
MTV EXIT is the world’s largest behaviour change campaign in the fight against human trafficking 
and exploitation.
 
Harnessing the power of the MTV brand, MTV EXIT has one vision: to contribute to a reduction 
in human trafficking through the design and implementation of innovative campaigns that equip 
young people to make informed, empowered decisions.      

With the support of AusAID and USAID, MTV EXIT works closely with key stakeholders and 
influencers across the globe, including international and local celebrities, media and corporate 
partners, anti-trafficking and youth organisations, government agencies and young people to create 
targeted campaigns that promote safe migration, and encourage communities to take social action. 
 

MTV EXIT produces an exciting mix of on-air, on-the-ground 
and online programming to raise awareness of human       
trafficking and exploitation. 

Its internationally broadcast programs include a series 
of multi-language documentaries, “Enslaved”, “Traffic”,                
“Invisible Slaves”, “Sold” and “Inhuman Traffic”, which 
present country-specific human trafficking trends through 
real-life stories hosted by celebrities, including Angelina 
Jolie, Lucy Liu, Jared Leto, Calle 13, Lara Dutta, Rain, Han 
Geng and Woo Young.

“Butterfly” is an original MTV EXIT three-part drama series 
produced in Korea that highlights different aspects of human 
trafficking. Other drama programming includes a multi-
language animation, “Intersection”, and the short-film series 
“Parallel Lives”.

MTV EXIT has also produced a number of music videos with 
artists including Radiohead, The Killers, Muse, Simple Plan, 
The Click Five and local musicians from around the globe, as 
well as a creative series of public service announcements in 
Asia and Europe. In addition, MTV EXIT produces concert 
and artist specials for many of its live concert events. 

All MTV EXIT programming is rights free and available free-
of-charge to broadcasters.

MTV EXIT has produced 38 concerts across Asia and       
Europe and made history by producing the first-ever major 
international concerts at Angkor Wat in Cambodia, in Yangon, 
Myanmar, and in Dili, Timor-Leste. MTV EXIT concerts have 
featured top international and local artists, including Placebo, 
Jason Mraz, Super Junior, Simple Plan and R.E.M. 

MTV EXIT’s youth engagement team works across the Asia 
Pacific region to empower young people through creative 
workshops, trainings, concerts and other community events. 
Its youth engagement program emphasises leadership 
and creative media-based learning and communication to 
encourage young people to become advocates for change.

The MTV EXIT campaign uses a Communications for 
Development (C4D), results-focused framework to tailor 
messaging for each program output. Its research and 
learning team assures results are continuously assessed to 
inform the design of MTV EXIT’s work and to track the impact 
of its programs.

The MTV EXIT campaign is headquartered in Bangkok, Thailand. For further information, please call +66 (0) 2 259 6929 or email info@mtvexit.org

Human trafficking is the buying and selling of men, 
women and children within countries and across 
borders for the purpose of sexual exploitation and 
forced labour. It is driven by demand for cheap 
labour and services, and fuelled by poverty, lack 
of employment opportunities, limited access to 
information, gender inequality, family and social 
expectations. While recruitment methods vary, 
in all cases the trafficker takes away the basic 
human rights of the victim: the freedom to move, 
to make choices, and to control one’s own body 
and mind.
 
Human trafficking is a global phenomenon, 
happening in every country in the world right now. 

MTV EXIT AT A 38 concerts in 18 countries
800,000 reached through live events
87 million reached through television 
200+ community outreach events{ }GLANCE

Take action!

Speak up!

Learn more!

If you are going abroad to work or study, and you are not sure 
if you will be safe there, or if you suspect a case of human 
trafficking, please call the National Migrant Advice and Counter-
Trafficking Hotline at 0-800-505-501 (toll-free from landlines 
in the Ukraine) or 527 (toll-free from Kyivstar, МТС, life :) and 
Beeline mobile phones in the Ukraine). These lines operate 
Monday-Friday from 10am-9pm and Saturday from 10am-6pm.

Add your voice to the conversation against 
human trafficking by connecting with MTV 
EXIT on social media. 

To find out more about the MTV EXIT camp-
aign, human trafficking and exploitation, and 
how you can get involved in the fight to stop 
this, please visit www.MTVEXIT.org

Twitter @mtvexit

@mtvexit
plus.google.com/+MTVEXIT

Facebook
Instagram
Google+
Vimeo
YouTube youtube.com/mtvef

vimeo.com/mtvexit

facebook.com/mtvexit

http://www.mtvexit.org
www.twitter.com/mtvexit
http://instagram.com/mtvexit
https://plus.google.com/+MTVEXIT/posts
http://youtube.com/mtvef
http://vimeo.com/mtvexit
http://www.facebook.com/mtvexit


MTV EXIT – це найбільша в світі кампанія протидії сучасному рабству та експлуатації, що змінює 
ставлення та поведінку людей.

Використовуючи можливості всесвітньої мережі MTV, MTV EXIT ефективно досягає мети: сприяти 
зменшенню торгівлі людьми через проведення   кампаній, що готують молодь приймати продумані та 
зважені рішення.

