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HANDEL KOBIETAMI W POLSCE

Uwagi ogólne 

Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa. Proceder ten narusza podstawo-

we prawa człowieka, przede wszystkim jego godność. Już w XIX wieku odnotowano 

porywanie kobiet, szczególnie z ubogich żydowskich rodzin z terenu Królestwa 

Polskiego i Galicji do Ameryki, gdzie zmuszano je do prostytucji (Vincent 2006). 

Podobnie dzisiaj, w zglobalizowanym świecie, rosnące różnice między poziomem ży-

cia w biednych i bogatych regionach oraz zwiększająca się mobilność jednostek po-

pychają do emigracji wiele osób szukających lepszego bytu. Część z nich pada ofi arą 

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Według szacunków ONZ handel 

ludźmi jest bardziej dochodowy zarówno od handlu bronią, jak i narkotykami 

(Marcovich 2007), przynosząc rocznie 30 miliardów dolarów zysku (ILO 2005: 55). 

Jako że problem ten dotyczy przede wszystkim kobiet, zmuszanych do prostytucji 

i pracy domowej, nie może być rozpatrywany bez uwzględnienia takich kwestii, jak 

nierówności między kobietami i mężczyznami, przemoc wobec kobiet i seksizm. 

Defi nicje i skala zjawiska

Powszechnie uznane i szczegółowe defi nicje handlu ludźmi obowiązujące w prawie 

międzynarodowym znajdują się w Protokole z Palermo przyjętym przez ONZ 

w 2000 roku. Zdecydowanie rozróżnia się w nim handel ludźmi od szmuglowania 

ludzi, czyli transportu osób za opłatą do docelowego kraju migracji. Handel ludźmi 

natomiast jest defi niowany jako:

„werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowa-

niem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, 

oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub 

przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, 

w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystywanie prostytucji 
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innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przy-

musowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie, albo usunięcie 

organów”.

Kluczowe jest sformułowanie „wykorzystanie słabości”, które pozwala za ofi ary 

handlu ludźmi uznać osoby, które wcześniej wyraziły zgodę na przykład na pracę 

w charakterze prostytutki, a następnie zostały wykorzystane przez handlarzy, którzy 

wykorzystali słabość ofi ary np. brak legalnego pobytu, nieznajomość języka, brak bli-

skich osób, słabość fi zyczną.

Tradycyjne drogi zbierania danych statystycznych nie pozwalają na określenie do-

kładnej skali handlu ludźmi (Report of the Experts Group... 2004: 77). Według 

Fundacji La Strada publiczne statystyki pokazują jedynie „wierzchołek góry lodo-

wej”, nie uwzględniając spraw, które nigdy nie zostały ujawnione – osób pogodzo-

nych ze swoim losem, tych, które deportowano nie dając im szansy zeznań, lub osób 

zabitych (www.strada.org.pl). Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 

rocznie 700 tys. do 4 mln kobiet i dzieci pada ofi arą handlu ludźmi (IOM 2001); 

według innych szacunków liczba ta wynosi od 5 do 7 mln ludzi, w tym 4 mln kobiet 

(Wiśniewski 2007). W samej Unii Europejskiej około 400 tys. kobiet rocznie jest 

uprowadzanych i rekrutowanych w celu wykorzystania seksualnego (Cockwayne 

2002). 

Handel ludźmi a prawa kobiet 

Podstawowe przyczyny zjawiska handlu ludźmi to nierówności w rozwoju regionów 

świata, bieda, bezrobocie i brak szans w kraju pochodzenia oraz popyt na tanią siłę 

roboczą w krajach rozwiniętych (Buchowska 2006). Problem ten wiąże się również 

ze wzmożeniem ruchów migracyjnych i ograniczeniami napotykanymi przez te ru-

chy, jak na przykład restrykcyjne prawa migracyjne krajów przyjmujących oraz prze-

szkody w legalizacji pracy obcokrajowców. Powyższe czynniki wraz z brakiem sieci 

wparcia za granicą oraz łatwowiernością wyjeżdżających powodują, że osoby, zwłasz-

cza zdesperowane, decydują się na skorzystanie z usług pośredników (zazwyczaj 

związanych ze zorganizowaną przestępczością) i nielegalne przekroczenie granicy. 

