
 HANDEL LUDŹMI

„



                Handel ludźmi 

Oznacza; werbowanie, transport, przekazywanie, 
przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb 
lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, 
uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia 
władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia 
płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę 
nad inną osobą, w celu wykorzystania. 



       NIE DAJ SIĘ SPRZEDAĆ

obejrzyj koniecznie;
https://www.youtube.com/watch?v=OK3pgqP2X14
https://www.youtube.com/watch?v=JlfAOJmBTJk
https://www.youtube.com/watch?v=MXzZp6cA7JQ

https://www.youtube.com/watch?v=OK3pgqP2X14
https://www.youtube.com/watch?v=JlfAOJmBTJk
https://www.youtube.com/watch?v=MXzZp6cA7JQ


                           Jak możesz stać się ofiarą?  

                                                 1.  Oszukańcza oferta pracy za granicą: 

                                                ogłoszenie prasowe i inne, informacja o pracy  przekazana   

                                                przez osobę bliską lub znajomą (zdarzają   się przypadki,    że

                                                osoba bliska współpracuje z przestępcami), informacja   

    pochodząca od nowego partnera (tzw. werbunek na miłość). 

2. Świadoma zgoda na prostytucję bez wiedzy o skali wykorzystania. 

3. Małżeństwo z cudzoziemcem (może być metodą rekrutacji do uprawiania  

     prostytucji). 

4. Uprowadzenie za granicę.

5. Sprzedaż dziecka (nawet przez rodziców lub opiekunów).



 Jak działają handlarze żywym towarem?

                                                       Uzależniają ofiarę poprzez uwikłanie w „dług” za      

                                                      załatwienie pracy, zakwaterowanie, pokrycie kosztów     

                                                      podróży itp. Stosunek pracy jest określony tak, aby nie   

                                                      prowadził do szybkiej spłaty (tzw. mechanizm długu),   

                                                      stosują przemoc fizyczną, także o charakterze 

seksualnym, odurzają narkotykami, dokonują kompromitujących nagrań 

(np. zgwałcenia), ograniczają wolność ofiary, wykorzystują jej niewiedzę 

o przepisach prawa.



Kto jest szczególnie narażony ?

 1. Mieszkańcy terenów o wysokim wskaźniku bezrobocia,  

      poszukujący  źródła utrzymania za granicą. 

2. Młodzież jadąca za granicę do pracy,  także sezonowej: 

     w gastronomii,  rolnictwie, opiece nad dziećmi i osobami   

    starszymi, jako hostessy, tancerki,  kelnerki, aktorki, modelki itp. 

3. Osoby uprawiające prostytucję.

4. Osoby  wyjeżdżające na studia.



Co spotyka ofiary ?

● Porwanie, zniewolenie - zmuszane są do pracy wbrew 
swojej woli; 

● Przemoc fizyczna i psychiczna;
● Skomplikowane gry emocjonalne;
● Groźby (także w stosunku do rodziny);
● Szantaż (np. kompromitującymi zdjęciami); 
● Gwałty (często zbiorowe); 
● Spłacanie fikcyjnych długów.



Co staje się z ich cierpieniem?

● uzależnienia;
● utrata zdrowia;
● ciężkie traumy;
● Zespół stresu pourazowego;
● choroby psychiczne;
● niemożliwość powrotu do kraju, rodziny;
● utrata przyjaciół;
● wtórna wiktymizacja.



Jak nie stać się ofiarą;



 Praca za granicą

●   sprawdź czy osoba lub firma proponująca Ci pracę działa legalnie; 
●   ustal czy Twój przyszły pracodawca istnieje oraz zgodność profilu działania firmy 

  z proponowaną Ci pracą;
●   sprawdź  czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym 

  i czy wysyłał już ludzi do pracy za granicą; 
●   poproś o dane kontaktowe pracodawcy oraz osób, które już skorzystały z usług  

  pośrednika i mogą to potwierdzić;
●   domagaj się umowy w języku polskim, przed podpisaniem dokładnie ją  

  przeczytaj, skonsultuj jej treść z osobą mającą profesjonalną wiedzę w tym  
  zakresie lub osobą zaufaną, 

●   jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed wyjazdem skontaktuj się z 
  organizacją zajmującą się zwalczaniem handlu ludźmi ( np.: LaStrada )



Nauka za granicą

● skontaktuj się uczelnią lub szkołą, o przyjęcie do której się ubiegasz 
i sprawdź czy dany kurs jest rzeczywiście oferowany,
 

● jeżeli organizacją kursu zajmuje się niezależna agencja sprawdź czy rzeczywiście taka 
agencja istnieje i działa legalnie,
 

● porozmawiaj z poprzednimi uczestnikami kursu,
 

● jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed wyjazdem skontaktuj się 
z organizacją zajmującą się zwalczaniem handlu ludźmi
 ( np.: La Strada )



                      Przed wyjazdem !!!

● uzyskaj informację z oficjalnego źródła ( np.: ambasady kraju do którego się udajesz ) jakich dokumentów 
potrzebujesz aby tam żyć, mieszkać i pracować czy uczyć się;
 

● skseruj wszystkie dokumenty jakie zabierasz ze sobą np.: paszport, dokumenty 
podróżne, umowę o pracę itp. i zostaw zaufanej osobie w kraju;
 

● pozostaw  zaufanej osobie swoje aktualne zdjęcie;
 

● pozostaw rodzicom lub przyjacielowi informacje obejmujące dokładny adres gdzie się wybierasz i gdzie 
będziesz mieszkać, nr telefonu, nazwę i adres miejsca zatrudnienia;
 

● informuj na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania i zatrudnienia;
 

● zostaw informacje z kim się wybierasz: nazwisko, adres, nr telefonu (lepiej nie wyruszać w pojedynkę);
 

● zabierz ze sobą adres i numer telefonu ambasady/konsulatu swojego kraju w państwie docelowym;
 

● ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z osobami bliskimi np.: raz w tygodniu. Ustal hasło, którym się 
posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia tego wprost.



Pamiętaj !!!

● masz prawo do wyboru swojego miejsca zamieszkania
 i swobodnego poruszania się,
 

● nie możesz być zmuszany do pracy i wykonywania 
usług wbrew własnej woli,
 

● masz prawo do obrony swoich praw, za granicą

● masz kłopoty zwróć się do konsula



 GDZIE SZUKAĆ POMOCY
 KCIK – Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne ofiar handlu ludźmi – tel. 
kontaktowy 22 628 01 20

POLICJA – Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej Komendy 
Głównej Policji tel. kontaktowy 664 974 934

La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, tel. kontaktowy 22 
628 99 99

Straż Graniczna, tel. kontaktowy 797 337 886

Fundacja „Dajmy dzieciom siłę” 116111;fdds.pl

Międzynarodowa linia handlu ludźmi 18883737888

opracowała; Małgorzata Wierzchowska, Julianna Nosalska


