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ТРУДОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Хлопці закінчили 10 клас та шукали 
можливість підзаробити протягом літніх 
канікул. Знайшли оголошення, що в сусідній 
області є сільськогосподарське угіддя і там є 
робочі місця, заробітну плату обіцяли хорошу і 
хлопці відразу погодились. На жаль, це була 
пастка, хлопців змушували працювати і не 
відпускали за територію угіддя. 
Правоохоронні органи врятували хлопців 
через місяць пошуків, але заробітну плату 
вони так і не отримали.

ВТЯГНЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Студент знайшов пропозицію сезонного працевлаштування в 
якості кур’єра. Для цього йому запропонували переїхати на кілька 
місяців до сусідньої країни. Рішення необхідно було приймати 
швидко і хлопець погодився, ні з ким не порадившись. Вже на 
місці з’ясувалось, що потрібно перевозити наркотичні засоби. 
Звичайно, він відмовився, але йому почали погрожувати життям 
та здоров’ям його сім’ї, що залишилась вдома. Через кілька днів 
хлопця затримала поліція і замість заробітної плати за обіцяну 
роботу кур’єром, він отримав солідний термін ув’язнення за 
розповсюдження наркотичних засобів.

Історії, які допоможуть дітям наглядно 
зрозуміти, як виглядає торгівля 

людьми в різних її проявах.
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ПРИМУСОВЕ ЖЕБРАЦТВО

В не дуже благополучній сім’ї, де у батьків були проблеми з алкоголем, завжди була 
фінансова скрута. Одного разу під час застілля “друзі” батьків запропонували взяти 
молодших дітей “в оренду”, обіцяли щодня виплачувати певну суму коштів. Батьки 
погодились і вже наступного дня дітей забрали жебракувати на вулицях найближчого 
великого міста у супроводі дорослих. Небайдужі громадяни звернули увагу на цих 
дітей та викликали поліцію.
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ТОРГІВЛЯ ОРГАНАМИ

Чоловіку терміново потрібні були кошти на лікування 
дружини. Не зважаючи на те, що у нього була досить непогана 
робота, так швидко заробити необхідну суму він не міг, тому і 
погодився на пропозицію продати нирку. Протягом місяця його 
перевозили з однієї країни до іншої, потім вирізали нирку і 
відпустили практично без грошей. Чоловік повернувся в 
жахливому фізичному і психологічному стані, дружину він не 
врятував, натомість мав уже самостійно піклуватись про дітей. 
Він пройшов складний і довгий процес відновлення, та наразі 
створив своє невеличке фермерське господарство, забезпечує 
свою сім’ю та дбає про майбутнє своїх дітей.
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СЕКСУАЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Українка знайшла в інтернеті пропозицію роботи 
покоївкою в готелі Греції. Але, на жаль, 
пропозиція виявилась шахрайською, а дівчину 
змусили займатись проституцію, при цьому весь 
час погрожували і маніпулювали тим, що знають, 
де знаходиться її донька і мама. Таким чином, 
протягом декількох років дівчина знаходилась в 
сексуальній експлуатації, доки її не врятували 
під час рейду.
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