
 
 

 
 

Агентство ООН з питань міграції 
відзначило героїв боротьби з торгівлею 
людьми в Україні 
 
У Києві пройшла Сьома церемонія нагородження за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми, 
організована  Міжнародною організацією з міграції (МОМ) – Агентством ООН із питань міграції. Серед 
переможців – підлітки у конфлікті з законом та співробітники центру ювенальної пробації, слідчі, 
мешканці одного із сіл Київської області та представники Уряду України.  
Сьома церемонія нагородження за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми була організована за 
щедрої підтримки американського народу, наданої через проект Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID). Захід відкрили Посол доброї волі із протидії торгівлі людьми Представництва МОМ в Україні, 
переможниця Євробачення-2016 Джамала, та Голова Представництва МОМ в Україні д-р Томас Лотар 
Вайс. «Багато постраждалих від торгівлі людьми, які отримали допомогу від Представництва МОМ в 
Україні, потрапили в ситуацію експлуатації після початку конфлікту у 2014 році, – зазначив д-р Вайс. – Ми 
знаємо, що торгівля людьми еволюціонує, а правопорушники процвітають саме у періоди конфліктів та 
криз. І поки конфлікт триває, ми повинні говорити про реальні ризики та наголошувати на колективній 
відповідальності за боротьбу із цим злочином».  
 
Більше 
 
 

За підтримки МОМ 600 прикордонників вступили 
на службу, пройшовши прозорий процесу відбору  
 

У листопаді 600 новопризначених прикордонників офіційно розпочали 
несення служби в аеропорту «Бориспіль», на залізничній станції «Київ-
пасажирський» та в пункті пропуску «Краковець» на українсько-
польському кордоні. Нових охоронців кордону було залучено завдяки 
проекту «Нове обличчя кордону», який реалізовується Державною 
прикордонною службою України (ДПСУ) за підтримки Представництва 
МОМ в Україні та Державного департаменту США. У рамках проекту 
Представництво МОМ в Україні розробило та запровадило нову 
систему відбору кадрів для ДПСУ, яка дозволила зробити процес 

працевлаштування прикордонників об’єктивним, прозорим і неупередженим. Із більш ніж 2550 заявників, 
понад 1500 були молодими цивільними особами, і ще близько 1000 – прикордонниками, які несли службу 
зараз або раніше. Новобранці пройшли інтенсивну підготовку, організовану за підтримки МОМ та 
Державного департаменту США. 
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Дослідження МОМ засвідчило зростання 
гуманітарних потреб на сході України 
 
За даними останнього раунду Національної системи моніторингу – опитування щодо ситуації внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) в Україні, проведеного Міжнародною організацією з міграції (МОМ) – Агентством 
ООН із питань міграції за фінансування Європейського Союзу, кількість внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО), які повертаються на непідконтрольні території, зростає. 
Через три з половиною роки конфлікту 16% респондентів, опитаних у вересні, заявили, що вони 
повернулися до своїх попередніх місць проживання, що на три відсотки більше у порівнянні з попереднім 
опитуванням, проведеним у червні 2017 року. Переважна більшість тих, хто повернувся (70%), головною 
причиною повернення називають наявність власного майна на непідконтрольній території та відсутність 
потреби сплачувати за оренду житла.  
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АКЦЕНТИ 
 Представництво МОМ в Україні очолив 

новий Голова – д-р Томас Лотар Вайс, 
громадянин Німеччини, який до цього 
керував представництвами МОМ в Іраку, 
Мексиці, Зімбабве та Замбії, а також 
Представництвом із регіональними 
функціями для Балтійських країн та країн 
Північної Європи.  «Україна є 
надзвичайно важливою країною-членом 
Агентства ООН з питань міграції, – сказав 
д-р Вайс. – Ми вдячні усім нашим 
партнерам, донорам та представникам 
Уряду, які підтримували МОМ впродовж 
20 років її роботи в Україні. Ми 
продовжимо наші проекти, покликані 
зменшити страждання найуразливіших 
людей, постраждалих від тривалої кризи 
на сході. Ми також готові розширити наші 
традиційні програми на підтримку 
українського Уряду та народу, а також 
усіх мігрантів у країні. Якщо міграцією 
правильно управляти, вона може 
принести користь мігрантам та 
суспільству загалом. Ми тут для того, щоб 
допомогти Україні скористатися 
потенціалом та можливостями, які 
приносить міграція».   
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 Станом на грудень 2017, МОМ надала 
допомогу майже 200 тис. внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО) та людей, які 
постраждали від конфлікту, у 24 регіонах 
України. Вони отримали гуманітарну та 
грошову допомогу, підтримку із 
засобами існування, або ж взяли участь у 
проектах МОМ із соціального 
згуртування та розвитку громад.   

 

 Із січня до листопада 2017, 
Представництво МОМ в Україні 
ідентифікувало та надало допомогу   
1 190 постраждалим від торгівлі 
людьми, які зазнали експлуатації у 23 
країнах, включно з Україною.  

 
 

Посол Японії відвідав 
підтримані МОМ 
громади сходу України 
30-31 жовтня 2017 Надзвичайний та 
Повноважний Посол Японії в Україні  
Й.В. пан Шігекі Сумі відвідав Донецьку та 
Луганську області, щоб взяти участь у 
церемоніях висадки сакур в рамках 
загальнонаціональної кампанії «2500 
сакур», присвяченої 25-річчю 
дипломатичних відносин між Україною та 
Японією. У рамках фінансованого Японією 
проекту соціального згуртування, МОМ 
надала 165 дерев сакур громадам 
Донецької та Луганської областей, які 
вирішили приєднатися до святкування 
Року Японії в Україні.  
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Оснащений впевненістю 
МОМ допомогла Віктору, колишньому 
водієві вантажівки та постраждалому від 
торгівлі людьми, відкрити майстерню з  
порошкового фарбування. Попри свій 
тяжкий досвід, Віктор є реальним 
прикладом непохитності колишніх 
постраждалих від сучасного рабства. 
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