18 ЖОВТНЯ - ЄВОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
&bull;&bull;Четвер&bull;, 17 &bull;жовтня&bull; 2019, 16:16&bull;

Європейський день боротьби з торгівлею людьми започаткований 18 жовтня 2007 року
Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня
обізнаності щодо феномену торгівлі людьми та небайдужості громадськості до цього
явища.

Торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства, що грубо
порушує права людини.

Україна була серед перших країн у Європі, яка у 1998 році встановила кримінальну
відповідальність за торгівлю людьми. У Кримінальному кодексі України покарання за
торгівлю людьми передбачено статтею 149, яка визначає ці злочинні дії як вербування,
переміщення, переховування, передачу або одержання людини, вчинені з метою
експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи.

Існує чимало різноманітних видів експлуатації: усиновлення (удочеріння) у комерційних
цілях, використання в порнобізнесі, використання у військових конфліктах, залучення до
злочинної діяльності, трансплантація чи насильницьке донорство, примус до заняття
проституцією, рабство і ситуації, подібні до рабства, примусова праця, залучення в
боргову кабалу.

Міністерство соціальної політики визначено національним координатором у сфері
протидії торгівлі людьми, та, відповідно до своїх повноважень, здійснює координацію
діяльності органів виконавчої влади, проводить інформаційно – просвітницькій акції,
забезпечує встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми та
надання допомоги таким особам.

В області статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 16 особам.

З прийняттям Закону України „Про протидію торгівлі людьми” Міністерство соціальної
політики, як національний координатор, проводить інформаційно-просвітницькі акції з
протидії торгівлі людьми з метою інформування громадян України про цю проблему.
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З нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 18 жовтня наша область
проводить інформаційну акцію.

Обласна акція розпочнеться о 14.00 годині у м. Кропивницький за адресою: вул.
В.Перспектвина, 24, біля КЗ «Обласна універсальна бібліотека ім. Д.І.Чижевського».

Акція спрямована на підняття рівня обізнаності населення щодо проблеми торгівлі
людьми, поширення важливої інформації про цю проблему та небезпеку, яку вона
становить.
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