
ОСТЕРІГАЙТЕСЯ 

СЕКСУАЛЬНОЇ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Сексуальна експлуатація – 

це сексуальне насильство

приклади підозрілих 
ситуацій

Ось кілька прикладів підозрілих ситуацій, 
які можуть означати, що людина прагне 
спонукати  вас до сексуальної експлуатації:

• Ви самі або з вами сконтактували сайти 
або групи в інтернеті (наприклад, у Tele-
gram), які пропонують вам допомогу поза 
офіційними каналами, і ви не знаєте, хто за 
цим стоїть і що вони попросять натомість.

• Хтось попросив у вас фотографії, особисті 
дані чи надати розташування через ваш 
мобільний телефон.

• Ця людина забирає ваші особисті 
документи;

• Людина надає допомогу лише молодим 
жінкам або жінкам, що подорожують 
поодинці;

• Людина виявляє дивний інтерес до ваших 
(чи інших ) дітей під час подорожі або в 
центрі тимчасового розміщення.

• Людина хоче ізолювати вас, обмежити ваші 
пересування та спілкування;

• Людина пропонує житло чи транспорт, не 
уточнюючи умови оплати;

• Людина радить не звертатися до поліції 
та закликає вас не довіряти державним 
органам (“вони расисти”, “вони погано 
ставляться до біженців” тощо);

• Людина радить довіряти лише їй;

• Людина вимагає, щоб ви дуже швидко/
терміново ухвалювали рішення, не даючи часу 
на те, щоб розповісти іншим людям , отримати 
належні документи тощо;

• Людина дає вам підписати документи мовою, 
яку ви не розумієте;

• Людина дає гучні обіцянки, наприклад, що вона 
може “врятувати вас”, дати вам багато грошей 
та матеріальних благ тощо;

• Людина пропонує виконувати адміністративні 
процедури від вашого імені без вас;

• Людина багато спілкується з дівчатками-
підлітками (симулювання дружніх чи 
романтичних стосунків - один зі способів, що 
використовують для залучення жінок і дівчаток 
у сексуальну експлуатацію);

• Людина пропонує вам допомогу із пошуком 
роботи або забезпечує вас роботою, не 
уточнюючи сферу зайнятості;

• Людина пропонує вам працювати в “масажних 
салонах” або “клубах”, докладно не  описуючи 
суть роботи;

• Людина пропонує заплатити вам за фото або 
фільмування;

• Людина робить зауваження,  натяки 
сексуального характеру або поводиться 
сексуально неналежним чином;

• Людина пропонує вам наркотики та алкоголь.
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• Маніпуляція особою з метою 
отримання сексуального доступу 
до неї;

• примус до проституції;

• торгівля людьми в сексуальних 
цілях;

• запис, фотографування або 
передача зображень дій 
сексуального характеру або 
зображення голої людини без її 
згоди;

• навмисне піддавати іншу людину 
ризику зараження інфекцією, що 
передається статевим шляхом

Деякі приклади:

Де і як знайти 
допомогу? 

Торговці людьми намагаються заманити  
жінок і дітей у пастку під час втечі або 
в країнах, куди вони подорожують. 
Вони організовуються і чекають жінок 
і дівчат на кордонах, вокзалах, пунктах 
розподілу, таборах біженців, притулках 
для невідкладної допомоги тощо.

У це важко повірити, але іноді торговцями 
людьми можуть бути члени сім’ї або ті 
люди, в яких ми закохані, наприклад,   
партнери.

• Фальшиві обіцянки (гроші, робота, 
матеріальні блага, наркотики, захист, 
тощо)

• брехня

• шантаж та погрози

• ізоляція

• психологічне та фізичне насильство.

Як саме діють торговці людьми? Вони 
використовують

Для особи, яка хоче продати жінку чи 
дівчину, важливо, щоб та їй довіряла, 
тому вона використовуватиме всі 
можливі засоби, щоб завоювати 
довіру жертви. Коли починається 
експлуатація, як правило, жертвам 
зазвичай дуже важко повірити, що 
людина, якій вони довіряють, хоче 
завдати їм шкоди.

Сексуальна експлуатація заборонена 
міжнародним та європейським 
законодавством – це серйозний 
злочин проти людини, і її винуватці 
мають бути покарані правоохоронними 
органами. Коли зловмисників ловлять, 
вони часто звинувачують своїх жертв, 
щоб уникнути відповідальності за свої 
дії. Вони також можуть шантажувати 
інших членів сім’ї жертв (дітей або 
батьків), щоб переконати жертву не 
повідомляти про них у поліцію.

УВАГА
Більшість злочинців, які здійснюють 

сексуальну експлуатацію, – чоловіки. Однак 

вони можуть використовувати й жінок, 

щоб обдурити своїх жертв, викликаючи 

у них хибне почуття безпеки та довіри. 

Зловмисники сексуальної експлуатації  

користуються перевагами стресу, в якому 

ви можете перебувати.

Знайдіть офіційну/зареєстровану 
неурядову організацію, що надає 
підтримку жінкам, які постраждали від 
насильства, мігранткам, біженкам або 
просто мігрантам (наберіть у Gооglе: 
NGО thаt hеlрs wоmеn vісtіms оf vіоlеnсе 
іn /назва країни/).

Зателефонуйте за національною лінією 
довіри для жінок, які постраждали від 
насильства та сексуальної експлуатації. 
Відвідайте:

mіgrаntwоmеnnеtwоrk.оrg/ukrаіnе
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