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- Niewolnictwo XXI wieku � czy-
li zmuszanie do prostytucji, szan-
ta¿, pozbawienie dokumentów,
zmuszanie do pracy na niegodzi-
wych warunkach. Czy z tak¹ pro-
blematyk¹ stykaj¹ siê równie¿
strzeleccy policjanci, czy to jednak
bardziej teoretyczne dla nich za-
gadnienie?

Handel lud�mi, zw³aszcza kobie-
tami i dzieæmi, pozostaje powa¿nym
problemem o znaczeniu �wiatowym
od lat 90. Szybko�æ i ³atwo�æ podró-
¿owania, jak równie¿ wykorzystanie
nowych technologii, takich jak Inter-
net, przyczyni³y siê do intensyfika-
cji rozwoju tej powa¿nej formy prze-
stêpczo�ci oraz przestêpstw powi¹-
zanych, takich jak ró¿ne formy wy-
korzystania seksualnego i pracy nie-
wolniczej, daj¹cych ogromne zyski.
Choæ statystyki na poziomie miêdzy-
narodowym nale¿y traktowaæ z
ostro¿no�ci¹, uwa¿a siê, ¿e organiza-
cje przestêpcze zajmuj¹ce siê han-
dlem lud�mi corocznie przerzucaj¹
znaczn¹ liczbê osób, zw³aszcza ko-
biet i dzieci, zarówno przez granice
miêdzynarodowe, jak i w obrêbie
pañstw. System walki z tym stwo-
rzony przez Uniê Europejsk¹ w okre-
sie ostatniego dziesiêciolecia opiera
siê na trzech g³ównych zasadach: za-
pobieganie handlowi lud�mi, ochro-
na i wsparcie dla ofiar oraz skuteczne
�ciganie handlarzy. W zjawisku han-
dlu lud�mi Polska odgrywa potrójn¹
rolê, a mianowicie, jest krajem pocho-
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W miêdzynarodowej konferencji, zorganizowanej na Górze �w. Anny, mówiono i o przyczynach handlu lud�mi,
i o ofiarach, sposobach przeciwdzia³ania zjawisku i pomocy tym, którzy ucierpieli

rozmowa z ndkm Jolant¹ Dec, naczelnikiem sekcji prewencji w KPP w Strzelcach Op.

Od d³ugu do zniewolenia

dzenia ofiary, krajem tranzytowym
oraz krajem docelowym ofiary han-
dlu lud�mi w celach prostytucji ko-
biet przewo¿onych do Polski ze
Wschodu.

W momencie otwarcia granic Unii
Europejskiej nasili³a siê migracja za-
robkowa m³odzie¿y i zmieni³y siê jej
kierunki. G³ównym celem ju¿ nie s¹
Niemcy i Holandia, gdzie rodziny
pomagaj¹ w znalezieniu pracy, ale ca³a
Europa Zachodnia, a poszukiwanie
pracy odbywa siê albo po przybyciu
na miejsce albo za pomoc¹ po�redni-
ków, co nara¿a na stanie siê poten-
cjaln¹ ofiar¹ grup przestêpczych.
Zauwa¿yli�my wiêc potrzebê uwra¿-
liwienia na ten fakt nauczycieli szkó³
ponadgimnazjalnych i  na podejmo-
wanie rozmów z m³odzie¿¹ w celu
zwrócenia uwagi na niebezpieczeñ-
stwo stania siê ofiar¹ handlu lud�mi.
Nie posiadamy danych statystycz-
nych dotycz¹cych tego zjawiska z
terenu województwa opolskiego, w
Komendzie Powiatowej Policji w
Strzelcach Op. na szczê�cie nie spo-
tkali�my siê z tego rodzaju przestêp-
czo�ci¹. Konferencja zosta³a zorga-
nizowana prewencyjnie � dla uczule-
nia nauczycieli, a poprzez nich
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych,
¿e takie zjawisko istnieje i nale¿y mu
zapobiegaæ, a nie dopiero leczyæ przy-
czyny handlu lud�mi.
- Czy ofiarami s¹ wy³¹cznie
zgrabne m³ode dziewczyny,
�pierwsze naiwne� lub utrzymu-
j¹ce kontakty z podejrzanymi to-

