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Війна Росії проти України: ризик торгівлі 
людьми 

Вторгнення Росії в Україну змусило мільйони людей, переважно жінок і дітей, покинути країну або вони 
стали переміщеними в межах кордонів України, що останнім часом призвело до однієї з найбільших 
гуманітарних криз в Європі. Хаос , породжений конфліктом, експоненціально збільшив ризик торгівлі 
людьми та експлуатації, особливо найбільш вразливих осіб. 

Ризик торгівлі людьми та експлуатації 
За оцінками Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), з початку війни 24 лютого понад 5,5 млн 
осіб втекли з України, шукаючи притулку в сусідніх країнах, переважно в Польщі, Угорщині, Молдові, 
Румунії та Словаччині, і понад 7,7 мільйона були внутрішньо переміщені. Масштаби руйнувань і жертв 
серед цивільного населення, спричинені війною, призвели до однієї з найбільших європейських 
гуманітарних криз останнім часом. За оцінками ЮНІСЕФ, від війни в Україні постраждали не менше ніж 
7,5 млн дітей. Оскільки чоловікам у віці від 18 до 60 років не дозволяється виїжджати з країни, за 
кордоном шукають захисту переважно жінки та діти. Завдяки активізації Директиви про тимчасовий 
захист, яка надає негайний захист та права тим, хто прибуває до Європейського Союзу (ЄС) з України, 
в українців практично немає стимулів звертатися за допомогою до незаконних перевізників мігрантів. 
Однак жінки й діти, особливо без супроводу, все ще піддаються більшому ризику насильства і 
зловживань, включно з торгівлею людьми, контрабандою та незаконним усиновленням. Фактично 
ще до війни українці при перевезеннях в ЄС часто ставали жертвами торгівлі людьми, здійсненої 
злочинними мережами, що діяли між Україною, країнами Європи та Центральної Азії. Крім того, 
велика кількість дітей-сиріт та дітей, народжених від сурогатних матерів в Україні, яких не забрали 
батьки, також стикаються з підвищеним ризиком викрадення або примусового усиновлення. 
Через масове переміщення й хаос також очікується збільшення кількості зниклих дітей. 
Міжнародна організація з міграції (МОМ) попереджає про високий ризик торгівлі людьми та 
сексуальної експлуатації населення, що перебуває в біді, а також про фінансову незахищеність деяких 
дітей без супроводу та жінок, які були розлучені зі своїми партнерами та віддалені від мереж 
підтримки. Багато дітей позбавлені батьківської опіки тому, що з початку російського вторгнення 
вони були розлучені зі своїми сім’ями або жили в закладах інституційного догляду чи школах-
інтернатах. Тому, вітаючи підтримку людей, які пропонують транспорт та житло, асоціації, що 
працюють на місцях, закликають до скоординованих дій для інформування, реєстрації й супроводу 
жінок та дітей і перевірки потенційних приймаючих сторін. Бідні люди, які не хочуть бути 
мобілізованими, також можуть стати потенційною мішенню торговців людьми. Управління ООН з 
питань наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) закликало посилити зусилля щодо боротьби з торгівлею 
людьми, включно з раннім виявленням та попередженням пов'язаної злочинної діяльності, а також 
визначенням та захистом жертв. Eurochild надає щоденні звіти про ймовірні порушення прав дітей. 
Для дітей, які залишилися в країні, це охоплюватиме, серед іншого, вбивства та поранення, 
відсутність належного доступу до медичної допомоги, торгівлю людьми та відсутність доступу 
до освіти. ЮНІСЕФ опублікував поради відповідним органам влади, працівникам гуманітарних 
організацій та волонтерам щодо захисту дітей-переселенців та біженців в Україні та за її межами від 
торгівлі людьми, дитячої праці, сексуальної експлуатації, незаконного усиновлення та контрабанди за 
обтяжуючих обставин. ЮНІСЕФ також попередив, що дівчатка-переселенки знаходяться в зоні 
підвищеного ризику гендерного насильства. 
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Дії ЄС щодо захисту людей у групі ризику, які тікають з України 
ЄС, активізувавши Директиву про тимчасовий захист (Директива 2001/55/ЄС) та запустивши 
програми екстреної допомоги, які охоплюють основні потреби та пропонують допомогу на кордонах 
ЄС, негайно втрутився, щоб допомогти цивільним особам, які постраждали від війни в Україні. 
16 березня Єврокомісія висунула оперативні керівні принципи для підтримки держав-членів у 
застосуванні директиви, включно зі спеціальними розділами про дітей, неповнолітніх без супроводу 
та торгівлю людьми. Комісія наполегливо заохочує держави-члени запровадити адекватні запобіжні 
заходи для осіб, які втікають з України. Вони містять надання інформації про ризики торгівлі людьми, 
підвищення обізнаності серед провідних фахівців, які можуть вступити в контакт з потенційними 
жертвами, навчання та інструкції, надані відповідним правоохоронним та прикордонним органам, а 
також вдосконалення раннього виявлення, допомоги та підтримки жертв. Комісія підкреслює, що 
захист дітей-мігрантів, які прибувають з України, є головним пріоритетом для ЄС, і що особливу 
увагу слід приділити неповнолітнім без супроводу, дітям, розлученим із сім'єю, та дітям-сиротам. 23 
березня Єврокомісія спонукнула держав-членів знову бути «особливо пильними» щодо дітей, які 
можуть стати жертвами торгівлі чи бути викраденими, підкреслюючи важливість ідентифікації та 
реєстрації. 
На позачерговому засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ 28 березня Єврокомісія представила 
план із 10 пунктів про посилення європейської координації щодо приймання людей, які втікають від 
війни в Україні. План включатиме стандартні операційні процедури та єдині керівні принципи щодо 
приймання та підтримки дітей. Єврокомісія також має розробити конкретні процедури передачі 
неповнолітніх без супроводу. Спільний план боротьби з торгівлею людьми, заснований на 
стратегії ЄС щодо протидії торгівлі людьми (2021–2025), спрямований на вирішення питань, 
пов'язаних з ризиками торгівлі людьми, та забезпечування підтримки потенційних жертв. Також було 
розглянуто ряд відповідних заходів, включно зі створенням єдиної системи реєстрації за підтримки 
eu-LISA. З початку вторгнення також активно діє Координатор ЄС з протидії торгівлі людьми, 
підтримуючи тісний контакт з мережею національних координаторів по боротьбі з торгівлею людьми 
та Європолом. Останній активно бере участь у робочій групі з протидії торгівлі людьми та залучив 
експертів й запрошених співробітників для підтримки місцевих правоохоронних органів у державах-
членах ЄС, що межують з Україною. Комісія також закликала використовувати кошти ЄС для 
запобігання торгівлі людьми. 
Група експертів Ради Європи із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (ГРЕТА) також попереджає 
про ризик стати жертвами торгівлі людьми та експлуатації, з яким стикаються люди, що рятуються від 
збройного конфлікту в Україні.  Вже є повідомлення про те, що торговці людьми націлені на дітей без 
супроводу, які тікають з України. Після поспішної евакуації дитячих будинків та інтернатів сімейного 
типу багато таких дітей на даний момент вважаються зниклими безвісти. Крім того, 4 травня ГРЕТА 
також опублікувала керівництво з відповідними рекомендаціями. 

