
Chcesz zagrać  w grę ?
Koniecznie wejdź na tę stronę : 

   http://safe.strada.org.pl /   !
Zadziwiła Cię ta gra ? ?

Okazuje się, że życie to nie gra…

HANDEL LUDŹMI
to  problem, który może dotknąć także Ciebie…

Trochę  teor i i…

Według  artykułu  115,  paragraf  22  Kodeksu  Karnego  handlem  ludźmi  jest:
werbowanie,  transport,  dostarczanie,  przekazywanie,  przechowywanie  lub
przyjmowanie osoby  z zastosowaniem:

1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia  w  błąd  albo  wyzyskania  błędu  lub  niezdolności  do  należytego

pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia  stosunku  zależności,  wykorzystania  krytycznego  położenia  lub  stanu

bezradności,
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie

sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej
zgodą,  w szczególności  w prostytucji,  pornografii  lub innych formach seksualnego
wykorzystania,  w pracy  lub  usługach  o  charakterze  przymusowym,  w żebractwie,
w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka
lub  w  celu  pozyskania  komórek,  tkanek  lub  narządów  wbrew  przepisom ustawy.
Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet
gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1 – 6.

Poprzez handel ludźmi rozumie się (działania):

 werbowanie,
 transport,
 dostarczanie,
 przekazywanie,
 przechowywanie,
 przyjmowanie osób

przy zastosowaniu środków:

o przemoc, groźba bezprawna,
o uprowadzenie,
o podstęp, wprowadzenie w błąd,
o nadużycie stosunku zależności,
o wykorzystanie bezsilności,
o udzielenie korzyści majątkowej osobie sprawującej opiekę
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z zamiarem wykorzystania tych osób w celu:

 prostytucji i innych form seksualnego wykorzystania,
 pracy lub usług przymusowych,
 żebrania,
 pozyskania komórek, tkanek, narządów.

Formy handlu ludźmi:

 komercyjne wykorzystania seksualne – najczęściej jest to zmuszanie do prostytucji:
niektóre osoby będące ofiarami handlu często wcześniej są świadome tego, że będą
pracować w seks biznesie;

 handel dziećmi -  na który składa się wyzysk dzieci zarówno w celach seksualnych,
pracy przymusowej, pobierania narządów i tkanek,  a także w celu nielegalnej adopcji.
Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi,
dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii przyjęty 25 maja 2000 r. (Dz.U. z 1991
r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) wyróżnia najczęstsze formy handlu dziećmi zaliczając do
nich  dziecięcą  prostytucję,  polegającą  na  wykorzystywaniu  dzieci  do  czynności
seksualnych za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek inną formę rekompensaty, dziecięcą
pornografię,  polegająca  na  pokazywaniu  za  pomocą  dowolnych  środków,  dzieci
uczestniczących w rzeczywistych lub symulowanych czynnościach seksualny a także
pracę dzieci;

 zmuszanie do pracy/ praktyki niewolnicze/ obozy pracy – najczęściej wiążą się        z
ciągłym przekraczaniem czasu pracy, złymi warunkami zamieszkania, niską płacą lub
jej całkowitym brakiem, nieprzestrzeganiem prawa pracy, brakiem ochrony socjalnej,
brakiem  umowy  i  ubezpieczenia,  ograniczeniem  lub  pozbawieniem  wolności,
pozbawieniem dokumentów. Ofiarami pracy przymusowej są zarówno kobiety jak i
mężczyźni, dzieci, młodzież;

 niewolnictwo  domowe –  polega  na  przetrzymywaniu  w  domach  osób,  zwłaszcza
kobiet i wykorzystywaniu ich do prac domowych oraz opieki nad osobami starszymi
lub chorymi;

 żebractwo -  zwykle  są  do  tego  zmuszane  kobiety  i  dzieci  oraz  ludzie  starsi
i  upośledzeni.  Żebrzą  w  miastach,  których  nie  znają,  są  źle  karmieni,  cały  czas
przebywają pod nadzorem, uzyskane pieniądze są im odbierane;

 handel  ludźmi  w  celu  pobrania  narządów -  młodzi  ludzie  lub  dzieci  mogą  być
sprzedani  lub  uprowadzeni  po  to,  aby  pobrać  od  nich  narządy  do  transplantacji.
Czasem zdesperowani  ubodzy oferują  na  sprzedaż  np.  nerkę  i  narażają  się  w ten
sposób na stanie się ofiarą handlu ludźmi;

 zmuszanie do popełniania przestępstw - niektórzy ludzie są zmuszani do popełniania
przestępstw.  Zwykle  są  to  osoby  w  trudnej  sytuacji  życiowej,  dzieci  oraz  ludzie
wcześniej karani. Najczęściej są szantażowani i poddawani przemocy.



Zanim wyjedziesz za granicę!

 zrób sobie kopie dokumentów tożsamości, zabierz je ze sobą, zabezpiecz, miej
je zawsze przy sobie, 

 zostaw bliskim swój adres i numer telefonu, dane osoby z która lub do której
jedziesz, zdjęcie tej osoby jeśli masz,

 zapisz i schowaj numer do polskiego konsulatu, ambasady,

 nie trzymaj wszystkich dokumentów i pieniędzy w jednym miejscu,

 wyrób w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego,

 ustal z bliskimi częstotliwość kontaktów i hasło którego użyjesz w razie
kłopotów (np. pytanie o nieistniejącą osobę),

 zastanów się czy ufasz osobie, która zaproponowała Ci wyjazd.

Jak szukać pracy!

sprawdź czy pośrednik działa legalnie (kraz.praca.gov.pl),

poszukaj informacji o pracodawcy i pośredniku (wśród znajomych
i w Internecie),

nie decyduj się od razu, skonsultuj się z bliskimi,

zweryfikuj czy proponowane wynagrodzenie jest realistyczne (np. jeśli nie są
wymagane doświadczenie lub znajomość języka),

porównaj ofertę pracy z umową przed jej podpisaniem,

nie oddawaj nikomu swoich dokumentów,

nie podpisuj dokumentów, których nie rozumiesz,

nie podawaj nikomu i nie zapisuj nigdzie swoich haseł (np. do konta e-mail lub
rachunku bankowego).



GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
skrytka pocztowa nr 5

PL 00 – 956 Warszawa 10

Telefon zaufania: +48 22 628 99 99 (pomoc, porady)
od poniedziałku do czwartku w godzinach:  9:00 – 18:00

piątek, w godzinach:  9:00 – 14:00;

Dyżur w języku rosyjskim  -  środy, w godzinach:  14:00 – 18:00;

Telefon dla klientów wietnamsko-języcznych: + 48 22 621 56 18;

Biuro fundacji: +48 22 622 19 85  (telefon administracyjno-biurowy)
Fax: +48 22 622 19 85

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi:
+48 22 628 01 20 (całodobowo)

Numer interwencyjny (tylko poza godzinami pracy biura)
+48 605 687 750

E-mail: strada@strada.org.pl

Poinformuj  t akże  Po l ic ję ,  S t raż  Gran iczą .
Masz  p rawo do  kon tak tu  z  ambasadą ,  konsu la tem.

Niech ta historia będzie refl eksją:

https:/ /www.youtube.com/watch?v=TETojzBHQT0

Źród ło :

h t tp s : / /w w w .gov .p l /w eb /hand e l - ludzmi / ak tua lnos c i

h t tp : / / s a f e . s t r ada .o rg .p l /

h t t p s : / /w w w .s t r ada .o rg .p l /

https://www.strada.org.pl/
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https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/aktualnosci
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