
   

 

Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ 

 

Опитування щодо безпеки та захисту жінок-біженок з України 

У рамках протидії торгівлі людьми у зв'язку із військовим нападом Російської Федерації 

на Україну БДІПЛ проводить конфіденційне онлайн-опитування жінок-біженців з 

України з питань, що стосуються їхньої безпеки та захисту. 

Опитування має на меті зібрати інформацію про досвід жінок і дітей, які є особливо 

вразливими до торгівлі людьми. Його ціль полягає в тому, щоб переконатися, що голоси 

та досвід тих, кого це напряму стосується, включені у політичні рекомендації та 

навчальні програми, пов’язані із проблемами безпеки жінок і дітей, які змушені 

покинути Україну. 

Опитування містить 30 коротких запитань англійською, українською та російською 

мовами та доступне тут. В кінці опитування подано список корисних гарячих ліній для 

біженців. 

Дані УВКБ ООН показують, що з 24 лютого 2022 року щонайменше 6,4 мільйонів людей 

були змушені покинути Україну через військовий напад Російської Федерації та 

подальший міжнародний збройний конфлікт. Переважна більшість біженців – це жінки 

та діти. 

Збройні конфлікти посилюють вразливість до торгівлі людьми, особливо жінок і дітей 

біженців, а також внутрішньо переміщених осіб. Торгівля людьми порушує 

верховенство права, перешкоджає функціонуванню державних установ і підвищує 

соціальну та економічну вразливість. Торговці людьми можуть легко скористатися 

такими ситуаціями. Шляхом обману, вони можуть пропонувати жертвам рішення щодо 

їх порятунку чи покращення безпеки, діяти як посередники чи агенти, щоб допомогти з 

виїздом чи допомогти знайти житло, пропонувати можливості отримати освіту чи 

роботу з подальшим наміром продати їх з метою експлуатації. Торгівці людьми можуть 

вербувати жертв і вивозити їх із зон, охоплених збройним конфліктом, таборів для 

біженців, центрів прийому, притулків і лікарень або шукати людей в Інтернеті, на 

прикордонних пунктах пропуску чи транспортних вузлах. 

https://qfreeaccountssjc1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eS6sU85verd4SNw


   

Ефективне реагування, у тому числі функціонування національних механізмів 

перенаправлення в умовах конфлікту і надзвичайних ситуаціях, має вирішальне 

значення для запобігання та боротьби з торгівлею жінками та дітьми – біженцями в 

країнах транзиту та призначення. 

У своєму більш ніж 20-річному досвіді роботи з боротьби з торгівлею людьми БДІПЛ 

зосереджується на захисті жертв і просуванні прав постраждалих від торгівлі людьми та 

груп ризику, в тому числі шляхом сприяння роботи Національним Механізмам 

Перенаправлення та залученню постраждалих від торгівлі людьми як ключових сторін 

у рамках мультидисциплінарного підходу до боротьби з торгівлею людьми. 
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