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ВСТУП

Торгівлю жінками й дівчатками з

метою примусового залучення їх до

проституції та інших видів діяльY

ності, подібних до  рабства і експY

луатації, усе ширше визнають одY

ним з видів злочинної діяльності,

який  найшвидше поширюється в

світі  і є найбільш серйозним видом

порушення прав людини. У ПротоY

колі про запобігання та припинення

торгівлі людьми, особливо жінками

й дітьми, і покарання за це «торY

гівлю людьми» визначено як:

«здійснювані з метою експлуаA

тації вербування, перевезення,

передача, приховування чи утриA

мання людей силоміць шляхом

погрози, або із застосуванням

інших форм примусу, викраденA

ня, шахрайства, обману, зловжиA

вання  владою чи вразливістю

положення, або шляхом підкупу,

у вигляді  платежів чи вигід для

одержання згоди особи, яка

контролює іншу особу. ЕксплуаA

тація передбачає, як мінімум,

експлуатацію проституції інших

осіб чи інші форми сексуальної

експлуатації, примусову працю

чи послуги, рабство чи звичаї,

подібні до рабства, підневільний

стан чи видалення органів»1.

У відповідь на швидке поширення

торгівлі людьми в усьому світі та

зростання попиту на інформацію

про торгівлю людьми з боку осіб,

які формують політику, донорів,

організацій, що надають допомогу,

і засобів масової інформації зросY

тає число інтерв’ю з жінками, котрі

стали жертвами торгівлі, для того,

щоб обговорити, що вони пережиY

ли. Бесіди з жінками проводять і під

час перебування їх під контролем

торгівців людьми, роботодавців і

сутенерів, а також після звільнення,

наприклад, під час перебування їх у

притулку під доглядом організацій,

які надають допомогу, або після поY

вернення додому чи поселення в

іншому місці.

У кожній з цих ситуацій інтерв’ю з

жінкою, яка постраждала внаслідок

торгівлі людьми, пов’язане з цілою

низкою етичних питань і міркувань

стосовно безпеки жінки, її близьких

та інтерв’юера. Комплексне роY

зуміння ризиків, етичних міркувань

і практичних реалій, пов’язаних з

торгівлею людьми, дає змогу звесY

ти до мінімуму небезпеку й підвиY

щити ймовірність того, що жінка

розкриє корисну і точну інфорY

мацію.

Ці рекомендації призначені насамY

перед для дослідників, представY

ників засобів масової інформації й

організацій, які надають допомогу,

не обізнаних зі становищем жінок,

що стали жертвами торгівлі людьY

ми. Тут не обговорюються окремо

різні ризики та зобов’язання щодо

проведення інтерв’ю з неповнолітY

німи дівчатами, хоча в цьому разі

багато із зазначених принципів таY

кож застосовні.

Рекомендації розроблено у співY

праці з групою експертів із торгівлі

людьми та насильства стосовно

жінок, багато з яких працюють безY

посередньо з жінками, постраждаY

лими внаслідок торгівлі людьми.

Рекомендації засновані на

публікації Всесвітньої організації

охорони здоров’я «Жінка на перY

шому місці: рекомендації стосовно

дотримання етики та гарантування

безпеки в дослідженні побутового

насильства щодо жінок»2, пубY

лікаціях «Міжнародні керівні принY

ципи прав людини та торгівля людьY

ми»3, «Міжнародні етичні керівні

принципи проведення біомедичних

досліджень за участі людей»

РМОМН4, «Стандарти в сфері прав

людини для поводження з жертваY

ми торгівлі людьми»5, кодексах поY

водження союзів журналістів6 і

процедурних посібниках із провеY

дення інтерв’ю з жінками, постражY

далими внаслідок торгівлі людьми,

а також жертв інших сексуальних

злочинів для правоохоронних орY

ганів7.

Рекомендації варто використовуваY

ти разом з наявними професійними

нормами, які застосовуються до

проведеної роботи. Ці рекоменY

дації є комплексом з десяти основY

них норм проведення інтерв’ю з

жінками, що є чи були жертвами

торгівлі людьми. Роз’яснено знаY

чущість кожного питання й наY

ведено приклади того, як виріY

шувати кожне питання на практиці.

Рекомендації не слід сприймати як

всеосяжний посібник для роботи з

жінками, що постраждали внаY

слідок торгівлі людьми8.
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СКЛАДНІ ОБСТАВИНИ

ЖІНОК, ЯКІ

ПОСТРАЖДАЛИ

ВНАСЛІДОК ТОРГІВЛІ

ЛЮДЬМИ

Інтерв’ю з жінкою, котра стала

жертвою торгівлі людьми, може буY

ти проведеним як під час її експлуаY

тації, так і в період перебування її

під доглядом організації, що надає

послуги, чи тоді, коли вона вже не є

жертвою торгівлі людьми й інтегруY

валася в своє рідне чи нове сусY

пільство. Хоча найризикованіші

інтерв’ю з жінками, що є жертвами

торгівлі людьми в момент провеY

дення співбесіди, інтерв’ю з тими,

чиї страждання залишилися в минуY

лому, також містять певну небезпеY

ку для фізичного та психологічного

благополуччя жінок.

Особи, що наразі є жертвами

торгівлі людьми, найчастіше:

почувають себе пійманими в

пастку і не бачать безпечного

виходу;

працюють у неформальному,

найчастіше в незаконному та

прихованому секторі;

незаконно проживають у країні,

в якій їх продали;

погано знають свої права та заY

конні можливості;

мають обмежену особисту своY

боду;

мобільні, не мають постійного

місця проживання, переміщуютьY

ся з одного міста в інше чи їх проY

дають з одного закладу в інший;

імовірно, піддаються жорстокоY

му фізичному, сексуальному чи

психологічному поводженню

або потерпають від загроз

жорстокого ставлення щодо  сеY

бе чи членів своєї родини;

піддаються насильству, штраY

фам і санкціям роботодавців чи

агентів;

не мають законного статусу в

країні перебування, в них відіY

брали документи, і їх турбує деY

портація;

приховують свій  вік, особливо

якщо вони неповнолітні;

перебувають у борговій залежY

ності чи інших скрутних обстаY

винах, що включають організоY

вану злочинність корумпованих

державних посадовців,  предсY

тавників поліції або армії;

стикаються з расовою, соціальY

ною чи статевою дискримінацією;

виробляють реакцію самозахисY

ту і демонструють симптоми

травми та стресу, що проявляY

ються у втраті відчуття часу та

місця, стиранні з пам’яті певних

подій, ризикованому поводY

женні й недооцінці ризику9.

Особи, в минулому потерпілі

внаслідок торгівлі людьми, найA

частіше:

стурбовані деякими з тих же пиY

тань, зазначених щодо осіб, які

є жертвами торгівлі людьми

(див. вище);

їм і далі здається, що вони переY

бувають – і, можливо, так і є –

під спостереженням торгівців

людьми й інших осіб, пов’язаних

з торгівцями людьми (багатьох

жінок – жертв  торгівлі людьми

вербує хтось, хто живе всереY

дині країни, часто в тому ж місті

чи селі);

мають непогашені  борги чи

винні гроші торгівцям людьми

(відповідно до розрахунків

торгівців людьми);

можуть  бути незахищеними  від

розплати, спрямованої на них

особисто та/або членів їхніх

родин;

мають тільки тимчасове право

перебування в країні призначенY

ня і побоюються депортації;
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Жінка зі Східної

Європи, працюючи

прислугою, щодня

зазнавала

вагінального та

анального

зґвалтування та

інших актів

сексуального

приниження.

Повернувшись

додому, вона й

надалі відчувала як

фізичні, так і

психологічні

наслідки, але, попри

це, не розповіла

своєму чоловікові

правди про те, що з

нею відбулося,

наполягаючи на тім,

що коли він

довідається, то

покине її та сина.
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відчувають, і найчастіше зазнаY

ють,  соціальну стигматизацію,

пов’язану з пережитими стражY

даннями та їхньою роботою, і

ризикують бути відкинутими роY

диною й співтовариством у разі

розкриття їхнього минулого;

незахищені від надзвичайного

стресу як реакції на пережиту

ситуацію і втратили раніше

задіяні психологічні механізми

виживання;

вважають, що говорити про пеY

режите – те саме, що переживаY

ти це знову;

вважають, що надання допомоY

ги (чи статус іммігранта) залеY

жить від їхньої поступливості, і

тому погоджуються дати

інтерв’ю, від якого в іншому виY

падку вони відмовилися б.

Через багато з цих причин орY

ганізації, які сприяють жінкам, що

стали жертвами торгівлі людьми,

часто відхиляють запити (журY

налістів, дослідників тощо) про

інтерв’ювання жінок, котрі перебуY

вають під їхнім доглядом.

Однак не слід думати, що всі жінки,

постраждалі від торгівлі людьми,

зазнали травми, вважають себе

жертвами, ненавидять тих, хто їх

полонив, і хочуть утекти чи поверY

нутися додому. Багато жінок знаY

ходяться у двозначних обставинах,

в яких вони, можливо, мають супеY

речливі почуття. Наприклад:

Нерідко жінки мають інтимні

стосунки з кимсь із мережі торY

гівлі людьми, пов’язані з мереY

жею, проявляють відданість,

почуття подяки чи  принаймні

залежність від особи, з якою

пов’язане її становище «бранY

ки».

Багато жінок не сприймають сеY

бе жертвами «торгівлі людьми»

(за означенням ООН та іншими

означеннями) і не бажають, щоб

з ними поводилися як із жертваY

ми. Вони можуть розглядати

своє становище як наслідок непY

равильного рішення, за яке воY

ни зобов’язані/були зоY

бов’язані виконати умови контY

ракту. Деякі жінки можуть розгY

лядати свою ситуацію лише як

тимчасове явище, протягом якоY

го вони мають намір заробити

досить грошей, аби виплатити

борг і утримувати себе та родиY

ну, будинок.

Жінки можуть не вважати умови

своєї роботи жорстокими чи поY

дібними до рабства й заперечуваY

ти не проти самої роботи, а проти

експлуататорських відносин.

Ці складнощі можуть утруднити

встановлення контакту і довірливих

відносин з жінками, співпрацю з ниY

ми, одержання чесних відповідей і

цілковите розуміння їхніх рішень та

реакції.

Застосування відповідних процедур

гарантування безпеки та дотриманY

ня етики йде на користь як опитуY

ваній особі, так і інтерв’юерові. ЯкY

що підходити до жінок делікатно й

без винесення оцінок, багато хто з

них скористається нагодою й чесно

розповість, що з ними відбулося.

Також чим більше поваги жінка

відчуватиме до себе і того, що є

пріоритетом її благополуччя, тим

більша ймовірність того, що вона

поділиться точною й інтимною

інформацією про пережите. ЧинниY

ки безпеки та благополуччя жінок,

що постраждали внаслідок торгівлі

людьми, і визначають розкриття

ними інформації.

Чинники безпеки та

благополуччя жінок,

що постраждали

внаслідок торгівлі

людьми, і визначають

розкриття ними

інформації.
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1. НЕ ЗАШКОДЬ

У кожній ситуації поводьтеся з жінкою так, начебто можна завдати надзвичайної шкоди, поки не

впевнитесь у протилежному. Не проводьте інтерв'ю, яке погіршить становище жінки в короткоA та

довгостроковій перспективі.