warzystwami? Czy te¿ wygl¹d ani
kontakty nie maj¹ znaczenia?
- Zmiany polityczno - ekonomicz-
ne w naszym kraju, oprócz swoich
pozytywnych efektów, spowodowa-
³y zubo¿enie du¿ej czê�ci spo³eczeñ-
stwa. Bezpo�redni¹ tego przyczyn¹
by³o rosn¹ce bezrobocie. Jednocze-
�nie w prasie pojawia³y siê og³osze-
nia o intratnych miejscach pracy w
krajach zachodnioeuropejskich. Ofer-
ty te by³y skierowane g³ównie do
dziewczyn i m³odych kobiet (czêsto
ów warunek bycia m³odym wystê-
powa³ bezpo�rednio w og³oszeniu).
Przewa¿nie obiecywano pracê opie-
kunek dla dzieci i osób starszych,
kelnerek, sprz¹taczek, modelek i ho-
stess. Nie wymagano wykszta³cenia,
do�wiadczenia, znajomo�ci jêzyków,
za to oferowano za³atwienie wszel-
kich formalno�ci i po¿yczki na po-
cz¹tek. Mit lepszego ¿ycia na
Zachodzie kusi³. Wiele m³odych ko-
biet wyje¿d¿a³o, bêd¹c przekonany-
mi, ¿e jad¹ do umówionej pracy, a na
miejscu okazywa³o siê, ¿e bêd¹ pra-
cowa³y w seks-biznesie. Niekiedy
zdarza³o siê, ¿e m³ode kobiety by³y
porywane np. z dyskotek i przemy-
cane zagranicê. Niebezpieczeñstwem
mog³o okazaæ siê tak¿e ma³¿eñstwo
z cudzoziemcem; to jedna z metod
rekrutacji do prostytucji. Szefowie
zabierali kobietom dokumenty, za-
straszali, znêcali siê fizycznie i psy-
chicznie, zabierali wiêkszo�æ, je�li nie
ca³o�æ zarobków. Ofiary by³y zbyt
zastraszone, by zg³aszaæ siê na poli-
cjê. Czêsto przebywa³y w danym
kraju nielegalnie i ba³y siê deportacji.

Kto mo¿e staæ siê ofiar¹?
Szczególnie nara¿eni s¹ na to

mieszkañcy terenów o wysokim
wska�niku bezrobocia, poszukuj¹cy
�ród³a utrzymania za granic¹, m³o-
dzie¿ jad¹ca za granicê do pracy, rów-
nie¿ sezonowej, osoby uprawiaj¹ce
prostytucjê, a tak¿e poszukuj¹ce
partnera lub ma³¿onka za granic¹.

Kto czerpie zyski z handlu
lud�mi � wy³¹cznie gangi? Mafia?

Specyfika handlu lud�mi spra-
wia, ¿e zajmuj¹ siê nim zorganizowa-
ne grupy przestêpcze, czêsto o za-
siêgu miêdzynarodowym. To dodat-
kowo utrudnia �ciganie tego rodzaju
przestêpstw, bo w odró¿nieniu od or-
ganów �cigania, grupy dysponuj¹  nie-
ograniczonymi �rodkami finansowy-
mi i dobrym sprzêtem. Ich dzia³al-
no�æ jest lepiej skoordynowana, s¹

te¿ bardziej zdeterminowani, a eska-
lacji zjawiska sprzyja fakt, ¿e przy-
nosi ono zyski podobne do tych, ja-
kie mo¿na uzyskaæ handluj¹c broni¹
czy narkotykami, zreszt¹ zwykle
broni¹, narkotykami i lud�mi handluj¹
te same grupy. Przy tym jest stosun-
kowo bezpieczne dla sprawców, jego
wykrywalno�æ jest niewielka, wiele
spo�ród przestêpstw wykrytych jest
umarzanych z powodu braku wystar-
czaj¹cych dowodów winy, za� wy-
roki, jakie zapadaj¹, nie s¹ wysokie.

Sposób dzia³ania sprawców?
Uzale¿niaj¹ ofiarê poprzez uwi-

k³anie w �d³ug� za za³atwienie pracy,
zakwaterowanie, pokrycie kosztów
podró¿y itp. Stosunek pracy jest
okre�lony tak, aby nie prowadzi³ do
szybkiej sp³aty (tzw. mechanizm d³u-
gu), a przemoc fizyczna i gro�by,
odurzanie narkotykami, ograniczenie
wolno�ci ofiary, przy tym jej niewie-
dza o przepisach prawa, np. prze-
�wiadczenie, ¿e uprawiaj¹c prosty-
tucjê pope³nia przestêpstwo, dope³-
niaj¹ obrazu.

Jak rozpoznaæ, czy zamiesz-
czony w gazecie czy Internecie
anons jest bezpieczny i nie kryje
drugiego dna? Takie np. og³osze-
nie �karaoke club zatrudni atrak-
cyjne dziewczyny w wieku 19-30
lat w charakterze barmanki� plus
dane dotycz¹ce minimalnej staw-
ki, adres i telefon � mo¿e wydawaæ
siê podejrzane czy nie? Jakie og³o-
szenia nale¿y czytaæ z podejrzli-
wo�ci¹?