Narażają się w ten sposób na bycie wykorzystanym przez handlarzy (Limanowska 

2002). 

Kobiety padające ofi arą handlu ludźmi są najczęściej wykorzystywane do świad-

czenia usług seksualnych (prostytucja, seks turystyka), pracy w sektorze usług domo-

wych (tzw. niewolnictwo domowe) oraz żebractwa (Buchowska 2007). Jak zauważa 

Eleonora Zielińska (2006), przez dziesięciolecia handel ludźmi był rozpatrywany je-

dynie z perspektywy zapobiegania zorganizowanej przestępczości, z pominięciem 

szerszego kontekstu społecznego. Biorąc jednak pod uwagę tak dużą liczbę kobiet – 
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ofi ar handlu ludźmi – analiza tego problemu musi uwzględnić utrzymujące się nie-

równości między kobietami i mężczyznami, dyskryminację ze względu na płeć, roz-

powszechnioną w wielu społeczeństwach przemoc wobec kobiet i seksizm (Lansink 

2006). Patriarchalny charakter wielu społeczeństw był (i niestety nadal bywa) powo-

dem tolerowania pewnych form przemocy wobec kobiet (gwałt, przemoc domowa), 

traktowania ich jako sprawy prywatnej, a także obarczania kobiet winą za przestęp-

stwa, których ofi arami padły (Zielińska 2006). I chociaż nierówności płciowe same 

w sobie nie są bezpośrednią przyczyną handlu ludźmi, trudno jednak inaczej wytłu-

maczyć fakt, że przytłaczająca większość ofi ar to kobiety.

Skala i charakter zjawiska w Polsce

W Polsce proceder handlu ludźmi jest zjawiskiem relatywnie młodym. W okresie 

PRL przepływy migracyjne były zablokowane, Polska nie była też atrakcyjna jako 

kraj docelowy ze względu na złą sytuację ekonomiczną. Po 1989 roku, a zwłaszcza po 

wejściu do Unii Europejskiej znacząco zwiększył się ruch graniczny. Polska począt-

kowo funkcjonowała jako kraj pochodzenia ofi ar przymuszanych do prostytucji 

głównie w Niemczech i Holandii. Wkrótce stała się również krajem tranzytowym 

osób byłego Związku Radzieckiego oraz krajów Europy Wschodniej do Niemiec, 

Holandii, Belgii, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, a nawet Izraela 

i Japonii (Prawa Człowieka..., 2007). 

Według Fundacji La Strada szacunkowa liczba ofi ar handlu ludźmi związanych 

z Polską jako krajem pochodzenia, przeznaczenia i tranzytu, wynosi ponad 15 tysięcy 

osób rocznie. Czynniki, które pozwalają nam przypuszczać, że skala handlu ludźmi 

zwiększa się, to ogólne nasilenie się ruchów migracyjnych, umocnienie pozycji Polski 

jako kraju tranzytowego po wejściu do Unii Europejskiej i strefy Schengen oraz 

wzrost znaczenia Polski jako kraju docelowego. Obecnie w Polsce liczba kobiet 

w prostytucji wynosi około 7500 (z czego 30% to cudzoziemki, pochodzące przede 

wszystkim z Bułgarii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i Mołdawii) (V Periodical 

Report... 2004: 43). Według statystyk policyjnych działa około 1000 agencji towa-

rzyskich, które często stanowią nieofi cjalne domy publiczne, kontrolowane przez 

zorganizowane grupy przestępcze (Izdebski 2006: 287). Przykładem takiej działal-

ności jest przypadek domu publicznego na zachodzie Polski, działającego pod przy-

krywką motelu. Właściciel zmuszał on do nierządu około 100 kobiet pochodzących 

z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji, które „kupił” od mieszkańca Kaliningradu 

i od obywatelki Ukrainy (Wirtualna Polska 05.03.2007). Kobiety były zwabiane 

obietnicą dobrze płatnej pracy w Niemczech. Więzione na terenie ogrodzonym dru-

tem kolczastym podłączonym do prądu, były zmuszane do prostytucji, aby w ten 

sposób „zrekompensować” pośrednikom zorganizowanie im pracy. 