2. ЗНАЙТЕ СВІЙ  ПРЕДМЕТ ТА ПРАВИЛЬНО ОЦІНЮЙТЕ РИЗИКИ

Перед проведенням інтерв'ю дізнайтеся, з якими ризиками пов'язана торгівля людьми в кожному

конкретному випадку.

3.  ПІДГОТУЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ, НЕ ДАВАЙТЕ

НЕЗДІЙСНЕННИХ ОБІЦЯНОК 

Будьте готові надати інформацію рідною мовою жінки та місцевою мовою (якщо вони відрізняються)

про відповідні юридичні, медичні служби, притулки, служби соціальної підтримки та безпеки й

допомогу з направленням у відповідні служби в разі виникнення прохання.

4.  ВИБЕРІТЬ ТА НАЛЕЖНО ПІДГОТУЙТЕ ПЕРЕКЛАДАЧІВ І КОЛЕГ

Зважте ризики та вигоди, пов’язані з найманням перекладачів, колег та інших працівників і

розробіть відповідні методи відсіювання та підготування.

5. ЗАБЕЗПЕЧТЕ АНОНІМНІСТЬ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Тримайте в таємниці особу респондента та дотримуйтеся конфіденційності протягом всього

інтерв’ю: від моменту встановлення контакту до обнародування подробиць її випадку.

6. ДОМОЖІТЬСЯ ЗГОДИ, ЯКА ҐРУНТУЄТЬСЯ  НА РОЗУМІННІ  ПРАВ РЕСПОНДЕНТА

Пересвідчіться в тому, що кожен респондент чітко розуміє зміст і мету інтерв'ю, те, як

використовуватиметься інформація, право респондента не відповідати на запитання, право

респондента в будьAякий момент припинити інтерв'ю і право респондента накласти обмеження на

використання інформації.

7. ПОСТАВТЕСЯ З ПОВАГОЮ ДО  ТОГО, ЯК КОЖНА ЖІНКА ОЦІНЮЄ СВОЄ СТАНОВИЩЕ  ТА  РИЗИК

ЩОДО ВЛАСНОЇ  БЕЗПЕКИ.

Визнайте, що кожну жінку турбуватимуть різні питання й  що її бачення може відрізнятися від того,

як ці питання можуть оцінювати інші.

8. СТЕРЕЖІТЬСЯ ПОВТОРНО ТРАВМУВАТИ ЖІНКУ 

Не ставте запитань, спрямованих на отримання емоційних відповідей. Будьте готові відреагувати на

страждання жінки та підкреслити її сильні сторони.

9. БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Будьте готові відреагувати на те, що жінка повідомить вам про небезпеку, яка їй загрожує.

10. НАЛЕЖНО ВИКОРИСТОВУЙТЕ  ЗІБРАНУ ІНФОРМАЦІЮ

Використовуйте інформацію з користю для жінок та сприяння розробленню відповідної політики й

заходів втручання стосовно жінок, які постраждали внаслідок торгівлі людьми. 



1.1 РІШЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю

Перший принцип більшості рекомендацій з дотримання етики – «не зашY

кодь». Через надзвичайну небезпеку, з якою пов’язана торгівля людьми,

це просте правило неможливо переоцінити.

Ризики

Жінки, які постраждали внаслідок торгівлі людьми чи переборюють цей

стан, не захищені від небезпеки для них, їхніх родин і близьких людей.

Ступінь і тривалість фізичної небезпеки та психологічної травми, яких зазY

нає людина, не завжди очевидні. У деяких випадках ризики не очевидні

для інтерв’юера. В інших – небезпека не очевидна для жінки.

Рекомендації

Якщо є небезпека того, що прохання про проведення інтерв’ю, або саме

інтерв’ю, зашкодить безпеці або психічному здоров’ю жінки, його провоY

дити не слід.

Перш ніж робити запит на проведення інтерв’ю, інтерв’юер мусить спочатY

ку оцінити ризики. Сюди належить те, як бесіду з жінкою сприймуть інші

(торгівці людьми, інші жінки, родина, співтовариство), чи довідається про

інтерв’ю хтоYнебудь, хто заперечуватиме проти його проведення, і чи почуY

ватиметься жінка зобов’язаною брати участь в інтерв’ю. Важливо оцінити,

чи може зустріч стати причиною насильства, проблем з імміграційною влаY

дою, втратою заробітної плати, штрафів чи інших фіктивних санкцій, поY

ширених у подібних умовах експлуатації.

Необхідно зробити  все можливе, щоб оцінити психологічний стан жінки та

можливі наслідки для неї. Дуже часто жінки, особливо ті, які недавно втекY

ли, перебувають у стані емоційної кризи. Проводити інтерв’ю з  жінкою в

такому стані недоцільно. Дуже важливо, щоб жінка цілковито контролюY

вала свої можливості в момент запиту стосовно інтерв’ю і щоб під час

інтерв’ю ситуація знаходилася під її контролем. 

Після встановлення контакту потрібно негайно й докладно обговорити

питання, що викликають занепокоєння жінки, і її побоювання (тобто ви

повинні не просто запитати: «Ви не заперечуєте проти цього інтерв’ю?»).

Оцінка жінкою її безпеки має першорядне значення, однак у деяких

ситуаціях вона може не усвідомлювати, до яких проблем може призвести

її згода дати інтерв’ю. Етичні норми вимагають, щоб навіть якщо жінка

погоджується на інтерв’ю, його не проводили, якщо інтерв’юер

передбачає можливі негативні наслідки.
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1. НЕ ЗАШКОДЬ

У кожній ситуації поводьтеся з жінкою так, начебто можна завA

дати надзвичайної шкоди, поки не впевнитесь у протилежному.

Не проводьте інтерв'ю, яке погіршить становище жінки в коротA

коA та довгостроковій перспективі.

Жінка, яка перебуває

у в’язниці в країні

призначення, що

розмовляла з НУО й

погодилась свідчити

проти торгівців

людьми, згодом

знайшла на своєму

тюремному ліжку

записку, в якій

містилась погроза її

життю та життю її

дітей у країні

походження.

Приклади питань для

оцінки безпеки:

Q: «Чи турбує вас щоAнебудь

у зв’язку з проведенням цьоA

го інтерв’ю?»

Q: «На ваш погляд, чи можуть

ті, хто запропонував вам роA

боту, спричинити якіAнебудь

проблеми для вас, вашої роA

дини, друзів чи когоAнебудь,

хто вам допомагає, через те

що ви розмовляли зі мною?»

Q: «Чи розмовляли ви колиA

небудь з кимсь із (професія

інтерв’юера)? Що ви про це

думаєте?»

Q: «На ваш погляд, чи доA

речні цей час і місце для обA

говорення пережитого вами?

Якщо ні, чи є кращі час і

місце?»
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Жінка, яка перебуває у в’язниці в країні призначення, що розмовляла з

НУО й погодилась свідчити проти торгівців людьми, згодом знайшла на

своєму тюремному ліжку записку, в якій містилась погроза її життю та

життю її дітей у країні походження.

2.1 РОЗУМІННЯ СПЕКТРУ РИЗИКІВ

З кожним етапом проведення інтерв’ю – від установлення першого

контакту з жінкою до оприлюднення інформації – пов’язані певні ризики.

Найефективніший спосіб вивчення ризиків до проведення інтерв’ю і

вироблення стратегії захисту благополуччя жінки протягом усього

інтерв’ю – вивчити предмет, місцеву ситуацію і, найважливіше, працювати

з професійними та досвідченими місцевими організаціями й особами.

Ризики

Розплата з боку роботодавців, торгівців людьми, сутенерів,

працівників правоохоронних органів

Оскільки велика кількість аспектів торгівлі людьми є кримінальними злоY

чинами (наприклад, порушення імміграційного законодавства, незаконні

умови праці, неповноліття, боргова залежність, насильство, викрадення

людей), особи, котрі займаються торгівлею людьми, не хочуть, щоб жінки

говорили з незнайомими. Особи, які мають контроль над жінкою, можуть

залякати й покарати її фізично (побиттями, зґвалтуванням, ув’язненням) і

фінансово (штрафами за «неслухняність» і збільшенням боргу), аби пеY

решкоджати контактуванню з іншими. Вони можуть збільшити тривалість її

робочого дня й позбавити жінку «привілеїв», наприклад, вільного часу,

сну, харчування та зручностей. Жорстоке ставлення та санкції не тільки

спрямовані на порушника, але й слугують попередженням іншим жінкам.

Не слід припускати, що коли жінка вже не працює або не знаходиться в

країні призначення, їй не загрожує розплата. У більшості випадків агенти

знають і легко знаходять інформацію про жінку, її місце проживання, роY

дину та друзів. Навіть «необразливе» інтерв’ю може бути небезпечним для

неї й унеможливити повернення її додому чи подальше перебування там.

Розплата, спрямована на родину чи дітей респондента

Надто часто агенти й роботодавці застосовують погрози на адресу родини жінY

ки, особливо її дітей, заради маніпулювання жінками та контролю над ними.

Сором, відкидання членами родини чи суспільством і 

покарання ними

Жінки не тільки бояться за свої родини, багато хто з них турбується про те,

як відреагують батьки, чоловіки й інші, якщо довідаються, наприклад, що

вони займалися проституцією та піддавалися жорстокому сексуальному

поводженню. Нерідко батьки, сестри/брати й чоловіки звинувачують,

Важливо працювати 

з професійними та

досвідченими місцевими

організаціями й особами.

Групи та література, з

якими корисно ознайоA

митися до проведення

інтерв’ю з жінками, що

постраждали внаслідок

торгівлі людьми:

центри міграції, біженців,

шукачів притулку, імміграA

ційні, соціальні та юридичA

ні служби для мігрантів і

біженців;

центри працевлаштування

та правові центри для мігA

рантів;

групи підтримки «сексA

працівників» (медичні,

правові, інформаційноA

освітні групи, профспілки

«сексAпрацівників»);

групи боротьби з насильA

ством стосовно жінок, груA

пи з прав жінок, центри боA

ротьби з побутовим наA

сильством і зґвалтуванняA

ми, притулки, психотераA

певти, психологи;

групи з прав людини;

експерти з катувань і наA

сильства;

працівники правоохоронA

них органів;

центри національних груп,

культурні центри й література;

міжнародні організації (напA

риклад, Міжнародна органіA

зація з міграції, Центральна

установа Верховного комісаA

ра ООН з прав людини, МіжA

народна організація праці);

навчальні заклади, які зайA

маються питаннями міграA

ції, торгівлі людьми, праці

та прав жінок.

2. ЗНАЙТЕ СВІЙ  ПРЕДМЕТ ТА ПРАВИЛЬНО ОЦІНЮЙТЕ РИЗИКИ

Перед проведенням інтерв’ю дізнайтеся, з якими ризиками поA

в’язана торгівля людьми в кожному конкретному випадку.



фізично карають і виганяють жінок за те, що з ними сталося. Звертання до

жінки з проханням про інтерв’ю в її будинку – якщо зробити це відкрито –

може, наприклад, завдати непоправної шкоди її сімейним відносинам. Крім

того, жінок турбує те, що їхні родини довідаються, що вони не заробили

очікуваних грошей чи втекли, не виплативши боргу, а це може призвести до

розплати.

