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Тема: «Тероризм – загроза людству»
Мета: підвищення рівня знань щодо поняття «торгівля людьми», прав та
свобод громадян за кордоном, міжнародних документів про боротьбу з
торгівлею людьми.
Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, відеофільм «Запобігання
торгівлі людьми», художні плакати.
Хід виховної години
І. Мотивація виховної діяльності. Повідомлення теми та мети виховної
години.
ІІ. Оголошення епіграфу:
«Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і
работоргівля забороняються в усіх видах».
Вступне слово викладача:
Коли ми говоримо про рабство, то це не тільки стародавня Греція, Рим чи
Єгипет. Люди в усьому світі в залежності від обставин потрапляють в умови
схожі на рабство. І, на жаль, у такі ситуації потрапляють і українські
громадяни. Тому сьогодні за круглим столом ми й обговоримо сучасну
форму рабства «торгівлю людьми». Анкетування, індивідуальні розмови,
бесіди з вами переконали мене в надзвичайно малій інформованості щодо
цієї проблеми сучасності.
Перегляд відео «Торгівля людьми»
Викладач: Проблема торгівлі людьми — одного з найнегативніших явищ
сучасного суспільства —- уперше була піднята правозахисниками на початку
XX століття. Правоохоронні органи України зіткнулися зі злочинами,
пов'язаними з торгівлею людьми, на початку 90-х років минулого століття. У
квітні 2001 року Верховна Рада приймає новий Кримінальний Кодекс
України, який набув чинності з 1 вересня 2001 року, до складу якого увійшла
стаття 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі
людини». Указом Президента України від 18.02.2002 року № 143 «Про
заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод
громадян» визначено, що боротьба з торгівлею людьми є одним із
пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів України.
Перегляд презентації «Як це бути рабом?»

Викладач: Торгівля людьми – це вербування, перевезення, передача або
прийом людей з використанням погрози або сили, викрадення, обману,
примусу, зловживання владою, сплати грошей або отримання грошей чи
пільг з метою отримання однією Людиною контролю над іншою Людиною
для подальшої експлуатації
Торгівля людьми — це протизаконна торгівля людськими істотами в цілях
комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці: це сучасна
форма рабства. Люди вважаються товаром, який можна продавати або
купувати, зазвичай, для сексуальної індустрії, однак також, наприклад, для
використання в сільському господарстві, для легітимних або не дуже
легітимних підприємств з умовами жорстокої експлуатації, з мізерною
платнею або взагалі без неї.
Мета різна. Це примусова праця, примусовий шлюб, насильницьке
використання в домашньому господарстві, в промисловому або сільськогосподарському секторах, народження дитини примусово або на
замовлення, використання в легальному або нелегальному бізнесі,
викрадання людей різного віку для трансплантації органів, дітей — для
жебракування або нелегального усиновлення.
Перегляд відео «Рабство ХХІ ст..»
Викладач: У нас сьогодні присутня група соціологів, яка допоможе нам і
вам розібратися з цією проблемою. Вони досліджували причини вживання
проблеми торгівлі людьми. Які ж причини ви можете назвати?
Учень1: Наша соціологічна група, дослідивши проблему, вказує, що
причини можна поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні.
Внутрішні:
— скрутне економічне становище, практично не можливо отримати гідну
роботу в Україні. Низький рівень життя, високий рівень безробіття;
- інформаційні: погана обізнаність українських громадян щодо можливостей
працевлаштування та перебування за кордоном, а також наслідки
нелегального працевлаштування за кордоном;
— правові: відсутність правової системи захисту потерпілих, недостатня
захищеність українських громадян від торговців живим товаром;
— психологічні: кризовий етап, у якому знаходяться наші громадяни,
призвів до зменшення самозахисту. За принципом «уже гірше не буде» люди
погоджуються на різні авантюрні пропозиції, навіть не думаючи про
наслідки;
— домашнє насильство: якщо в родинах немає порозуміння, не склалися
стосунки з батьками.