256 Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka

Nadal mamy do czynienia w Polsce z prostytucją przydrożną, choć w mniejszym 

stopniu niż kilka lat temu. Ofi arami tego procederu padają przede wszystkim obywa-

telki Bułgarii. One również są zwabiane ofertami pracy w Niemczech, a następnie 

sprzedawane sutenerom w Polsce. Na miejscu odbiera się im paszporty i zmusza je do 

prostytucji. Wszystkie zarobione pieniądze są im odbierane – jest to kara za „zbyt 

małe zarobki i złą pracę”. Nierzadko stosowana jest wobec nich przemoc fi zyczna 

(„Złapani handlarze ludźmi” 2007).

Oprócz kobiet pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej ofi arami są osoby 

pochodzące z Afryki, których liczba w 2007 roku znacząco się zwiększyła. Zjawisko 

to ilustruje przypadek 22-letniej Nigeryjki: handlarze sprowadzili kobietę do Polski 

na podstawie zaproszenia wyłudzonego od klubu sportowego. Mimo że podczas kil-

kumiesięcznego pobytu w Polsce Nigeryjka kilka razy trafi ała w ręce polskiej Policji 

bądź Straży Granicznej, nikt nie zainteresował się jej losem. Gdy Straż Graniczna 

odebrała ją z aresztu deportacyjnego, jej stan zdrowia był bardzo zły, a stan psychicz-

ny zdiagnozowano jako zespół stresu pourazowego, typową dolegliwość ofi ar prze-

mocy i gwałtu (Szulk 2006). Jedynie dzięki nagłośnieniu sprawy przez media unik-

nęła ona deportacji, której rezultatem byłby najprawdopodobniej powrót w ręce 

handlarzy. 

Wskutek napływu do Polski turystów z Europy Zachodniej, coraz częściej mamy 

do czynienia ze zjawiskiem turystyki seksualnej. Sprzyja to rozwojowi przemysłu 

erotycznego, a więc zwiększa atrakcyjność Polski jako kraju docelowego. Na tę sytua-

cję, szczególnie w odniesieniu do dzieci, zwrócił uwagę raport Stowarzyszenia Parasol 

poświęcony zjawisku prostytucji dziecięcej w Krakowie, która przybrała zastraszające 

rozmiary wraz z rosnącą liczbą brytyjskich turystów przybywających do tego miasta 

(Łuniewska 2007).

Wzrost liczby zagranicznych pracowników w Polsce powoduje, że pojawiają się 

również przypadki niewoli domowej lub wykorzystania imigrantów w przemyśle 

bądź rolnictwie. Co charakterystyczne dla tej formy handlu ludźmi, zazwyczaj nie 

stoją za nią zorganizowane grupy przestępcze, a indywidualne osoby, często dobrze 

sytuowani obywatele (Cabral 2007). Ze względu na wyizolowanie ofi ar trudno wy-

kryć tego typu przypadki. Problematyczne bywa również zakwalifi kowanie poszcze-

gólnych naruszeń praw pracowniczych obcokrajowców jako pracy przymusowej, jak 

w przypadku Ukrainek w województwie zachodniopomorskim. Kobiety przebywały 

w Polsce legalnie i świadomie zgodziły się na pracę za bardzo niskie stawki i złe wa-

runki mieszkaniowe. Nagłośnienie ich sprawy przez media przyjęły jako atak i prze-

szkodę w zarabianiu pieniędzy, a nie jak pomoc ( Jasina 2007). Kobiety i dzieci są 

również często zmuszane do żebractwa. Według Stany Buchowskiej z Fundacji La 

Strada kobiet tych może być równie dużo jak tych wykorzystywanych seksualnie 

(Strzałka 2004).
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Polska jest równocześnie nadal krajem, z którego rekrutują się ofi ary handlu ludź-

mi. Wielu Polaków, bez względu na płeć, wykonuje pracę przymusową za granicą 

w przemyśle lub rolnictwie, jak w przypadku tzw. polskich obozów pracy we Włoszech. 