Виявлення іноземними органами

Багато жінок вирушають у поїздку незаконно, їхній правовий статус не визY

начений, або їхні документи конфіскують торгівці людьми. Побоюючись

арешту й депортації, вони неохоче йдуть на контакт зі сторонніми. Багато

жінок, які постраждали внаслідок торгівлі людьми, зіштовхуються з коY

рупцією влади в рідній країні, що змушує їх недовірливо ставитись до поліції

та посадовців в інших країнах. У багатьох країнах, де проституція не законY

на, жінки, що працюють у сексYіндустрії, обґрунтовано бояться тюремного

ув’язнення. Ці страхи посилюються попередженнями торгівців людьми про

те, що офіційні органи є їхніми співучасниками, що вони заподіють шкоду

жінкам, заарештують їх і не дозволять повернутися їм додому, або ж

відправлять їх додому проти власної волі. У деяких місцях, де офіційні поY

садовці справді є співучасниками торгівців людьми, офіційні органи вдаютьY

ся до арешту, щоб відібрати у жінок зароблені гроші та перепродати їх.

Розплата з боку влади країни походження

Посадовці в країні походження жінки, навіть у її рідному селі, можуть бути

співучасниками в процесі торгівлі людьми. Корумповані посадовці можуть

проживати в країні походження жінок чи працювати в посольствах і конY

сульствах країн призначення.

Зрадництво колег, сусідів і представників співтовариства

Немає підстав припускати, що жінки, які знаходяться в однаковій ситуації чи

проживають в одному співтоваристві, довіряють одна одній. Хоча працюючи

або проживаючи разом, жінки можуть стати близькими подругами, є приклади

того, як вони відчувають ворожість одна до одної, отримують фінансову вигоY

ду, завойовують повагу роботодавців і здобувають від них додаткові привілеї,

розкриваючи інформацію, яка завдає збитків іншій жінці.

Так само жінки, що проживають у притулку, можуть відчувати ворожість одY

на до одної, мстити одна одній і використовувати інформацію зі злими

намірами. Крім того, в деяких випадках жінки підтримують зв’язок з

торгівцями людьми, яким вони можуть передати коштовну інформацію про

іншу жінку. Навіть ті жінки, що повернулись додому, ризикують бути помічеY

ними за розмовою зі сторонніми особами, пов’язаними з мережею торгівців

людьми.

Приховування віку

Нерідко неповнолітні дівчата свідомо завищують свій вік за вказівкою

торгівців людьми. Проведення інтерв’ю з неповнолітніми пов’язано з додатY

ковими етичними міркуваннями, а в деяких випадках накладає юридичні зоY

бов’язання на інтерв’юера. Інтерв’юери повинні ознайомитися з місцевими

юридичними вимогами про повідомлення випадків жорстокого поводження

з неповнолітніми. Крім того, їм, можливо, варто визначити ресурси та служY

би, що мають право і досвід надання допомоги неповнолітнім.
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ПРОВЕДЕННі іНТЕРВ'Ю З ЖіНКАМИ, ЯКі ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛіДОК ТОРГіВЛі ЛЮДЬМИ

Жінки, що стали
жертвами торгівлі

людьми, повсюдно
повідомляють про те,

що торгівці людьми
підкуповують місцеA

вих посадовців. Одна
жертва пояснила, як
її і торгівця перевіз

через кордон
поліцейський

поліційною машиною.

Коли жертви торгівлі
людьми поверталися в

одну з африканських
країн, загальноприйняA

тою практикою було
демонстрування їхніх

облич по телебаченню
та ЗМІ, для того щоб

попередити гроA
мадськість про

торгівлю людьми. Як
наслідок, багатьох поA

казаних жертв
відштовхували  їхні роA
дини та співтовариства.

В одній із близьA
косхідних країн три

жінки зі Східної
Європи втекли з клуA

бу й звернулися по
допомогу в правоохоA

ронні органи. У
поліції жінкам

відповіли, що допоA
могти їм не можуть, і
жінок відправили на

автобусну станцію,
щоб вони виїхали з

міста. Коли жінки
прибули на станцію,

їх зустріли торгівці
людьми, що продали

їх уперше.
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Відданість агентам, роботодавцям, приятелямAсутенерам та

іншим членам мережі й залежність від них

Деякі жінки мають тісні стосунки з агентами та роботодавцями, що можуть

одночасно бути їхніми приятелями, чоловіками або членами родини. СтоY

ронньому ці почуття можуть здатися незбагненними, якщо не зрозуміти ту

цілковиту ізоляцію й залежність, які є ключовими складниками примусу,

застосовуваного злочинцями. У багатьох випадках жорстокі дії чергуютьY

ся з проявом доброти й милосердя. Такі відносини можуть збити з пантеY

лику. Жінка може відчувати, що про неї піклуються, а дисбаланс сил може

змусити її вірити в те, що всі надії на майбутнє, її виживання знаходяться в

руках тих, хто жорстоко з нею поводиться й експлуатує її.

2.2 ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю: 

РИЗИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Кожен етап інтерв’ю пов’язаний з ризиками для респондента. Їх варто визY

навати й оцінювати, і необхідно вдатися до відповідних запобіжних заY

ходів.

Перший етап: встановлення початкового контакту

Ризики

Якщо просто підійти до жінки, потерпілої внаслідок торгівлі людьми, запиY

тувати про таку жінку або звернутися з проханням про бесіду з конкретY

ною жінкою, це може спричинити для неї небезпеку, викликавши підозру

щодо її відданості та намірів. Жінки рідко знаходяться без нагляду. Навіть

за тими, хто, як здається, перебуває на самоті, спостерігають (наприклад,

сутенер або роботодавець, котрі знаходяться на відстані, що дає змогу

вести спостереження та підслухувати;  або прихована камера).

Проблеми також можуть виникнути в жінки та її родини, якщо приїхати в

село до конкретної жінки або відвідати родину чи саму жінку, котра недавY

но повернулася зYза кордону та/або підозрюється в тому, що вона постY

раждала внаслідок торгівлі людьми (або про яку це достеменно відомо).

Рекомендації

Найбезпечніший спосіб установити контакт із жінкою, що постраждала

від торгівлі людьми, – розмовляти з нею після того, як обставини

торгівлі людьми виразно переборені. Часто найефективніший і

надійний спосіб взаємодії – через місцеву організацію, яка їй відома і

якій вона довіряє, наприклад, групу соціальної допомоги чи притулок.

Чим більший проміжок часу між останнім контактом жінки з торгівцями

людьми й інтерв’ю, тим вища ймовірність того, що жінка перебуватиме

й почуватиметься в безпеці й розкриє подробиці пережитого.

Якщо з жінкою необхідно зв’язатися, коли вона ще виразно зв’язана з

агентами або роботодавцями, найкраще спробувати визначити місцеві

П’ятнадцятирічну

дівчинуAрумунку

продали з албанської

в’язниці, де вона

перебувала за

використання

фальшивих

італійських

документів.

Пропрацювавши

визначений час на

свого приятеляA

сутенера, вона втекла

й почала працювати в

сауні в іншому кінці

міста. «За її голову»

призначили ціну. 

Щоб заслужити

визнання свого

приятеля, колега по

новому місцю роботи

повідомила про її

місцезнаходження. 

Як наслідок, дівчинуA

румунку викрали

серед білого дня на

очах у колег.



організації, яким вона довіряє (наприклад, медичні та соціальні служY

би). Якщо контакт через групу, що викликає довіру, неможливий, дуже

важливо тривалий період поспостерігати за жінкою, щоб оцінити ризиY

ки, пов’язані з установленням контакту з нею (наприклад, хто її супроY

воджує, хто за нею спостерігає).

Варто зазначити, що в деяких країнах, де сексYторгівля ігнорується чи доY

пускається, – або де поліції, державним посадовцям та іншим особам сисY

тематично платять «відкат», – власники борделів, сутенери та інші особи,

які контролюють ситуацію, можуть не заперечувати проти проведення

інтерв’ю. Це особливо поширено в тих випадках, коли особи, які контроY

люють ситуацію, думають, що інтерв’ю може принести користь жінкам,

що, своєю чергою, вигідно їм, наприклад, отримання безкоштовних преY

зервативів, інформації про здоров’я, фармацевтичних препаратів, безкошY

товних медичних послуг тощо. У деяких країнах інтерв’ю жінок – жертв

торгівлі людьми та полонених – проводять постійно і відносно безпечно.

Або ж «роботодавці» можуть дозволити інтерв’ю, просто будучи

впевненими, що жінки не наважаться говорити відкрито. Украй важливо

розуміти, як сприйматиметься присутність сторонніх, котрі ставлять

питання, перш ніж вами опанує помилковий спокій щодо проведення

інтерв’ю в цих умовах.

Аби не піддавати жінку ризикові викриття, якщо інтерв’юера запитають,

можливо, йому варто відповісти, що інтерв’ю присвячено якійYнебудь

нейтральній темі, наприклад, здоров’ю. Це дозволяє жінці без побоювань

пояснити іншим, чому вона бере участь у бесіді. Коли респондент

залишиться з інтерв’юером один на один, у рамках процедури домагання

згоди (див. розділ 6 «Домагання згоди, заснованої на розумінні прав

респондента») слід надати докладну інформацію про справжній предмет

інтерв’ю.

При проханні про інтерв’ю утримуваної під вартою жінки не варто

припускати, що їй не загрожує розплата з боку влади, співкамерниць чи

торгівців людьми. Навіть якщо інтерв’ю буде проведено в закритому й

ізольованому середовищі, недоліком подібних умов є те, що жінки

найчастіше почуваються дискомфортно і згодом можуть піддатися

домаганням і бути змушені розповісти, про що вони говорили.

Другий етап: визначення часу та місця проведення

інтерв’ю

Ризики

Особливо коли жінка, яка потерпіла внаслідок торгівлі людьми,

зустрічається зі стороннім, за нею можуть спостерігати, стежити чи

підслухувати. У деяких випадках на робочих місцях або в місцях

проживання жінок встановлюють відеокамери. Навіть жінки, за якими

регулярно не спостерігають, часто не хочуть говорити правду,

побоюючись, що сказане розкриється й буде використане проти них та

членів їхніх родин.

Також жінка, що знаходиться в притулку чи будинку, може обґрунтовано

побоюватися того, що сусіди, члени родини та інші люди можуть почути

делікатну чи ганебну для них інформацію.
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Інтерв’юер відвідав

клуб і зустрівся з

його власником, який

повідомив, що всі

жінки тут працюють

добровільно й

одержують гарну

платню. Він обрав

жінок для інтерв’ю й

під час його

проведення сидів

неподалік. Не дивно,

що жінки

підтвердили його

слова..

Дівчина, яка недавно

прибула в клуб у

Західній Європі, була

налякана, почувала

себе нещасливою і

звернулася за

порятунком до

поліції. Поліція

провела рейд у

борделі й

заарештувала всіх

жінок, котрі

працювали в клубі. По

дорозі до поліційного

відділку інші жертви

торгівлі людьми, які

працювали в клубі,

розгнівані тим, що

дівчина позбавила їх

можливості повернути

борги, побили й

подряпали її.



Рекомендації

Інтерв’ю варто проводити в безпечному, цілком ізольованому середовищі

з повним збереженням конфіденційності. 

Найчастіше до числа найбезпечніших варіантів відносять неурядові

організації та служби соціальної підтримки. Інтерв’ю не слід проводити в

місці, через яке проходять люди, куди можуть «заскочити» люди, які

перериватимуть інтерв’ю, через що респондент відчує себе дискомфортно.