Bardzo praktyczne porady mo¿-
na znale�æ w �Kompasie podró¿ne-
go� � Poradniku dla wyje¿d¿aj¹cych
za granicê w celu podjêcia pracy. Wy-
je¿d¿aj¹cym radzê siêgn¹æ do tej lek-
tury, a ja przytoczê tylko dwie rady:
sprawd�, czy po�rednik oferuj¹cy Ci
pracê dzia³a legalnie (tzn. czy jest
zarejestrowany w Krajowym Reje-
strze Agencji Zatrudnienia i posiada
odpowiedni certyfikat, wydany
przez Urz¹d Marsza³ka Wojewódz-
twa) i dok³adnie czytaj wszystkie
dokumenty, które pokazuje Ci po-
�rednik, zw³aszcza te, które masz
podpisaæ.

Czy ofiary, którym uda siê wy-
rwaæ � mog¹ liczyæ na pomoc?

Jest kilka instytucji, zajmuj¹cych
siê pomoc¹ poszkodowanym. Naj-
bardziej znana z nich to La Strada, do
której podajemy dane kontaktowe.
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degustacja potraw kuchni �l¹skiej, kresowej i niemieckiej.

Zg³oszenia uczestników obu imprez - do koñca pa�dziernika.

zaprasza na:

Pomys³, który narodzi³ siê w po-
cz¹tkach wrze�nia w gabinecie psy-
chologa i pedagoga szkolnego, wyrós³
z naszych do�wiadczeñ zawodo-
wych i przekonania, ¿e utworzenie
Punktu wzmocni wspó³pracê z ro-
dzicami i przez to wspomo¿e nasze
dzia³ania.
       Rodzice  uczniów � dzieci i m³o-
dzie¿y z niepe³nosprawno�ci¹ inte-
lektualn¹ maj¹ zwykle wiele trudnych
do�wiadczeñ i nie najlepszych wspo-
mnieñ z kontaktów ze specjalistami
� lekarzami i psychologami. Czêsto
skar¿¹ siê, ¿e s¹ traktowani wy³¹cz-
nie jako �ród³o informacji, przydat-
nych do diagnozy dziecka albo jako
osoby, maj¹ce biernie wype³niaæ fa-
chowe zalecenia. Rodzic, którego nie
zauwa¿a siê w procesie diagnozy i

terapii, zaczyna unikaæ kontaktu ze
specjalistami w obawie przed kolej-
nymi niemi³ymi do�wiadczeniami.
       Sytuacje, kiedy rodzic z ró¿nych
powodów nie wspó³pracuje ze
szko³¹, s¹ niestety bardzo czêste w
naszej pracy. Wówczas wiele z po-
dejmowanych w szkole dzia³añ nie
ma najmniejszych szans powodzenia;
przy czym chodzi tu najczê�ciej o
sferê wychowawcz¹. W  miarê, jak
problemy dziecka siê pog³êbiaj¹ i za-
ostrzaj¹, tym wiêkszy lêk i wstyd
czuje rodzic i tym mniej chêtnie po-
szukuje kontaktu ze szko³¹. Sytuacja
przypomina b³êdne ko³o, które, w
miarê nieub³aganego up³ywu czasu i
systematycznego nawarstwiania siê
trudno�ci, bardzo ciê¿ko przerwaæ.
Rodzice czêsto obawiaj¹ siê konfron-

tacji z problemem. Boj¹ siê, ¿e obar-
czy siê ich win¹ czy wytknie nieudol-
no�æ wychowawcz¹. Niepewno�æ
wynika wielokrotnie ze z³ych do-
�wiadczeñ wyniesionych z wcze-
�niejszych kontaktów z ró¿nymi in-
stytucjami.
        Za³o¿eniem  Punktu, wynikaj¹-
cym ze zrozumienia trudno�ci, z ja-
kimi wi¹¿e siê niepe³nosprawno�æ
intelektualna dzieci, jest aktywne i
pe³noprawne w³¹czenie rodziców i
opiekunów w system wsparcia. Zda-
jemy sobie sprawê, ¿e powodzenie
naszej pracy w O�rodku zale¿y od
tego, na ile skuteczna bêdzie wspó³-
praca z najbli¿szymi osobami na-
szych wychowanków. Je¿eli  wypra-
cujemy w³a�ciwe strategie radzenia
sobie ze stresem, z trudnymi emocja-
mi, z pojawiaj¹cymi siê sytuacjami
kryzysowymi, zyskamy wzajemne

Razem pomo¿emy lepiej
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