової праці, 
покінчити з сучасним рабством і 
торгівлею людьми і забезпечити 
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заборону та ліквідацію найгірших форм 
дитячої праці, включно з вербуванням 
і використанням дітей-солдатів, а до 
2025 року покінчити з дитячою працею 
в усіх його формах. Ми можемо дуже 
чітко сказати, що такі цілі і завдання, 
в даний ча, становлять моральний 
імператив для всіх держав-членів ООН».

Папська аудієнція від 8 лютого 2017  
Свято Св. Бакхіти 

«Сьогодні ми відзначаємо День молитви 
і Усвідомлення боротьби з торгівлею 
людьми, в цьому році, присвяченому, 
зокрема, дітям і підліткам. Я 
закликаю всіх тих, хто різними 
шляхами допомагають поневоленим 
і скривдженим дітям звільнитися від 
такого пригнічення. Я сподіваюся, що 
ті, у кого є урядова відповідальність, 

Сьогодні торгівля людьми процвітає, 
тому що ризик дуже низький, а  прибутки 
для торговців колосальні. Найсильніший 
спосіб зупинити цей процес – це 
зробити так, щоб злочинці постали 
перед кримінальною відповідальністю 
та понесли відповідальність за свої 
злочини.

Засудження кур’єра з торгівлі людьми 
за його лочини посилає потужний 

сигнал іншим торгівцям, що їхні 
злочини не залишаться безкарними. 
Серйозні вироки і швидкі суди для 
таких злочинів повинні допомогти 
приборкати злочинність і створити 
культуру стримування.

Боротьба з торгівлею людьми може 
бути проведена, головним чином,  в 
таких сферах, як: 

будуть твердо боротися з цим злом, 
голосно і відкрито підтримувати 
найменших з наших братів, принижених 
в їхній гідності. Ми повинні докласти 
всіх зусиль, щоб викорінити цей 
ганебний і нестерпний злочин ... Я 
повертаюся до сьогоднішнього свята, 
Дня молитви і Усвідомлення боротьби 
з торгівлею людьми, яке  відзначається 
сьогодні, тому що сьогодні свято Святої 
Жозефіни Бакхіти [він показує листівку, 
що говорить про неї]. Ця молода жінка 
поневолена в Африці, експлуатована, 
принижена, не втрачали надії, і в кінці 
кінців  прибула до Європи як мігрант. 
Тут вона почула заклик Господа і стала 
черницею. Помолимося Святій Жозефіні 
Бакхіті Джозефін Бакхіта за всіх 
мігрантів, біженців і експлуатованих, 
які страждають так дуже, дуже сильно».

ДІЙ
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Пропагування: молитва; «бесіди» 
з урядами, установами, готелями 
і ключовими організаціями, щоб 
поставити у центр уваги питання 
про торгівлю людьми; і зусилля щодо 
захисту жертв торгівлі людьми через 
закон.

Захист: надання підтримки, супровід, 
безпечний «простір» і простір для 
жертв.

Попередження: надання інформації, 
школьна і парафіяльна освіта, програми 
і курси, фінансова допомога.

Спілкування: ділитися тим, що 
ми знаємо, робота разом з іншими 
релігійними об’єднаннями (приєднання 
до ТАЛІТИ КУМ - міжнародна парасолька 
релігійного життя, що бореться з 
торгівлею людьми), іншими групами 
і НУО, які мають досвід в цій області, 
навіть з поліцією ...      

Шляхи, якими ви можете 
допомогти в боротьбі з торгівлею 
людьми

Будь-який бажаючий може 
приєднатися до боротьби з торгівлею 
людьми. Ось лише кілька ідей.

1 Вивчіть показники щодо торгівлі 
людьми, щоб можно було б 
розпізнати потенційну жертву 
торігвлі людьми.  Підготовка 
з підвищення інофрмованості 
щодо торгівлі людьми доступна 
для фізичних осіб, юридичних 
осіб, служб швидкого реагування, 
правоохоронних органів, 
вчителів, а також державних 
службовців, та інших. 