Інтерв’ю в присутності дітей можуть заподіяти страждання і травмувати та

призвести до того, що слова жінки будуть повторені іншим.

До та під час проведення інтерв’ю жінка повинна мати право перенести час

(та місце) його проведення на/в безпечніше та зручніше для неї час/місце.

Щільний графік – непрактичний і нереалістичний, він може змусити

інтерв’юера ризикувати. Також інтерв’ю не повинні бути занадто

тривалими й емоційно важкими. Чим комфортніше почуває себе жінка, тим

вища ймовірність того, що вона поділиться цінною інформацією. На

початку інтерв’ю варто з’ясувати, коли жінка повинна піти й наскільки

гнучко вона розпоряджається своїм часом, тому що жінки, контрольовані

роботодавцями та торгівцями людьми, ймовірно, можуть повідомити іншу

інформацію про своє місцезнаходження, і затримка може вилитися в

проблеми для них.

Третій етап: проведення інтерв’ю

Слухайте та сприймайте відкрито – відмовтеся від упереджених

думок

Ризики

Інтерв’юери, що приходять до жінки з упередженими думками та емоціями

щодо пережитого, її реакції на те, що з нею відбулося, її особистості й

характеру, втратять важливу інформацію і не побачать неповторності

пережитого кожною жінкою.

Рекомендації

Хоча важливо прийти підготовленим із заздалегідь продуманими

питаннями, найточніше пережите жінкою відбивають ті інтерв’ю, які не

мають твердої структури і є реакцією на відповіді жінки. Це залежить від

відкритості інтерв’юера та його вміння слухати й тлумачити інформацію.

Наприклад, попри те, що інтерв’юери повинні демонструвати розуміння і

стурбованість, висловлення жалю та співчуття може бути недоцільним і

небажаним, оскільки багато жінок не хочуть, щоб з ними поводилися, як із

жертвами.

Визнання того, що жінка не почуває себе в безпеці

Ризики

У перебігу інтерв’ю ситуація може раптово змінитися. Ці зміни можуть

створити фізичну чи психологічну загрозу для жінки.
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Жінку, яка

постраждала від

торгівлі людьми і яку

зґвалтував

поліцейський,

змусили дати

свідчення в

поліційній дільниці

при відкритих дверях,

за якими ходили

люди. Протягом всієї

бесіди вона боялася,

що її впізнає

поліцейський, який

зґвалтував її.



Навіть якщо початкові умови проведення інтерв’ю були прийнятними, в

будьYякий момент у перебігу інтерв’ю респондент може відчути певний

дискомфорт. Важливо вловити ці сигнали, оскільки ситуація, ймовірно,

зазнала несприятливого повороту, і тому, що дискомфорт жінки

найчастіше означає, що вона не готова або нездатна бути відвертою.

До числа подій і тем обговорення, які можуть змінити характер інтерв’ю,

належать такі:

хтось увійшов у кімнату чи пройшов неподалік;

питання, що викликають підозру жінки відносно намірів інтерв’юера і

які змушують її нервувати, наприклад, про конкретні імена та адреси чи

про родину і вік жінки; або

втрата впевненості інтерв’юером або його хвилювання.

Рекомендації

Важливо стежити за сигналами, які вказують на те, що респондентка уже

не відчуває себе комфортно й хоче припинити обговорення. Якщо її

поведінка або відповіді на питання помітно змінилися, зважте на

можливість того, що щось у перебігу інтерв’ю змусило її змінити своє

поводження та готовність відповідати на питання.

Якщо умови проведення інтерв’ю стають небезпечними, порушується

приватність або жінка чи перекладач сигналізують про проблему, будьте

готові змінити тему бесіди, зробити позапланову перерву й завершити

зустріч.

У разі використання запитальників або керівних принципів проведення

інтерв’ю інтерв’юер повинен мати короткий запитальник на іншу

відволікальну тему, наприклад, на тему охорони здоров’я, національних

традицій або ґендерних стосунків, яким можна скористатися за потреби.

Це дозволить швидко перейти на тему, яка не викликає суперечливих

почуттів. Варто проінформувати респондента про цю тактику безпеки і

відволікальний запитальник на початку інтерв’ю, щоб вона була готова

відповісти на інші питання або змінити тему, якщо в якийYнебудь момент

відчує дискомфорт.

Четвертий етап: завершення інтерв’ю

Завершення інтерв’ю на позитивній ноті

Ризики

Торгівля людьми може спричинити цілий спектр сильної емоційної та

психологічної відповідної реакції. Обговоривши пережите, деякі жінки

відчують полегшення, тоді як інші відчують себе гірше, задумавшись про

себе, своє становище та майбутнє. Важливо наприкінці не викликати в

жінки почуття сорому та безнадійності.
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Якщо умови

проведення інтерв’ю

стають небезпечними,

порушується

приватність або жінка

чи перекладач

сигналізують про

проблему, будьте

готові змінити тему

бесіди, зробити

позапланову перерву

й завершити зустріч.



Рекомендації

За змоги інтерв’ю варто завершувати на позитивній ноті10. Інтерв’юер

може нагадати жінці, як добре вона справилася з такими важкими

обставинами, можливо, використовуючи приклади з її розповіді, і сказати

їй, що надана нею інформація буде використана для надання допомоги

іншим.

Респондентам, які ще не знаходяться під доглядом фахівців або

потребують додаткової допомоги, інтерв’юери повинні запропонувати

інформацію про організації, котрі надають допомогу (див. розділ 3 нижче),

а також повідомити респондента про те, що він може скористатися нею в

будьYякий момент за на свій розсуд.

3.1 ВИЗНАЧЕННЯ НАЯВНИХ РЕСУРСІВ І 

СЛУЖБ ПІДТРИМКИ

Ризики

Жінки, потерпілі внаслідок торгівлі людьми, рідко мають змогу одержати

інформацію, яка може принести користь їхньому здоров’ю та безпеці. При

роботі з особами, котрі знаходяться у вкрай несприятливих обставинах,

інтерв’юер відповідає за надання інформації та її збір. Для жінки інтерв’ю

є гарною можливістю одержати інформацію. Ця допомога може врятувати

чиєсь життя, тому вона є важливим обов’язком інтерв’юера.

Рекомендації

Будьте готові повідомити про наявні ресурси. Надаючи інформацію про

служби підтримки, інтерв’юер може вказати на життєво важливі джерела

допомоги й водночас підвищити рівень довіри жінки до себе.

Можна закликати жінку звернутися по допомогу, запевнивши її, що події,

які з нею сталися, – не її провина і це не її вина.

Інформацію варто надати стисло й чітко. Інтерв’юер мусить переконатися

в тім, що жінка зрозуміла інформацію, і спитати її, чи є в неї інші запитання.

Якщо це безпечно й доцільно, цю інформацію варто надати в письмовому

вигляді.
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Приклад завершальних
слів:

«Велике спасибі за те, що ви

знайшли час і сили розповісти

про те, що з вами сталося. Ніхто

не заслуговує поводження, поY

дібного до того, яке зазнали ви;

сам факт, що ви пережили ці

події, безсумнівно, свідчить, що

ви сильна і смілива жінка».

3.  ПІДГОТУЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬ

ДОПОМОГУ, НЕ ДАВАЙТЕ НЕЗДІЙСНЕННИХ ОБІЦЯНОК 

Будьте готові надати інформацію рідною мовою жінки чи місцеA

вою мовою (якщо вони відрізняються) про відповідні юридичні,

медичні служби, притулки, служби соціальної підтримки та безA

пеки й допомогу з направленням у відповідні служби в разі виA

никнення прохання.



3.2 ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТІВ І 

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ВНЕСЕНІ У ВАШ ПЕРЕЛІК

Ризики

Багато організацій не захочуть або виявляться не в змозі надати

відповідну інформацію та посприяти жінкам, потерпілим унаслідок

торгівлі людьми.

Рекомендації

Перш ніж вносити якуYнебудь організацію до переліку, інтерв’юерові варY

то переконатися в тім, що послуги законні й доцільні. До проведення

інтерв’ю інтерв’юерові варто поговорити з потенційними організаціями,

які надають допомогу, для того щоб визначити, наскільки комплексно воY

ни зможуть задовольнити потреби жінки, потерпілої внаслідок торгівлі

людьми.

Інтерв’юер повинен повідомити організацію про те, що її контактні дані моY

жуть бути надані жінкам, потерпілим унаслідок торгівлі людьми.

В місцях, де немає служби підтримки, необхідно виявити винахідливість і

визначити низку споріднених і необхідних організацій, які за потреби з роY

зумінням і готовністю зможуть надати різні послуги жінкам, котрі їх потреY

бують. Можливо, їх варто проінформувати про характер проблеми торгівлі

людьми та можливий спектр сприяння, що може від них знадобитися.

3.3 ОБЕРЕЖНІСТЬ ПРИ НАДАННІ ІНФОРМАЦІЇ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬ 

ДОПОМОГУ

Ризики

Якщо інформація про організації, які надають допомогу, буде знайдена в

жінки, це може спричинити для неї небезпеку з боку сутенера, агента чи

роботодавця, а якщо це трапиться вдома – у неї можуть виникнути пробY

леми з членами родини.

Рекомендації

Корисно вказати контактну інформацію про організації, які надають посY

луги, на невеликій картці, яку жінка візьме з собою, коли вважатиме це за

необхідне. Інформація повинна бути вказана рідною мовою жінки і місцеY

вою мовою (якщо це інша мова), для того щоб вона могла звернутися по
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До числа ресурсів, які

можуть виявитися

корисними жінкам,

потерпілим унаслідок

торгівлі людьми,

належить контактна

інформація про таке:

Місцеві організації, які

спеціалізуються на роботі

з жінками – жертвами торA

гівлі людьми, зокрема їхні

робочі години та порядок

зв’язку з ними

Організації, які спеціалізуA

ються на роботі з жінками A

жертвами торгівлі людьми

у відповідних країнах поA

ходження

Служби безкоштовної меA

дичної допомоги (загальA

ного профілю, у сфері репA

родуктивного здоров'я,

служби психологічної доA

помоги, якщо такі є)

Джерела рекомендацій

стосовно житла й інших

соціальних послуг

Юридичні/імміграційні

служби

Посольства країн

Притулки

Місцеві церкви/громадські

організації підтримки

Мовні центри

Неурядові організації в

країні походження жінок



допомогу до служби. За змоги варто надати інформацію про максимально

широкий спектр послуг. На картці можна вказати адреси й телефонні

номери, не уточнюючи, що це за адреси та номери. Деякі жінки, можливо,

не захочуть прийняти картку чи інформацію.

4.1 РОЗГЛЯД РИЗИКІВ І ПЕРЕВАГ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ 

ПЕРЕКЛАДАЧІВ І КОЛЕГ

Ризики

Залучення для сприяння в проведенні інтерв’ю та опрацюванні

конфіденційної інформації інших працівників, наприклад, перекладачів та

найманих інтерв’юерів, пов’язане з певним ризиком, якщо відібраних осіб

ретельно не перевірити. Необхідно впевнитися в тім, що вони не пов’язані

з жодним агентом з торгівлі людьми, і визначити, чи досить вони підготовY

лені для роботи з такою делікатною проблемою.

