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Komentarz do oficjalnych statystyk  



  

Obyś żył w ciekawych czasach

Polska jest dla migracji i handlu ludźmi krajem 
• Pochodzenia
• Docelowym
• Tranzytowym 
W Raporcie zagrożenie w dwóch pierwszych kategoriach  

ocenione  jako high
(tranzyt jest trudny nawet do szacunkowej oceny)



  

• Nieregularni migranci są 
marginalizowani i eksponowani na 

przestępstwa
• kobiety są marginalizowane i ….
• osoby nisko wykształcone są ……..
• osoby pozbawione dochodów…….
• osoby….. 



  

Kogo  brakuje w oficjalnych statystykach  
• Ofiar/świadków w procesach zagranicznych, nie 

ewidencjonowanych w Polsce 
• Ofiar/ świadków ze spraw kwalifikowanych z innych 

paragrafów pomimo, że z opisu czynu wynika, że był to 
proceder handlu ludźmi.

• Ofiar handlu ludźmi które nie zostały zidentyfikowane – przez 
władze, organizacje, ani nie zidentyfikowały się same.

• Ofiar świadków, które zostały skazane za inne przestępstwa na 
skutek niekorzystnego porównywanie statusów w wypadku 
czynów zabronionych popełnionych przez ofiarę przestępstwa 
(najczęściej związanych z nielegalnym statusem).



  

Co jeszcze moglibyśmy zrobić w 
Polsce przeciwko przestępstwom 

na migrantach ? 
Więcej 
• szkoleń 
• kampanii 
• informacji
• regulacji prawnych
• etatów dla profesjonalistów
• legalnej pracy dla cudzoziemców



  

Na co moglibyśmy w Polsce zwrócić 
uwagę ?

• poradnictwo  prawne i zdrowotne dla 
nieregularnych migrantów

• programy szczególnie chroniące cudzoziemskie 
kobiety i dzieci  (osobne schroniska, poradnictwo 
prawne i psychologiczne)

• akcje legalizacyjne
• programy przygotowujące obywateli polskich do 

wyjazdów zagranicznych 



  

Co jest ważne

• więcej tolerancji
• więcej szacunku
• mniej uprzedzeń
• mniej ksenofobii 

• Brak tolerancji, szacunku, uprzedzenia, 
ksenofobia, rzadko rodzą zbrodnię, ale 
rodzą przyzwolenie na zbrodnię



  

przestępczość

• nie ma cięć i ograniczeń budżetowych 
• nie podlega prawom pracowniczym
• skutecznie negocjuje ponad granicami i 

podziałami etnicznymi  
• jest elastyczna i szybko dostosowuje się do 

zmian 



  

Sprawa pani N, 26 letniej obywatelki 
Ukrainy, ofiary pracy przymusowej

• pani N przyjechała do pracy w ogrodnictwie. Została pozbawiona paszportu, 
nie płacono jej za wykonaną pracę, była zastraszona. Zwiększano zakres 
obowiązków i ilość godzin pracy, żywiono mniej niż skromnie. Po kilku 
miesiącach ukradła swój paszport i  uciekła. Przy przekraczaniu granicy 
ujawniła przyczyny przedłużenia pobytu. Funkcjonariusz  SG  rozpoczął w 
stosunku do niej procedurę wejścia w program ochrony ofiary/świadka handlu 
ludźmi. Sprawą zajmuje się prokuratura, winni zostaną najprawdopodobniej 
oskarżeni.

Jednak pani N dobrowolnie podjęła pracę, nie było pośredników. W związku z 
tym nie ma możliwości  zastosowania paragrafu 253 kk, ani paragrafu 8 pwkk. 
Jednak to co się jej przydarzyło wyczerpuje listę znamion pracy przymusowej 
opracowaną przez Międzynarodową Organizację Pracy. Lecz praca 
przymusowa jako taka w Polsce nie jest penalizowana. 

Być może analiza tego przypadku w jego dalszej fazie zaowocuje lobbingiem 
o zmianę prawa. 



  

Sprawa pani U, 40 letniej obywatelki 
Polski, ofiary pracy przymusowej

• Pani U jest osoba praktycznie bez dochodów. Nie mówi w żadnym obcym 
języku. Mieszka w regionie dotkniętym ogromnym bezrobociem. Szukała 
możliwości pracy za granicą. Zgodziła się pracować przez miesiąc ać jako 
służąca w Niemczech, w domu polskojezycznym. Dom był duży, obowiązków 
więcej niż zakładała, ale postanowiła wytrzymać miesiąc. Była poniżana, 
poszturchiwana. Po miesiącu dowiedziała się, że nie dostanie poborów, 
paszportu i nigdzie nie pojedzie. Ukradkiem zadzwoniła do rodziny. Syn 
zatelefonował do La Stradę, następnie poszedł  na policję. Powiadomiono 
policję niemiecką. Pani U wiedziała, że jeżeli policja się pojawi musi zrobić 
wszystko, żeby wyjść z funkcjonariuszami. Wyprowadzili ją poobijaną, z 
wybitymi dwoma zębami, ale już spokojną. Bezpieczną.

Po krótkim pobycie w azylu dla kobiet wróciła do kraju. Dostała ofertę pomocy z 
Fundacji La Strada

 



  

Sytuacja pani U i pani N była 
analogiczna 

doświadczyły 

• strachu
• bezradności
• wykorzystania
• poczucia bezkarności sprawcy 
• przyzwolenie społecznego  



  

Gdzie byliśmy?

• za ścianą
• za płotem 


