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EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI
Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa
stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości
człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Zwalczanie tego
procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. 18
października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem
Ludźmi. Polska Policja po raz kolejny bierze aktywny udział w realizacji
tego przedsięwzięcia.
W naszej ocenie to, że już po raz ósmy Unia Europejska inspiruje i organizuje
dzień walki z handlem ludźmi jest zauważeniem problemu, iż handel ludźmi jest
swego rodzaju współczesnym niewolnictwem – powiedział podczas konferencji
prasowej związanej z przedsięwzięciem gen. insp. Marek Działoszyński,
Komendant Główny Policji. Dodał, że według Biura Narodów Zjednoczonych ds.
Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i
narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie: szacowane
dochody z tego procederu to blisko 32 bilony dolarów, dotkniętych jest nim
ponad 2 miliony ludzi na całym świecie.
Szef Policji podkreślił też wagę edukacji: bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i
pozostaje zbrodnią nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą oﬁary. Kara za to przestępstwo to pozbawienie wolności
na czas nie krótszy od lat 3, maksymalna wymiar to lat 15. Także przygotowanie do tego przestępstwa jest karalne
– podkreślił.
Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu
organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest
wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków.
Dominującą formą wykorzystania oﬁar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna. Jednakże ostatnie lata
wskazują na wyraźny wzrost wykorzystania oﬁar do pracy przymusowej, także Polaków. Z danych przekazanych
przez National Crime Agency obywatele polscy w 2013 r. stanowili w Wielkiej Brytanii drugą największą grupę oﬁar
handlu ludźmi, w większości wykorzystywanych do pracy przymusowej. Wejście Polski do strefy Schengen, tym
samym możliwość swobodnego przekraczania granic, spowodowała, iż Polska z kraju wyłącznie pochodzenia oﬁar
stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Oﬁary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, tj.
Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii, Chin. Polskie oﬁary wykorzystywane są głównie
w krajach Europy Zachodniej – w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech.
Ponieważ zwalczanie handlu ludźmi jest jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji, 22 stycznia 2014 r. w
Biurze Służby Kryminalnej KGP powołano Wydział do Walki z Handlem Ludźmi. Jego zadaniem jest zwalczanie
handlu ludźmi, sutenerstwa, stręczycielstwa i kuplerstwa, a także zwalczanie pedoﬁlii i pornograﬁi dziecięcej. W
komendach wojewódzkich Policji oraz w Komendzie Stołecznej Policji funkcjonują etatowe wojewódzkie zespoły dw.
z handlem ludźmi, umiejscowione w strukturach wydziałów kryminalnych (łącznie 64 funkcjonariuszy). Z kolei we
wszystkich zarządach CBŚP KGP działają nieetatowi koordynatorzy (22 funkcjonariuszy) zajmujący się
zagadnieniem zwalczania handlu ludźmi.
Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla
Oﬁar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dzieci Niczyje”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych, Stowarzyszenie „PoMOC”, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. Z uwagi na międzynarodowy
charakter przestępstwa handlu ludźmi podejmowane są też działania wykraczające poza granice naszego kraju.
Policja współpracuje z polskimi i zagranicznymi oﬁcerami łącznikowymi, a także międzynarodowymi instytucjami
policyjno-prokuratorskimi, tj. Interpolem, Europolem, Eurojustem (Europejska Jednostka Współpracy Sądowej),
Frontexem (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw
Członkowskich Unii Europejskiej). Ponadto polska Policja bierze udział w europejskiej platformie przeciwko
zagrożeniom przestępczością „EMPACT”, składającej się m.in. z przedstawicieli 24 krajów Unii Europejskiej,
Szwajcarii, a także Komisji Europejskiej. W ramach tej platformy ustalane są główne cele i zadania w zakresie

zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w Europy.
W ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi upubliczniono, utworzoną w Wydziale do Walki z
Handlem Ludźmi BSK KGP, skrzynkę e-mailową: handelludzmibsk@policja.gov.pl. Dzięki niej będzie można
przesłać Policji informacje o wszelkich przejawach handlu ludźmi, co pozwoli m.in. zapobiec kolejnym ludzkim
tragediom. Dodatkowo utworzono specjalny numer infolinii: 664 974 934 – będzie ona obsługiwana przez
policjantów Wydziału dw. z Handlem Ludźmi BSK KGP. Dzwoniąc pod ten numer, będzie można przekazać
informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jaki i pedoﬁlii czy pornograﬁi dziecięcej. Infolinia ta będzie również
wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi, co pozwoli na jak najszybsze zapewnienie oﬁarom
handlu ludźmi właściwej pomocy.
Więcej na temat wystąpienia Komendanta Głównego Policji można przeczytać tutaj.
źródło – Komenda Główna Policji
* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub ﬁlmy proszę powoływać się na źródło informacji
–www.podlaska.policja.gov.pl
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