Серйозну заклопотаність викликає нерозуміння колегами небезпеки,

пов’язаної з порушенням конфіденційності, практика недбалого проведенY

ня інтерв’ю та слабке забезпечення безпеки.

Перекладачі та колеги, нездатні оцінити важливості правильного порушенY

ня питань і чуйності до жінки, можуть не отримати від жінки повних і чесY

них відповідей, а також можуть викликати в ній почуття образи.

Перекладачі й інтерв’юери, які говорять тією ж мовою, дадуть змогу ресY

пондентові відчути себе комфортніше і таким чином допоможуть налагодY

женню довіри. Однак це може мати й протилежний ефект. Жінки можуть

відчувати недовіру чи соромитися говорити в присутності представника

своєї громади або носія подібних культурноYісторичних традицій. Деякі

жінки соромляться говорити на заборонені в їхній культурі «ганебні» теми

(наприклад, сексYробота, жорстоке сексуальне поводження) у присутності

представника тієї ж культури, який дотримується тих самих моральних заY

сад. Більше того, не дуже обачні перекладачі та колеги можуть розглядаY

ти відповіді жінки, як гарні місцеві плітки. Незалежно від того, чи провоY

диться інтерв’ю жінки в її рідній країні чи в країні призначення, місцеві

плітки поширюються швидко й невблаганно. Якщо неможливо чітко устаY

новити оточення та коло спілкування перекладача, не можна бути певним,

що інформація не просочиться туди, куди не варто.

Інтерв’ю з жінками, які стали жертвами торгівлі людьми, найчастіше обмеY

жені в часі – з міркувань як їхньої безпеки, так і їхнього емоційного благоY

получчя. Інтерв’ю з перекладом займають більше часу, продовжуючи

період, протягом якого жінка може піддаватися небезпеці та знову

переживати болісні події минулого.
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4.  ВИБЕРІТЬ ТА НАЛЕЖНО ПІДГОТУЙТЕ ПЕРЕКЛАДАЧІВ І КОЛЕГ

Зважте ризики та вигоди, пов’язані з найманням перекладачів,

колег та інших працівників і розробіть відповідні методи відA

сіювання та підготування.

Що варто знати про

організації, котрі

надають допомогу

Форми допомоги, яку кожA

на з них готова і може наA

дати.

Обмеження, пов’язані з наA

данням послуг (наприклад,

правовий статус жінки,

платоспроможність жінки).

Чи існують для них правові

вимоги по оповіщенню про

випадки жорстокого поA

водження, жорстокого поA

водження з неповнолітA

німи і нелегальними мігA

рантами.

Чи займають вони позицію

підтримки мігрантів, "сексA

працівників" та інших відA

повідних ізольованих осіб.

Чи здатні вони справитися

з різноманіттям мов і заA

довольнити потребу в пеA

рекладі.

Яка інформація їм знадоA

биться, якщо вони раніше

не працювали з жінками,

потерпілими  від торгівлі

людьми.



Рекомендації

Працюйте з перекладачем чи представником місцевої організації, які

мають досвід роботи з жінками, котрі зазнали насильства, а також з

особами, які не є представниками їхнього рідного співтовариства,

якщо тільки респондентом не буде зазначене інше.

У приватному порядку поцікавтеся в респондента, чи має вона

надійного друга або колегу, який за її бажанням допоміг би їй у

перебігу інтерв’ю. Переконайтеся в тому, що обрана особа розуміє

мету інтерв’ю й добровільно погоджується допомогти.

Не погоджуйтеся на участь невідомих перекладачівYдобровольців,

оскільки вони можуть бути причетними до процесу торгівлі людьми або

можуть мати особисту зацікавленість взяти участь в інтерв’ю.

Важливими учасниками складних дискусій є – за наявності таких –

«посередники культур», або особи, здатні зменшити розрив між

походженням і умовами життя інтерв’юера та респондента.

Оцініть ситуацію. Через низку причин, перерахованих вище, іноді

доцільно не проводити інтерв’ю, якщо його можна провести тільки за

участі перекладача або іншої особи, яка не викликає довіри.

Не залучайте до роботи перекладача чи іншу людину з упередженими

думками, яка може бути шокована чи ображена інформацією,

повідомленою жінкою. Перекладачі та інші працівники повинні бути

цілком проінформовані про проблему торгівлі людьми та проблеми

жорстокого фізичного й сексуального поводження, з якими вона

найчастіше пов’язана.

Заплануйте час для інформування перекладачів та інших працівників,

які можуть виявитися пригніченими або захопленими в несприятливий

момент перед інтерв’ю.

4.2 РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ 

ЗАЛУЧЕННЯМ ЧОЛОВІКІВ ЯК 

ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТА ІНТЕРВ’ЮЕРІВ 

Ризики

У деяких випадках, наприклад, під час інтерв’ю з жінками сексYіндустрії,

чоловіки, котрі проводять інтерв’ю, можуть вільніше і менш помітно

встановити контакт. Однак у багатьох випадках, пов’язаних з торгівлею

людьми, респонденти були зраджені чоловіками, зазнавали від них

фізичного та сексуального насильства (тобто членів родини, агентів,

роботодавців, військових) і можуть не довіряти чоловікам, ніяково себе

почувати або соромитися поділитися з ними подробицями особистого

характеру.

Рекомендації

В обставинах, коли неможливо, не ризикуючи, встановити контакт із

жінкою, котра займається проституцією, не на її робочому місці, іноді

корисно, щоб перший крок зробив чоловік, за умови, що жінка буде

одразу повністю поінформована про мету його перебування там.
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В одному з випадків у

США влада через брак

інформації

використовувала

торгівця людьми як

перекладача при

проведенні

опитування декількох

жінок, котрі стали

жертвами торгівлі

людьми, у зв’язку з

передбачуваним

самогубством молодої

дівчини. Ця людина

повідомила

представникам влади,

що є її дядьком. За

кілька місяців,

одержавши анонімну

інформацію, поліція

знову провела

інтерв’ю з жінками,

залучивши цього разу

нейтрального

перекладача, і почула

зовсім іншу історію.



У деяких випадках жінка може забажати розмовляти з чоловіком,

думаючи, що інша жінка ставитиметься до неї з великим упередженням та

осудом, аніж чоловік, оскільки жінка, котра стала жертвою торгівлі

людьми, зазнавала жорстокого поводження та експлуатації з боку жінки.

За змоги в респондента варто запитати, чи є в неї переваги з цього

приводу.

4.3 ВРАХУВАННЯ АСПЕКТІВ ФІЗИЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ І ПСИХОЛОГІЧНОГО 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ КОЛЕГ ТА ІНТЕРВ’ЮЕРІВ

Ризики

Проведення інтерв’ю з жінкою, яка постраждала внаслідок торгівлі

людьми, може спричинити небезпеку інтерв’юерові від агентів з торгівлі

людьми чи інших осіб, залучених до діяльності або соціального оточення

респондента.

Інтерв’ю з жінками, потерпілими внаслідок торгівлі людьми, може також

завдати емоційного удару по інтерв’юерах. Емоційне виснаження і тривога

є звичайною реакцією на вислуховування розповідей респондентів про пеY

ренесений особистий досвід жорстокого звертання і травм. Інтерв’юери

можуть бути непідготовленими до подібних відчуттів пригніченості та

страждання і можуть потребувати підтримки, аби справитися з ними.

Власний досвід інтерв’юера, пов’язаний з жорстоким поводженням або

дискримінацією, може вплинути на його реакцію з приводу розповіді ресY

пондента. У деяких інтерв’юерів вислуховування цих історій може навіяти

важкі спогади про перенесене в минулому жорстоке поводження, а також

розбудити емоції, що не тільки є гнітючими, але й можуть перешкодити

інтерв’юерові провести ретельне й безстороннє інтерв’ю.

Інтерв’юери можуть зіткнутися з почуттям безпорадності або, навпаки, моY

жуть захотіти взяти на себе роль «рятівника». У першому випадку

інтерв’юери можуть не запропонувати допомогу, думаючи, що проблеми

жінки неймовірно складні, а його можливості з їх вирішення надто незY

начні; у другому випадку інтерв’юер може дати нездійсненні обіцянки.

Рекомендації

Якщо в будьYякий момент до початку або під час проведення інтерв’ю

інтерв’юер або респондент відчують, що місце, обране для проведення

інтерв’ю, небезпечне, опитування проводити не слід або потрібно приY

пинити його доти, поки не буде знайдено безпечніше місце. Якщо є змоY

га перенести інтерв’ю, звичайно, найкраще вибрати місце, відмінне від

початкового.
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Недосвідчена

інтерв’юер, яка

працювала іноземною

мовою через

перекладача, під час

опитування почала

хихикати. Зробила

вона це не через злий

намір, а тому що

нервувала. Така

реакція засмутила

молоду жінку, котра

думала, що

працівниця глузувала

з неї.



Якщо інтерв’юер збирається проводити інтерв’ю самостійно в місці

підвищеного ризику, йому варто упевнитися в тім, що зовнішня контаY

ктна особа знає, куди направляється інтерв’юер, у який час він провоY

дить інтерв’ю і коли він/вона планує його завершити. Варто домовитиY

ся про те, щоб зв’язатися з зовнішньою контактною особою, тількиYно

інтерв’юер опиниться в безпеці поза межами місця проведення

інтерв’ю.

За наявності мобільних телефонів інтерв’юерам доцільно мати їх при собі.

Якщо жінка має важливу інформацію, яка може становити небезпеку

для інтерв’юера (наприклад, деякі подробиці про злочинців, корумпоY

ваність посадовців, поліції), інтерв’юерові потрібно тактовно відмовити

жінку повідомляти цю інформацію, порекомендувавши відповідну осоY

бу або орган, куди таку інформацію можна передати чи спрямувати.

Інтерв’юери та перекладачі повинні пройти спеціальну підготовку та отY

римати вихідну інформацію щодо таких питань:

– динаміка торгівлі жінками;

– ризики, запобіжні заходи та порядок дій у надзвичайних 

ситуаціях;

– коротке введення в питання, які стосуються жорстокого фізично

го, сексуального та психологічного поводження, примусу й катувань;

– базове розуміння проблем ґендерної та расової дискримінації і 

нерівності;

– проблеми та поняття, пов’язані із сектором діяльності, що є предмеY

том інтерв’ю, наприклад, сексYробота та проституція, робота присY

луги, фабрична праця, сільськогосподарська праця; і

– місцева термінологія, доцільна під час обговорення цієї теми.

Те, що звичайно зводиться до позиції «винувата жертва», як правило,

виникає з культурних традицій і може вплинути на здатність інтерв’юеY

ра домогтися повного розкриття інформації респондентом, так само як

і вплинути на спосіб отримання й тлумачення відповідей.

Отже, інтерв’юери повинні перебороти власні упередження, побоювання й

стереотипи стосовно жінок, котрі є:

– мігрантами;

– жертвами жорстокого сексуального поводження;

– зайнятими в сексYіндустрії та інших соціально вразливих видах діяльності

(тобто робота прислуги, фабрична та сільськогосподарська праця); і

– бідними й такими, що знаходяться в уразливому соціальному та екоY

номічному становищі.

