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UWAGA NA WYZYSK I HANDEL LUDŹMI! 

 
W związku z wojną na Ukrainie setki tysięcy ludzi są obecnie w podróży. Kilka Caritas na granicy z 
Ukrainą zauważyło sygnały, że po obu stronach granicy organizują się grupy przestępcze, a ryzyko 
handlu ludźmi i przemytu jest wysokie. Wiele osób oferuje pomoc na granicy z Ukrainą i w innych 
krajach przyjmujących, w tym zakwaterowanie w prywatnych pomieszczeniach i transport do innych 
regionów, a nawet krajów. Na granicy i w innych krajach przyjmujących wzrasta zaniepokojenie 
kwestiami zabezpieczenia i ochrony. Niniejszy dokument, przeznaczony dla pracowników i 
wolontariuszy Caritas pracujących z uchodźcami na granicy lub w ośrodkach recepcyjnych, ma na celu 
przekazanie kilku wskazówek, jak zachować czujność. 

Przyjmowanie ludzi uciekających przed konfliktami przekłada się na solidarność międzyludzką i pomoc 
żywnościową lub materialną w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb tych populacji: żywności, 
wody, opieki zdrowotnej, schronienia, transportu, komunikacji... Pomoc humanitarna i nasze działania 
w sytuacjach kryzysowych muszą jednak uwzględniać także ryzyko wyzysku i handlu ludźmi. 

 

JAK ROZPOZNAĆ HANDLARZY LUDŹMI? 

 

Ofiary: osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwo: zwłaszcza kobiety i dzieci bez opieki (ale 
czasem także mężczyźni) oraz mniejszości etniczne. 

Handlarze: oferują np. zakwaterowanie z dala od oficjalnych punktów kontrolnych, transport lub inne 
formy pomocy, w których ofiara musi im towarzyszyć. Handlarzy na ogół nie jest łatwo wykryć, 
zarówno w społeczeństwie obywatelskim, jak i w instytucjach. Ważne jest jednak zapewnienie 
minimum bezpiecznych praktyk rekrutacyjnych, aby zapobiec przenikaniu handlarzy do Twojej 
organizacji w charakterze wolontariuszy. 

 

CZY MASZ JAKIEŚ PODEJRZENIA? CO ROBIĆ I JAK ZAPOBIEGAĆ? 

 

 Ucz swoich pracowników i wolontariuszy, że powinni zwracać uwagę na osoby, które 
zachowują się podejrzanie. 

 Zapewnij bezpieczne procedury rekrutacji, zarówno wolontariuszy, jak i nowych 
pracowników. Nie zatrudniaj wszystkich, którzy zgłaszają się z dobrymi intencjami: sprawdzaj 
tożsamość, przed każdą rekrutacją przeprowadź rozmowę kwalifikacyjną.  
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 Jeśli jest to możliwe, wywieś plakaty w języku ukraińskim i innych odpowiednich językach na 
temat ryzyka handlu ludźmi oraz bezpiecznych i sprawdzonych dróg transportu i 
zakwaterowania. 

 Jeśli masz wątpliwości co do zachowania danej osoby, poinformuj o tym władze. Podejdź do 
potencjalnej ofiary i zaproponuj bezpieczniejsze i sprawdzone drogi dostępu do oferowanej 
pomocy. 

Numery kontaktowe 

Jeśli jesteś ofiarą handlu ludźmi lub chcesz zgłosić przestępstwo związane z handlem ludźmi, możesz 
skorzystać z jednej z poniższych krajowych infolinii. Zawsze możesz pozostać anonimowy. Numery 
telefonów zaufania : 

 https://kcik.pl/ 
 handelludzmibsk@policja.gov.pl 
 Telefon zaufania: +48 664 974 934 

Więcej informacji na temat handlu ludźmi 

Aby dowiedzieć się więcej o problemie wykorzystywania i handlu ludźmi: Caritas Europa koordynuje 
globalną sieć przeciwdziałania handlowi ludźmi. https://www.coatnet.org/ 

Bezbronność migrantów może prowadzić ich, w trosce o przetrwanie ich samych lub ich rodzin, do 
różnych form zagrożeń/niebezpieczeństw: 

 wykorzystania seksualnego (uprowadzenie kobiet w celu wykorzystania seksualnego za 
granicą) 

 wymuszonego lub zaaranżowanego, przymusowego/wczesnego małżeństwa dla ochrony 
 prostytucji lub "survival sex", czyli zmuszanie do uprawiania seksu z powodów ekonomicznych 
 przymuszania do popełniania przestępstw (szantaż) 
 przymusowego żebractwa 
 niewolnictwa domowego 
 wyzysku ekonomicznego (z powodu bezbronności, barier administracyjnych w dostępie do 

legalnej pracy). 

Należy również uważać na fałszywe agencje rekrutacyjne i mieć świadomość, że Internet ułatwia 
rekrutację.  

W Europie 1 na 4 ofiary handlu ludźmi to dziecko!  

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja dzieci (czasami przebywających z rodzinami, często nieletnich 
bez opieki lub znajdujących się w izolacji). 

CARITAS EUROPA 
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