Форми торгівлі людьми бувають такі:
рабство або звичаї, подібні до рабства;
підневільний стан;
залучення в боргову кабалу;
торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації;
торгівля людьми з метою використання у порнобізнесі;
торгівля людьми з метою трудової експлуатації (примусова праця);
торгівля людьми з метою використання у жебракуванні;
торгівля людьми з метою вилучення органів;
торгівля людьми з метою використання у збройних конфліктах;
торгівля людьми з метою втягнення у злочинну діяльність;
проведення дослідів над людиною без її згоди;
Усиновлення/удочеріння з метою наживи.
Учень 2: Я проаналізую зовнішні чинники. Серед цих чинників слід
виділити як позитивні, так і негативні.
Позитивні:
- відкриття кордонів та падіння «залізної завіси »;
- спрощення можливості для українських громадян подорожувати по світу як
у пошуках розваг, так і праці.
Негативні:
- інтернаціоналізація тіньової економіки;
- зростання різниці між бідними і багатими державами;
- формування міжнародних кримінальних об'єднань;
- корумпованість працівників державних органів;
- лояльне законодавство щодо занять проституцією в багатьох країнах світу.
Викладач: Дуже дякую нашій групі соціологів. Але нам потрібно роз’яснити
цю проблему з точки зору географічного. Давайте запитаємо у нашій групі
географів: Давайте з'ясуємо, чи змінилася політична карта світу щодо
соціального лиха? На які групи можна поділити держави світу? Відомо, що
через скрутне економічне становище в XX столітті українці шукали кращої

долі за кордоном. Сьогодні українці шукають роботу, змушені себе
продавати як дешеву робочу силу. В які ж країни виїжджають наші
громадяни на заробітки?
Учень1 : Всі держави світу можна поділити на три групи:
1) країни-постачальниці живого товару;
2) країни, через які здійснюється транзит;
3) країни-призначення, куди вивозяться або їдуть люди.
Раніше до країн постачання живого товару відносили Таїланд, Філіппіни,
азіатські країни. Зараз це країни колишнього Союзу, і серед них Україна.
Витяг із доповіді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Статистичні дані по нелегальній міграції та торгівлі людьми в Україні.
Кількість трудових мігрантів з України коливається від 2 млн. до 7 млн. осіб.
У Росії – 1 млн. українських громадян, а в сезонний пік – 3 млн. українців.
Переважна більшість працює нелегально.
- Польща – 300 тис. осіб;
- Чехія – 200 тис. осіб;
- Іспанія – 100 тис. осіб;
- США – 28 тис. осіб.

- Італія – 500 тис. осіб;
- Португалія – 200 тис. осіб;
- Туреччина – 100 тис. осіб;

Викладач:Найчастіше жертвами торгівлі людьми стають жінки і тому
питання знову до географів. В які держави вивозять наших жінок?
Учень2 : Це ОАЕ, Кіпр, Сирія, Греція, Туреччина, Китай, Канада і навіть
далека Японія. Ось такий невтішний аналіз карти говорить, що надзвичайно
прибутковий бізнес живим товаром охопив увесь світ. Давайте змалюємо
демографічний портрет людини, яка потрапила в тенета торговців людьми.
Запрошую до слова демографів.
Заключне слово викладача:
Ми отримали певну інформацію з проблеми, над якою розмірковують не
тільки журналісти, а й юристи, правозахисники. І нам вибирати: ризикувати
чи ні, ставати жертвами работоргівлі чи ні.
І все ж пам'ятаймо народну приказку: «Береженого Бог береже». А на мою
думку, не варто шукати примарного щастя там, де воно вас не чекає.
Шукайте його у власному домі. Кому, як не вам піднімати українську
економіку, будувати незалежну державу. І, знаючи закони держави, не
втратити людської гідності, зберегти своє життя і здоров'я.

Що потрібно знати українським громадянам, які збираються
працювати, навчатися або одружуватися за кордоном, щоб запобігти
торгівлі людьми.
1. Нікому не довіряйте Ваш паспорт. Документи, що засвідчують
Вашу особу, завжди повинні знаходитися тільки у Вас
2. Якщо Ви збираєтеся працювати чи навчатись, потурбуйтесь,
щоб Ваш контракт був написаний зрозумілою Вам мовою, а також
щоб умови, місце та час Вашої майбутньої праці були чітко обумовлені.
3. Залиште вдома або своїм друзям чи близьким детальну інформацію
про своє перебування за кордоном з адресою та контактними телефонами, а
також копією свого паспорта та контракту. Ми б також рекомендували
залишити своє фото та адреси своїх іноземних друзів.
4. Не забудьте з'ясувати номери телефонів українських посольств та
консульських представництв за кордоном. Якщо ви опинились у скрутній
ситуації або Вам хтось загрожує, - звертайтесь до представників своєї
країни, які допоможуть Вам.
5. У зарубіжних країнах активно працюють неурядові організації
та служби, котрі надають допомогу особам, які опинились у скрутному
становищі
6. Термін перебування на території іноземної держави вказаний у
вашій візі. Порушення візового режиму унеможливить Ваш
наступний виїзд за кордон.
7. Не забувайте, що знання хоча б елементарних слів іноземної мови значно
полегшить Ваше перебування за кордоном та виручить у скрутну хвилину.