Інтерв’юери повинні усвідомлювати свої можливості й обмеження з наY

дання допомоги жінкам, які стали жертвами торгівлі людьми.
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У деяких інтерв’юерів

вислуховування цих

історій може навіяти

важкі спогади про

перенесене в

минулому жорстоке

поводження, а також

розбудити емоції, які

не тільки є гнітючими,

але й можуть

перешкодити

інтерв’юерові

провести ретельне й

безстороннє інтерв’ю.



5.1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Ризики

Дотримання конфіденційності дуже важливо для гарантування як безпеки

жінки, так і якості наданої нею інформації.

Рекомендації

Почніть інтерв’ю з роз’яснення запобіжних заходів, що вживаються для

захисту особистості жінки та збереження суворої конфіденційності щоY

до подробиць особистого характеру жінки. Запитайте її, чи вважає воY

на ці заходи достатніми.

Жінок варто проінформувати про те, що їм не обов’язково називати

свої імена (або можна запропонувати вигадане ім’я), рідне місто чи сеY

ло або своє теперішнє громадянство. Якщо необхідно одержати якіYнеY

будь з цих відомостей (наприклад, у випадку проведення інтерв’ю,

пов’язаного із судовими розглядами), найкраще, аби ця інформація не

заносилася безпосередньо до протоколу інтерв’ю. Натомість можна виY

користовувати коди для зв’язку записів з респондентом і зберігати їх

окремо від записів у справі. Інформацію зі справи не слід показувати

іншим (наприклад, членам родини, друзям, представникам чи поліції

імміграційних служб) без попередньої чітко вираженої згоди жінки, наY

даної на основі отриманої інформації.

Зміст окремих інтерв’ю повинен обговорюватися з іншими тільки в тоY

му разі, якщо йдеться про особу, яка виконує аналогічні зобов’язання з

дотримання конфіденційності (колегами, медичним персоналом), тільY

ки за потреби й тільки домігшись згоди жінки. Зміст інтерв’ю ніколи не

слід обговорювати привселюдно, особливо якщо таке обговорення моY

жуть підслухати (наприклад, у присутності водіїв таксі або агентів у

справах продажу квитків тощо, оскільки ці особи можуть мати знайоY

мих, які займаються торгівлею людьми).

Подробиці, почуті від одного респондента, ніколи не слід обговорюваY

ти з іншими респондентами так, щоб за ними можна було визначити

особу респондента. Говорити загалом про інших, що знаходяться в

подібних обставинах, іноді корисно, при цьому, однак, не слід згадуваY

ти персональну інформацію й таку, що дає змогу встановити особу.

У разі, якщо ведуться аудіозаписи опитувань, варто використовувати

тільки коди, а не справжні імена. Записи треба зберігати у файлі в

приміщенні, яке замикається на ключ, і доступ до них повинен обмежуY

ватися лише суворо визначеним колом осіб без можливості наступного

перезапису.

У разі публічного представлення чи розкриття інформації, отриманої в

перебігу інтерв’ю, подробиці особистого характеру про респондента

мають бути істотно зміненими, щоб за ними неможливо було встановиY

ти особу респондента. Наприклад, публікації не повинні містити назву
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5. ЗАБЕЗПЕЧТЕ АНОНІМНІСТЬ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Тримайте в таємниці особу респондента та дотримуйтеся конфіA

денційності протягом всього інтерв’ю: від моменту встановлення

контакту до обнародування подробиць її випадку.

Кінорежисер зняв

документальний

фільм про торгівлю

жінками, у якому

використовував

свідчення кількох

жінок, котрі стали

жертвами торгівлі

людьми. Спочатку він

мав намір

демонструвати фільм

лише за кордоном.

Однак незабаром

його показали по

національному

телебаченню, а

обличчя жінок були

показані відкрито.



рідного міста, місця роботи або імен та прізвищ членів родини, друзів

чи співробітників. Міста й країни призначення також можуть бути

змінені.

Через можливість серйозних і довгострокових наслідків появи на фоY

тографіях чи в знятому матеріалі фільму обличчя жінки має бути завжY

ди повністю замасковане (тобто не тільки її очі), можливо, варто вилуY

чити з показу й інші особливі прикмети (наприклад, шрами, татуювання

тощо). Крім того, фотографії та матеріали фільму повинні зніматися

тільки в тому разі, якщо жінка проінформована про це й очевидно, що

вона цілком розуміє, як їх використають, де поширюватимуть, і якщо

вона дасть на це свою письмову згоду. Фотографії варто знімати так,

щоб за ними не можна було визначити притулку, біженців, організації,

які надають послуги, та осіб, які сприяють жінкам, потерпілим

унаслідок торгівлі людьми.

6.1 СЛУШНІ СПОСОБИ ДІСТАТИ ЗГОДУ 

Ризики

Домагання згоди, яка базується на одержанні жінкою правдивої інфорY

мації, може стати серйозною проблемою внаслідок обґрунтованої

підозрілості жінки стосовно всіх сторонніх осіб, у багатьох випадках через

наявні мовні, культурні та соціальноYекономічні розходження. Багато

жінок, особливо жінки із сільських і менш розвинутих регіонів, можуть не

одразу усвідомити весь спектр потенційних наслідків участі в подібному

інтерв’ю (особливо інтерв’ю за участі засобів масової інформації) і можуть

занадто поспішно дати свою згоду.

Рекомендації

Оскільки інтерв’ю можуть бути як фізично небезпечними, так і

емоційно гнітючими і сказане під час інтерв’ю не можна взяти назад,

дуже важливо, щоб інтерв’юер чітко роз’яснив таке:

– причину проведення інтерв’ю;

– основні теми обговорення;

– потенційний ризик і переваги, пов’язані з участю; і

– особистий та, можливо, прикрий, характер питань, які можуть бути 

поставлені.

Якщо жінка повністю розуміє наміри інтерв’юера й мету запитань,

імовірність виникнення підозри стосовно того, що надана нею інформація

буде використана проти неї чи заподіє їй шкоду, зменшується.
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6. ДОМОЖІТЬСЯ ЗГОДИ, ЯКА ҐРУНТУЄТЬСЯ  НА РОЗУМІННІ

ПРАВ РЕСПОНДЕНТА

Пересвідчіться в тому, що кожен респондент чітко розуміє зміст

і мету інтерв'ю, те, як використовуватиметься інформація, право

респондента не відповідати на запитання, право респондента в

будьAякий момент припинити інтерв'ю і право респондента наA

класти обмеження на використання інформації.

У документальному

фільмі про торгівлю

жінками обличчя

жінок не були

належно замасковані,

у результаті чого

жінок можна було

легко впізнати. До

цього одній із жінок

успішно вдавалося

зберігати таємницю

про жахливі місяці,

проведені за

кордоном, від своїх

батьків і чоловіка.



Найкраще, якщо початкова пропозиція про проведення інтерв’ю з ресY

пондентом надійде від когось, кому жінка довіряє, наприклад, від орY

ганізації, котра надає допомогу, або конкретної людини, з якою в жінки

встановилися гарні взаємини і яка зможе роз’яснити їй усі можливі негаY

тивні та позитивні наслідки інтерв’ю. (Ця початкова пропозиція слугує лиY

ше засобом безпечного встановлення контакту з жінкою і не заміняє всієї

процедури запиту й отримання повної згоди, що повинен виконати

інтерв’юер безпосередньо перед початком інтерв’ю). Беручи до уваги

рушійні сили торгівлі жінками і роль у ній «приятелів», останні, як правиY

ло, не підходять на роль посередників. Запити, звернені до власника клуY

бу або борделю, можуть поставити жінку в незручне становище, викликаY

ти підозри і зазвичай не приводять до отримання відвертих відповідей.

Так само встановлення контакту з жінками через поліційні органи чи

імміграційні служби, швидше за все, змусить жінку нервувати й призведе

до отримання якщо не брехливих, то дуже обережних відповідей.

(Інтерв’ю із затриманими жінками пов’язане з іншими серйозними пробY

лемами, які не є предметом обговорення цих рекомендацій).

Підготуйте чіткий виклад предмету та мети інтерв’ю, а також інфорY

мацію про те, як будуть використані відповіді жінки. Викладіть це усно

й дайте жінці час поставити запитання та прояснити окремі пункти.

Докладно обговоріть ризики (див. пункт 1.1 «Прийняття рішення про

проведення інтерв’ю», вставку «Зразки питань для оцінки безпеки»).

Обговоріть потенційні переваги (наприклад, змогу обговорити пережите

нею, розповісти про свої проблеми та потреби, допомога іншим жінкам)

і сподівання жінки від інтерв’ю (наприклад, сприяння чи винагорода).

У випадках, коли рідна мова респондента відрізняється від тієї, якою

говорить інтерв’юер, для того щоб згода була дана дійсно на підставі

отриманої інформації, вимагаються додаткові заходи, наприклад,

підготування інформаційного листа рідною мовою жінки. Цей лист не

має лишатися в неї, оскільки його можуть знайти інші.

Приймати рішення про винагороду за інтерв’ю складно. Виплачувані за

це гонорари іноді викликають сумніви у вірогідності зібраної інфорY

мації, особливо якщо пропоновані суми великі. З іншого боку, важливо

винагородити жінку за витрачений час, неодержані доходи та інші поY

несені витрати, наприклад, транспортні витрати й оплата послуг із догY

ляду за дитиною. Оскільки незаявлені гроші (наприклад, чайові), виявY

лені роботодавцями, сутенерами або торгівцями, можуть стати причиY

ною для покарання, важливо обговорити з жінкою, як найкраще її виY

нагородити. Корисно запитати в неї, чи безпечно одержати їй оплату

грошима, чи вона віддає перевагу винагороді в натуральній формі (напY

риклад, предметами особистої гігієни: милом, шампунем, презерватиY

вами; харчовими продуктами; одягом тощо) або у вигляді грошей, переY

даних її родині чи довіреній особі. Оплата послуг сутенерів, «мадам»,

власників борделів, поліцейських тощо за змогу спілкуватися з жінкою

видається проблематичною з етичних міркувань, може спричинити

проблеми для жінок, цілком може викликати в неї сумніви в намірах

інтерв’юера і тому не рекомендується.

За змоги (тобто якщо це безпечно або цього бажає респондент) запроY

понуйте передати їй матеріал, підготовлений за результатами проведеY

ного інтерв’ю (наприклад, газетну статтю, результати наукових

досліджень, програмну листівку), якщо жінка вважає, що для неї буде

безпечно в майбутньому зустрітися ще раз.
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Зразок пропозиції дати

згоду, яка базується на

отриманій інформації

Ми проводимо дослідження стаY

ну здоров'я жінок, потерпілих

унаслідок торгівлі людьми для

[найменування організації] з

метою визначення ефективY

ніших способів надання послуг у

галузі охорони здоров'я. Ми

хотіли поговорити б з Вами про

[укажіть загальну тему обго'

ворення] і поставити Вам запиY

тання про [дайте перелік ос'

новних тем, які потрібно ви'

світлити, зокрема й важливу

інформацію, яку запитувати'

муть].

Ми обговорили потенційні ризиY

ки та переваги, наприклад,

[дайте огляд ризиків і пере'

ваг, згаданих під час попе'

реднього обговорень ризиків і

переваг], та способи обмеженY

ня цих ризиків, наприклад, [проY

ведіть огляд ризиків, згаданих у

перебігу попереднього обговоY

рення ризиків].