2 Будь сумлінним  і поінформованим 
споживачем. Відкрий свої знаки 

щодо підневольної праці, запитай, 
хто збирав твої помідори або шив 
одяг, або перевір Список товарів 
Департамента праці  щодо 
продукції, виробленої за рахунок 
дитячої праці або примусової 
праці. Заохочуй компанії вживаи 
заходів із розслідування і 
запобігання торгівлі людьми в 
їхньому ланцюгу  поставок та 
публікувати інформацію з метою 
обізнаності споживачів.

3 Запровадь і підтримуй зусилля 
у боротьбі з торгівлею людьми в 
твоєму співтоваристві.

4 Зустрінься з і/ або напиши 
до твоїх представників 
місцевих, державних органів, та 
федерального уряду, щоб дати 
їм знати, що ви піклуєтеся про 
боротьбу з торгівлею людьми, та 
запитай, що вони роблять для її 
вирішення.

5 Проведи захід з обізнаності, 
щоб подивитися і обговорити 
кінофільми про торгівлю 
людьми. Наприклад, дізнайся, 
як сьогодні існує сучасне 
рабство; переглянь і проаналізуй 
документальний фільм про 
секс-торгівлю; або дізнайся, як 
торгівлі людьми може впливати 
на глобальний шлях поставок 
харчових продуктів. Крім того, 
вивчи Проект Свободи компанії 
CNN щодо інших історій про різні 
форми торгівлі людьми у всьому 
світі.

6 Організуй збір коштів і передай 
їх організаціям по боротьбі з 
торгівлею людьми.
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Покласти край торгівлі 
людьми складно, але ми, всі,  
можемо зробити щось, що в 
наших силах.  Ми запитуємо 

себе: що я зробив? Що я можу 
зробити? А що ми можемо, 
як спільнота, зробити, щоб 

поставити це питання на 
перший план? Ми більше не 
можемо мовчати ... час діяти 

настав тепер!

7 Заохочуй свої  місцеві школи 
співпрацювати зі студентами і 
і включити питання  сучасного 
рабства в їхні навчальні 
програми. Як батьки, педагог чи 
шкільний адміністратор розумій, 
як торговці людьми роблять 
своєю мішенню дітей шкільного 
віку.

8 Будь добре поінформованим. 
Налаштуй веб-повідомлення, 
щоб отримувати поточні новини 
з питання торгівлі людьми. 
Ознайомся з матеріалами щодо 
інформування громадськості, 
що доступне з багатьох різних 
джерел як офіційно-уряових, так  
і в інтернеті.

9 Працюй з місцевою релігійною 
громадою або згормадженням, 
щоб допомогти  зупитини 
підтримку постачальника послуг 
торгівлі людьми або через 
поширення обізнаності про 
торгівлю людьми.

10 Зайнятість: Забезпеч роботою, 
стажуванням, навичками через 
навчання, а також іншими 
можливостями для осіб, що 
пройшли через процес торгівлі 
людьми.

11 Студенти: Дій у своєму 
студентському містечку.  
Доєднайся або започаткуй 
університетський клуб з 
питання обізнаності щодо 
торгівлі людьми та ініціюй  
заходи у твоїй  місцевій громаді. 
Подумай про написання однієї 
з твоїх науково-дослідних робіт 
по темі, що стосується торгівлі 
людьми. Наполягай, щоб питання 

торігівлі людьми включили до 
університетських програм.

12 Працівники сфери охорони 
здоров’я: Дізнайтся, як 
визначати показники торгівлі 
людьми та допомогати жертвам. 
За сприяння з боку організацій 
по боротьбі з торгівлею 
людьми, розширюй недорогі або 
безкоштовні послуги жертвам 
торгівлі людьми.

13 Журналісти: Засоби масової 
інформації відіграють величезну 
роль у формуванні сприйняття 
і спрямування суспільного 
обговорення про торгівлю 
людьми.

14 Адвокати: Пропонування 
жертвам торгівлі людьми 
юридичних послуг, включаючи 
підтримку тих, хто хоче отримати 
певні пільги або спеціальні 
дозволи - візи.

Перекладач: 
Тетяна Куликовська