Відповідь Європейського парламенту 
Міжпартійна група Європейського парламенту з прав дитини під час місії на кордоні Польщі з 
Україною закликала до впровадження централізованої надійної системи реєстрації на кордоні та 
створення безпечних проходів та гуманітарних коридорів для дітей. 29 березня Комітет із 
питань прав жінок та гендерної рівності (FEMM) провів обмін думками з єврокомісаром внутрішніх 
справ Ілвою Йоханссоном щодо ситуації з українськими жінками та дітьми. Депутати Європарламенту 
висловили стурбованість з приводу гуманітарної ситуації та ризику торгівлі людьми й сексуального 
насильства, як-от використання зґвалтування як зброї, і закликали держави-члени та ЄС швидко 
ідентифікувати й переслідувати мережі торгівлі людьми, які наживаються на сексуальній експлуатації 
жінок-біженців. 4 квітняпід час спільних дебатів Комітети з питань розвитку (DEVE) й з питань 
громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) обговорили з єврокомісарами 
Йоханссоном та Янезом Ленарчічем впровадження Директиви про тимчасовий захист та гуманітарну 
допомогу переміщеному населенню, зокрема дітям (понад 2 млн дітей вже втекли з України). 
Під час пленарних дебатів 5 квітня єврокомісари Шуїца та Йоханссон ще раз підкреслили ризик 
торгівлі людьми та наголосили на необхідності надати пріоритет ефективної реєстрації всіх 
неповнолітніх без супроводу та розлучених із сім'єю дітей за допомогою національних органів влади. 
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Крім того, 21 квітня Комітети з правових питань (JURI) й з питань зайнятості (EMPL) провели спільне 
засідання для обговорення ризику незаконного усиновлення українських дітей під інституційним 
доглядом. Координатор Європейського парламенту з прав дитини, заступниця Голови 
Європарламенту Ева Копач неодноразово підкреслювала ризики, з якими стикаються діти, які 
втікають від конфлікту, і започаткувала спільні дії з Європейською мережею омбудсменів із прав 
дітей (ENOC) та мережею ЄС із прав дітей, закликаючи до впровадження заходів щодо запобігання 
торгівлі людьми та покращення процесів реєстрації на рівні ЄС. Нарешті, депутати Європарламенту 
під час першої травневої пленарної сесії ухвалили резолюцію, висловлюючи свою стурбованість щодо 
збільшення кількості повідомлень про торгівлю людьми, сексуальне насильство, експлуатацію, 
зґвалтування та насильство над жінками та дітьми, які рятуються від війни в Україні. 
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