Ви не зобов'язані брати участь,

якщо не бажаєте цього. Якщо Ви

згодні продовжувати, можете в

будьYякий момент на свій розсуд

припинити інтерв'ю, або якщо Ви

не захочете відповідати на запиY

тання, або ж захочете поставити

запитання мені, будь ласка, не

коливаючись, у будьYякий моY

мент зупиніть мене. Це інтерв'ю

триватиме приблизно 30 хвилин. 

Чи згодні Ви на проведення

інтерв'ю? 

Чи придатний цей час і місце для

того, щоб поговорити?



7.1 ПРОПОНУВАННЯ ПОРАДИ ТА ДОПОМОГИ 

Ризики

Керуючись добрими намірами, інтерв’юер може думати, начебто знає, що

найкраще для жінки, і вирішити давати рекомендації, вживати заходів чи

підштовхувати жінку до вжиття заходів, які, на його думку, поліпшать її

становище. Коли добрим намірам і діям (наприклад, утеча від торгівців

людьми, зв’язок із правоохоронними органами, обговорення питань, які

жінка ще не готова відкрито обговорювати) не передує докладне обговоY

рення з жінкою її становища, це може призвести до згубних наслідків.

Рекомендації

Перш ніж давати якіYнебудь рекомендації і вживати заходів із втручання,

потрібно обговорити, як жінка сприймає своє становище, який, на її думку,

в неї є вибір, як вона оцінює потенційні ризики та переваги різних варіантів

і коли, на її думку, найкраще здійснити пропоновані зміни. За змоги корисY

но також проконсультуватися з фахівцями, котрі мають досвід роботи з

жінками, потерпілими внаслідок торгівлі людьми, і питатися поради в них.

Крім того, з’ясування з жінкою того, яку стратегію інтеграції та виживання

вона застосовувала досі, аби уникнути шкоди, може допомогти інтерв’юеY

рові ліпше зрозуміти практичні реалії становища жінки. Подібні питання таY

кож слугують як нагадування жінці про її сильні сторони.

Якщо інтерв’юер думає, що може дати жінці рекомендації, варіанти допоY

моги варто охарактеризувати в нейтральній формі, і працівник не повинен

переоцінювати ступінь та ймовірність цієї допомоги. Варіанти варто предсY

тавити в стриманій формі, щоб не змусити жінку відчути себе дурною чи

невдячною, якщо вона не захоче прийняти їх. У рекомендаціях слід нагоY

лошувати на ризиках і визнавати переваги.

Немає нічого незвичайного в тім, що інтерв’юери, які знайомляться з

жінкою, потерпілою внаслідок торгівлі людьми, розглядають можливість

порятувати її. Непрофесійні й неофіційні спроби порятунку є вкрай ризиY

кованим варіантом, що найчастіше виявляється незадовільним для жінок,

котрі рятуються, оскільки вони не цілком усвідомлювали всі можливі

наслідки виходу із ситуації, в якій опинились.

21РЕКОМЕНДАЦії ВОЗ СТОСОВНО ДОТРИМАННЯ ЕТИКИ ТА ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ

ПРОВЕДЕННі іНТЕРВ'Ю З ЖіНКАМИ, ЯКі ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛіДОК ТОРГіВЛі ЛЮДЬМИ

7. ПОСТАВТЕСЯ З ПОВАГОЮ ДО  ТОГО, ЯК КОЖНА ЖІНКА

ОЦІНЮЄ СВОЄ СТАНОВИЩЕ  ТА  РИЗИК ЩОДО ВЛАСНОЇ

БЕЗПЕКИ.

Визнайте, що кожну жінку турбуватимуть різні питання й  що її

бачення може відрізнятися від того, як ці питання можуть оціA

нювати інші.

Можливі варіанти

допомоги слід

охарактеризувати в

нейтральній формі, й

інтерв’юер не повинен

переоцінювати

ступінь та ймовірність

цієї допомоги.



До таких належать:

ризик розплати, спрямованої на родину вдома;

суспільна думка, можливий осуд того, що розглядається як її власний

вибір, її дії;

сумнів щодо її мотивів, правдивості та характеру;

проблеми імміграції та депортації;

неможливість відшкодувати борг;

необхідність залишатися під доглядом і наглядом у притулку;

необхідність розірвати всі зв’язки з приятелемYсутенером;

вимога свідчити в поліції чи на відкритому судовому засіданні;

затримка, арешт, засудження в карному порядку (наприклад, за поруY

шення імміграційного законодавства, законодавства про працевлаштуY

вання); і

обов’язкові та рекомендовані аналізи на ВІЛ/СНІД та інші медичні

аналізи.

Обговоривши кожен з варіантів дій, інтерв’юер повинен у чіткій і точній

формі повідомити підготовлену заздалегідь інформацію про організації, які

надають допомогу, і дати жінці можливість і час для ухвалення рішення.

7.2 ПОВАГА ДО ВИБОРУ ЖІНКИ СТОСОВНО ЇЇ 

СТАНОВИЩА

Ризики

Навіть жінки, які перебувають у найбезнадійніших обставинах, можуть

відмовитися від пропонованої допомоги. Пропонована медична допомога,

товари та подарунки або операції з порятунку найчастіше здаються приY

вабливими для тих, хто хоче «щоYнебудь зробити». Як зазначено вище, дуY

же важливо домогтися згоди жінки, перш ніж розпочинати будьYякі захоY

ди від її імені.

Рекомендації

Крім рішення про те, чи погоджуватись на участь в інтерв’ю, потрібно поваY

жати рішення жінки щодо того, чи реагувати на якуYнебудь проблему зі

здоров’ям, говорити про свої почуття, про можливий вихід з її становища

та інші проблеми особистого характеру – незалежно від того, наскільки

небезпечною й жорстокою може здатися ситуація інтерв’юерові.

Непрошений порятунок, контакти з правоохоронними органами, родиною,

передання інформації адвокатам тощо не обов’язково будуть оцінені – і не

завжди відповідають найкращим інтересам жінки. Наприклад, у багатьох

країнах контакт із поліцією означає попередження тих самих агентів, які наY

самперед відповідальні за становище жінки. Однак доцільна допомога може

врятувати життя (див. розділ 9 «Будьте готові до надзвичайних ситуацій»).
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Питання, що підлягають

розгляду й обговоренню

з жінкою, яка  думає про

звільнення від торгівців

людьми:

Важливість попереднього

планування.

Практичні варіанти місця

проживання та засобів для

існування.

Хто її розшукуватиме і наA

скільки серйозні їхні погA

рози стосовно жінки та її

родини.

Її психологічний стан і підA

тримка, якої вона потребуA

ватиме.

Її залежне становище від

сутенера, власника тощо і

хто надаватиме цю підA

тримку після визволення.

Практичні наслідки (імміA

граційний статус, можлиA

вість повернення на батьA

ківщину, фізична безпека,

самотність, страх і підA

тримка психологічного

здоров'я).



8.1 СТЕРЕЖІТЬСЯ ПОВТОРНО ТРАВМУВАТИ

ЖІНКУ 

Ризики

Поставлені жінці запитання про події, які стали неприємними, принизливиY

ми й болісними, можуть спричинити крайнє занепокоєння. Багато жінок

соромляться того, що вони зробили, й того, що з ними сталося. ПригнічеY

ний стан жінки в результаті інтерв’ю може виникнути як під час інтерв’ю,

так і до або після нього. У багатьох жінок очікування інтерв’ю, яке стоY

сується пережитого ними, спричинює стресовий стан. Крім того, жінки моY

жуть переглянути й пошкодувати про те, що вони розповіли під час

інтерв’ю, через багато часу після його завершення. Для деяких весь проY

цес завдає травм.

Рекомендації

Запитання ніколи не слід будувати так, аби спровокувати сильну

емоційну реакцію.

Запитання, які, напевно, спричинять пригнічений стан або змусять

жінку розкрити подробиці, які її травмують, непотрібні для розуміння

пережитого нею досвіду, необхідно вилучати.

Не слід ставити запитання, в яких міститься осуд рішень жінки, її дій, та

питання, які ставлять під сумнів її характер, наприклад: Що подума'

ють Ваші батьки про те, що Ви зробили? Чи вважаєте Ви себе амо'

ральною особою? чи Чому Ви погодились на це?

Важливо визнавати, що багато жінок відчуватимуть певне напруження й

дискомфорт під час обговорення деяких питань. Однак для багатьох обгоY

ворення цих питань і можливість бути вислуханими може мати терапевтичY

ний ефект. Тому важливо усвідомлювати, що коли ви попросите жінку

поділитися інформацією стосовно делікатного питання, а потім переб’єте

її розповідь або виявите якіYнебудь емоції до того, як вона завершить свою

думку, то можете тим самим її збентежити. Однак якщо жінка почуває сеY

бе дуже пригніченою (наприклад, у неї виявляються деякі з таких симпY

томів: тремтіння, озноб, неконтрольований плач, сильний головний біль,

запаморочення, нудота, утруднення дихання або проблеми з відновленY

ням дихання, раптова поява висипу або прилив крові до обличчя), найкраY

ще запитати в неї, чи бажає вона продовжувати, змінити тему або ж припиY

нити інтерв’ю.

Питання варто ставити, підбадьорюючи, в нейтральній формі, а

відповіді варто приймати ствердно й підтримувати їх.

Інтерв’юер повинен дозволити респондентові обрати темп і спрямоY

ваність інтерв’ю. 
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8. СТЕРЕЖІТЬСЯ ПОВТОРНО ТРАВМУВАТИ ЖІНКУ 

Не ставте запитань, спрямованих на отримання емоційних відA

повідей. Будьте готові відреагувати на страждання жінки та підA

креслити її сильні сторони.

Аня працювала в сексA
індустрії, сутенером у

неї був її приятель.
Журналіст М вдав із

себе клієнта.
Завоювавши її довіру,

він зізнався, що є
журналістом, і

запропонував допомогти
«врятувати» її.

Журналіст зняв
«порятунок» Ані,

показавши, як вона
залишає місце роботи й

прослизає в машину
журналіста. Журналіст

влаштував зустріч з
адвокатом і винайняв
для неї номер у готелі
далеко від адвоката та
всіх, кого вона знала.

Вона знаходилась там
без друзів, роботи й

легального права
перебувати в країні.

Перш ніж фільм було
показано, Аня зникла.

За наявними даними,
вона повернулась до

свого приятеляA
сутенера. Зрештою, як

видається, автори
фільму не змогли

запропонувати Ані
життєздатну

альтернативу тому
становищу, в якому вона
знаходилась раніше. Це,

можливо, змусило її
думати, що їй було

краще з приятелемA
сутенером. Коли фільм

показали, автори
постаралися сховати

обличчя Ані, але
використовували її

професійний псевдонім,
чітко вказали її місце

роботи й не раз
безпосередньо

зіштовхувалися з її
приятелемAсутенером та
знімали його на плівку.



Візуальні та усні відповіді повинні бути виразними, такими, що не засудY

жують і підтримують.

Інтерв’юер повинен реагувати на стан пригніченості пропозицією зроY

бити перерву або відпочити.

Інтерв’юер повинен проявляти турботу й нагадувати жінці про те, що в

неї є сили та розум, оскільки вона пережила такі складні події.

Питання про те, чи продовжувати інтерв’ю, завжди варто вирішувати

респондентові. Хоча багато жінок, які стають схвильованими, вирішать

продовжити інтерв’ю, деякі захочуть припинити його. Інтерв’юер ніколи

не повинен змушувати респондента, котрий перебуває в пригніченому

стані, продовжувати інтерв’ю. Так само, якщо респондент побажає проY

довжувати говорити навіть після того, як інтерв’юер припинив ставити

запитання, інтерв’юер повинен лишатися активним і зацікавленим слуY

хачем.