MTV EXIT за підтримки AusAID та USAID працює безпосередньо з ключовими персонами та організаціями, 
що ухвалюють рішення та впливають на ситуацію по всьому світу. MTV EXIT залучає відомих у країні 
та світі людей, медіа- та корпоративних партнерів, молодіжні організації та організації протидії торгівлі 
людьми, урядові структури та безпосередньо молодь для створення цілеспрямованих кампаній, що 
пропагують безпечну міграцію та надихають суспільство до активних дій.

Продукт MTV EXIT– це поєднання захопливих ефірних 
проектів, масових заходів та онлайн-програмування, що 
збільшують  обізнаність суспільства про торгівлю людьми та 
експлуатацію.

Інтернаціональні телевізійні програми включають у себе 
серію багатомовних документальних фільмів “Enslaved”, 
“Traffic”, “Invisible Slaves”, “Sold” and “Inhuman Traffic”, що 
демонструють специфічні для кожної країни тенденції в 
торгівлі людьми через реальні історії, розказані відомими 
особистостями, такими як Анжеліна Джолі, Люсі Ліо, Джаред 
Лето, Калле 13, Лара Дутта, Райн, Хан Дженг та Ву Янг.

“Метелик” – це оригінальна трисерійна драма виробництва 
MTV EXIT, знята в Кореї, що показує різноманітні 
аспекти торгівлі людьми. Інші проекти – “Intersection”, 
анімаційні історії, перекладені багатьма мовами; серія 
короткометражних фільмів  “Паралельні життя”. 

MTV EXIT випустив також серію кліпів за участі Radiohead, 
The Killers, Muse, Simple Plan, The Click Five та місцевих 
музикантів по всьому світі, серію роликів соціальної реклами 
в Європі та Азії. Крім того, MTV EXIT організовує живі 
концерти на підтримку кампанії з протидії торгівлі людьми.

Права на трансляцію всієї продукції MTV EXIT є відкритими, 
продукція надається для трансляції безкоштовно.

MTV EXIT провів 38 концертів на території Азії та Європи, 
а також увійшов в історію завдяки проведенню перших 
великих міжнародних концертів в Ангкор Ват (Камбоджа), 
Янгон (Мьянма) та Ділі (Тимор-Лешті). В концертах MTV 
EXIT брали участь найвідоміші місцеві та всесвітньо  відомі 
виконавці, такі як Placebo, Jason Mraz, Super Junior, Simple 
Plan, R.E.M.

Команда MTV EXIT, що працює над залученням молоді, діє по 
всій території тихоокеанського узбережжя Азії та підвищує 
мотивацію молодих людей через креативні тренінги, події, 
концерти та інші акції. Програма залучення молоді заохочує 
до лідерства, творчого навчання через медіа і спілкування 
для того, щоб молоді люди самі ініціювали позитивні зміни 
у суспільстві.

Кампанія MTV EXIT використовує Спілкування заради 
Розвитку (Communications for Development - C4D): підхід, 
спрямований на результат з метою чіткого формулювання 
ідеї для кожного продукту, що виробляється в рамках 
проекту. Команди, що відповідають за дослідження та 
навчання, постійно вивчають результати проектів та на 
основі цих досліджень коригують подальше впровадження.

Керівництво MTV EXIT розташоване в Бангкоку, Таїланд. Щоб отримати більше інформації, телефонуйте +66 (0) 2 259 6929 або надсилайте листи на email: info@mtvexit.org

Торгівля людьми – це експлуатація людини з 
метою отримання прибутку. Торгівці полюють на 
тих, хто мріє про краще життя. Жертвами можуть 
бути чоловіки, жінки або діти, що стали вразливими 
через брак грошей чи можливостей знайти роботу 
або навчання. Часто їх продають люди, яких вони 
знали і яким довіряли. Опинившись у цій пастці, 
люди змушені виконувати каторжну роботу та жити 
в нелюдських умовах, не отримуючи зарплатні, 
або отримуючи вкрай мало. Найчастіше у них 
забирають документи і змушують відпрацьовувати 
гроші, витрачені за них рабовласником.

Торгівля людьми – це глобальне явище, що 
трапляється в кожній країні світу просто зараз.

38 концертів у18 країнах
800 000 учасників заходів
87 мільйонів глядачів телепроектів
Понад 200 заходів на місцевому рівні { }КОРОТКО ПРО 

Будьте активними!

Скажіть своє слово!

Дізнайтесь більше!

Якщо ви збираєтесь за кордон на роботу чи навчання 
і не впевнені у власній безпеці там, якщо ви підозрюєте, 
що знаєте про випадок торгівлі людьми чи експлуатації, 
телефонуйте на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми 
та консультування мігрантів: 0-800-505-501 (безкоштовно 
зі стаціонарних телефонів в України) або 527 з мобільного 
(безкоштовно з номерів Київстар, МТС, life :) та Beeline.  Час 
роботи гарячої лінії: пн-пт з 10:00 до 21:00, суб з 10:00 до 
18:00.

Долучайтеся до дискусій про протидію 
торгівлі людьми на сторінках MTV EXIT у 
соціальних медіа:

Знайдіть більше інформації про кампанію MTV 
EXIT, торгівлю людьми та примусову експлуатацію. 
Дізнайтесь, як саме ви можете приєднатися – зайдіть 
на www.MTVEXIT.org
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ЯК ВИ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ
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