Майте на увазі, що для багатьох жінок, які знаходяться далеко від

домівки, розмови про сім’ю, й особливо про дітей, можуть бути важкиY

ми. Це особливо справедливо стосовно тих, хто довго не бачив своїх

дітей і не впевнений у тім, коли знову їх побачить і чи побачить узагалі.

Будьте особливо обережні з питаннями в цій сфері.

9.1 РЕАГУВАННЯ НА ПРОХАННЯ ЖІНКИ ПРО 

ТЕРМІНОВУ АБО НЕГАЙНУ ДОПОМОГУ

Ризики

У перебігу інтерв’ю жертв, потерпілих унаслідок порушень прав людини,

наприклад, торгівлі людьми, нерідко надходять прохання про термінове

надання допомоги. Пропозиція про надання допомоги може виявитися

рятівною, а також є етичним і моральним обов’язком. Однак неправильна

чи несвоєчасна пропозиція допомоги може мати зворотний ефект або приY

вести до того, що особи, які обіцяють допомогу, виявляться неготовими чи

нездатними надати її.

Рекомендації

Прохання про допомогу одразу має перевершити за важливістю саме

інтерв’ю.

Інтерв’юер має поставити запитання, які дозволять довідатися, чи

усвідомлює жінка небезпеку, котра загрожує їй, який вона бачить вихід

із ситуації, які її надії та сподівання, пов’язані з будьYякою допомогою.
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9. БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Будьте готові відреагувати на те, що жінка повідомить вам про

небезпеку, яка їй загрожує.

Дві жінки, які дали

згоду взяти участь у

дослідженні проблем

торгівлі людьми,

поїхали зі свого

рідного міста в

столицю нічним

потягом для участі в

інтерв’ю, а також

заради можливості

походити по

магазинах і

подивитися столицю,

у якій вони раніше не

бували. Прибувши на

місце, протягом більш

ніж 12 годин очікуючи

можливості

розповісти про

пережите незнайомим

людям у такій

офіційній обстановці,

обидві жінки

опинилися в стані

стресу й страху, і, як

наслідок, інтерв’ю

довелося скоротити.



Обговорення можливих варіантів має бути реалістичним, без перебільY

шень. Інтерв’юер повинен обговорити можливі варіанти допомоги, наY

магаючись допомогти жінці розглянути переваги та ризики, пов’язані з

кожним із них.

Інтерв’юер повинен зробити все можливе, аби допомогти респонденY

тові отримати доступ до відповідних ресурсів (наприклад, зателефонуY

вати у відповідну службу, супроводити її туди).

Дії, які зазвичай вважаються нерозумними й небезпечними:

влаштовувати «гонки» з жінкою;

привести жінку в будинок інтерв’юера;

супроводжувати респондентку до її будинку або місця роботи, щоб

забрати її речі; або

допомогти респондентці обговорити будьYякі питання з її роботодавY

цем, приятелем, агентом, колегою тощо або діяти як посередник у

будьYякій формі.

9.2 ГОТОВНІСТЬ ПРОДОВЖИТИ ЗУСИЛЛЯ ІЗ 

ВТРУЧАННЯ

Ризики

Зусилля з особистого втручання рідко є одноетапним процесом і майже

завжди вимагають безлічі подальших практичних дій. Особливо в разі

спроб порятунку жінки втеча найчастіше є найлегшим етапом, а особливо

важливі й складні подальші технічні аспекти та турбота про жінку.

Рекомендації

Дуже рідко все, що потрібно жінці, – це «звільнення», особливо якщо воY

на знаходиться в чужій країні. Перш ніж розглядати змогу сприяти «втечі»,

варто розглянути всі ризики, перешкоди та численні складні етапи, які випY

ливають після «порятунку», для того щоб у підсумку жінка не виявилася в

ще гіршій ситуації й не була змушена повернутися до того, хто тримав її в

полоні. Жінка, потерпіла внаслідок торгівлі людьми, рідко має змогу визY

начити й оцінити всі послуги та допомогу, які їй будуть потрібні для того,

щоб перебороти стан жертви. У деяких випадках для того, щоб допомогY

ти жінці вийти з експлуататорського становища, необхідно зателефонуваY

ти до професійної організації, яка має досвід роботи з жінками, постражY

далими внаслідок торгівлі людьми. Частіше, однак, потрібно знайти безY

печне житло, джерело доходу, медичне лікування, консультації психолога

і юриста з імміграційних та інших питань. 
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9.3 ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗВЕРТАННЯМ ДО 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Ризики

Більшість жінок неохоче йдуть на контакт із правоохоронними органами.

Вони бояться депортації, стурбовані, що посадовці, наприклад, працівники

поліції, виявляться корумпованими й вороже і недружелюбно ставитимутьY

ся до них. У багатьох випадках подібні побоювання небезпідставні. ПравоY

охоронні органи в країнах призначення можуть затримувати, брати під

варту й депортувати жінок, які нелегально жили чи працювали в країні.

Крім того, вони можуть змусити їх свідчити проти осіб, котрі займаються

торгівлею людьми, попри небезпеку, що загрожує жінкам у результаті таY

кого співробітництва. Встановлення контакту з посадовцями в деяких

країнах може означати повернення жінки до рук агентів з торгівлі людьми.

У багатьох бідних країнах поліція, військові та співробітники імміграційних

органів – і навіть посадовці посольств і консульських служб – є частиною

об’єднань, які займаються торгівлею людьми, співпрацюють з торгівцями

людьми або, щонайменше, беруть хабара за співпрацю з ними.

Рекомендації

Перш ніж зв’язатися з будьYякими правоохоронними органами,

впевніться в тім, що цього хоче жінка.

Обговоріть потенційні переваги та ризики, пов’язані з установленням

контакту з посадовцями, а також те, що можуть надати різні правоохоY

ронні органи (наприклад, допомогти втекти з місця роботи, залучити до

суду наймачів і осіб, котрі займаються торгівлею людьми, продовжити

візу, видати дозвіл на перебування в країні).

Постарайтеся знайти співчутливих посадовців і встановити з ними роY

бочі стосунки.

Перш ніж назвати респондента представникам правоохоронних орY

ганів, з’ясуйте, що вони реально можуть зробити й зроблять для неї.

З’ясуйте її юридичні права й обговоріть їх із нею (тобто виходячи з її

імміграційного статусу, готовності свідчити, захисту свідків, її бажання

залишитися в країні або повернутися додому).
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Представниць

етнічної меншини,

проданих у сусідню

країну, повернули

солдатам з їхньої

рідної країни, які

згодом ґвалтували їх.

Під час рейду в

бордель в одній

азійській країні, коли

поліція ввійшла в

приміщення через

парадні двері,

декілька інших

поліцейських, котрі

регулярно брали

хабарі від власника

борделю, вивели

останнього й деяких

жінок через чорний

хід.



10.1 ЕТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Ризики

Інтерв’ю жертви порушення прав людини не є нейтральним з етичних

міркувань. Відомості про події, про які розповідає жінка, потерпіла

внаслідок торгівлі людьми, варто збирати з певною метою. Величезна ціна

в особистому, соціальному та медичному планах, пов’язана з проблемою

торгівлі жінками, накладає на інтерв’юера моральне зобов’язання домогY

тися того, щоб зібрана інформація була використана на благо окремих

респондентів або доведена до відома осіб, які формують політику, і захисY

ників – в ідеалі й для того, й для іншого.

Рекомендації

Залучення захисників прав жінок і груп, які безпосередньо надають їм

послуги, не тільки служить гарним способом гарантії безпеки інтерв’ю,

надійності методів його проведення та перекладу і наявності систем наY

дання підтримки, але й забезпечує актуальність накопичуваної інфорY

мації.

Важливим моментом є впевненість інтерв’юерів у тому, що будьYяка

інформація, що стала надбанням громадськості (наприклад, звіти, пресY

релізи, заяви для громадськості тощо), не витлумачувалася неправильно

й не породжувала забобонів і стереотипів, здатних налаштувати суспільY

ну думку проти жінок, потерпілих унаслідок торгівлі людьми.
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10. НАЛЕЖНО ВИКОРИСТОВУЙТЕ  ЗІБРАНУ ІНФОРМАЦІЮ

Використовуйте інформацію з користю для жінок та сприяння

розробленню відповідної політики й заходів втручання стосовA

но жінок, які постраждали внаслідок торгівлі людьми. 

НАЛЕЖНЕ

ВИКОРИСТАННЯ 

Результати дослідженA

ня, проведеного в ГреA

ції, були використані

для розроблення коA

ментарів до законопроA

екту про боротьбу з торA

гівлею людьми й послуA

жили аргументами на

користь удосконалення

норм захисту жінок, поA

терпілих унаслідок торA

гівлі людьми.

НАЛЕЖНЕ

ВИКОРИСТАННЯ 

Результати міжнародA

ного дослідження з заA

хисту жертв використоA

вуються як основа для

серії курсів з навчання

посадовців поводженA

ню з жінками, потерA

пілими внаслідок торA

гівлі людьми.

НАЛЕЖНЕ

ВИКОРИСТАННЯ

Інтерв’юери разом з

працівниками НУО

передають по

телебаченню в

Україні сповнені

надії телефонні

дзвінки матерів, які

розшукують дочок, що

стали жертвами

торгівлі людьми. Це

допомогло звільнити

щонайменше одну

молоду жінку, яку

тримали в

італійському борделі.

НЕНАЛЕЖНЕ

ВИКОРИСТАННЯ

РежисерA

документаліст виявив,

що жінку – жертву

торгівлі людьми

залучили до сексA

індустрії і згодом

убили. Жінка ніколи

не розповідала своїй

родині про роботу, а

говорила, що

заручена й збирається

вийти заміж за німця.

Після її смерті

режисер зняв реакцію

матері та сина жінки в

їхньому будинку

стосовно його

повідомлення, що

насправді жінку

вбили, коли вона

працювала повією.



ВИСНОВОК

Рекомендації, докладно викладені в цьому документі, відбивають наявні

знання про розуміння етики та безпеки, якими варто керуватися при проY

веденні інтерв’ю з жінками, що стали жертвами торгівлі людьми. Однак

торгівля жінками – це злочинна діяльність з постійно мінливою структуY

рою й характеристиками. Мінлива динаміка й особлива природа феномеY

на торгівлі людьми та її наслідків вимагають, щоб особи, котрі проводять

інтерв’ю, постійно самовдосконалювалися, вивчаючи найостаннішу наявну

інформацію, аби до, під час і після інтерв’ю були чіткі плани щодо забезпеY

чення благополуччя жінки. У багатьох випадках це означає, що процедура

інтерв’ю буде тривалішою, потребуватиме глибшого попереднього

дослідження та часу на підготування, а також вимагатиме більшої делікатY

ності в ставленні до людей та їхнього становища. Крім того, серйозну уваY

гу варто приділяти доцільному розкриттю інформації. Крім того, особи,

котрі проводять інтерв’ю, можуть зробити важливий внесок у суспільне

визнання серйозності цього порушення та підвищення якості догляду за

жінками, які постраждали внаслідок торгівлі людьми.
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