Natomiast Polki – ofi ary handlu ludźmi – trafi ają zwykle do przemysłu seksualnego 

w Polsce lub w Europie Zachodniej. Kobiety są zwabiane atrakcyjnymi ogłoszeniami 

o pracę, a następnie pozbawiane wolności i wysyłane do domów publicznych w kraju 

lub za granicą. Sutenerzy na różne sposoby starają się uzależnić od siebie swoje ofi a-

ry. Na przykład w jednej ze spraw Polkom odebrano pieniądze, a następnie zmuszono 

je do podpisania weksli i umów, na podstawie których przestępcy mogli żądać dużych 

sum pieniędzy w razie odmowy wykonywania usług seksualnych (Skrzypczak 2007). 

W innym przypadku handlarze zmuszali kobiety do zaciągania wysokich kredytów 

na sprzęt AGD tak, aby szybko rosnąca kwota spłaty była gwarancją, że kobiety nie 

uciekną (Łagowska, Harłukowicz 2007).

Na tych kilku przykładach możemy zaobserwować strategie używane przez hand-

larzy ludźmi do rekrutacji kobiet (ogłoszenia w prasie i obiecywanie dobrze płatnej 

pracy za granicą) oraz sposoby postępowania z ofi arami (uzależniane fi nansowe, po-

niżanie, ubezwłasnowolnienie, ograniczanie wolności). Opisane przypadki ofi ar po-

kazują też słabości proceduralne i brak przygotowania pracowników służb państwo-

wych. Poniżej przedyskutujemy polskie przepisy prawne, które są bezpośrednim 

narzędziem do zwalczania handlu ludźmi. 

Handel ludźmi w polskim prawie 

W polskim prawie są dwa przepisy, które bezpośrednio odnoszą się do handlu ludź-

mi: w kodeksie karnym, w rozdziale XXV (w art. 204 i 253, ustawa z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks Karny, Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 552 z późn. zm.). Niestety in-

terpretacja tego prawa nastręcza duże problemy spowodowane brakiem defi nicji 

„handlu ludźmi” (Zielińska 2006a: 219). Według komentarza Andrzeja Marka (2005) 

karze podlega „dokonywanie transakcji handlowych kupna-sprzedaży, której przed-

miotem jest człowiek traktowany jako towar (tzw. handel żywym towarem)”. 

Natomiast według Lecha Gardockiego przepis ten nie może być stosowany, gdyż nie 

opisuje zachowania się sprawcy w sposób pozwalający zorientować się, co jest zabro-

nione (Kremplewski 2007).

Dodatkowo, niektóre przepisy dotyczą handlu ludźmi pośrednio: artykuły doty-

czące niewolnictwa (8.PPDKK), o pozbawieniu wolności (art. 189), groźbie (art. 

190), przemocy (art. 191), dopuszczeniu się gwałtu (art. 197) czy zmuszaniu do pro-

stytucji (art. 203). Polska ratyfi kowała także konwencje i porozumienia międzynaro-

dowe dotyczące handlu ludźmi, np. Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz kara-

niu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi.
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Co więcej, formuły prawa pracy, tj. restrykcyjne prawo pracy dla imigrantów, 

ograniczenia możliwości legalnego zatrudnienia i brak informacji dla imigrantów 

w kwestiach zawodowych przyczyniają się do rozwoju szarej strefy i handlu ludźmi. 

Problem wiąże się również z prostytucją, której status prawny nie jest do końca jasny. 

Karane jest nakłanianie, ułatwianie, czerpanie korzyści z prostytucji oraz zwabienie 

osoby i uprowadzenie w celu uprawiania prostytucji za granicą. W środowiskach fe-

ministycznych natomiast toczy się dyskusja nad legalizacją prostytucji i konsekwen-

cjami takiego działania dla zapobiegania handlu ludźmi. Abolicjoniści, reprezento-

wani przede wszystkim przez Coalition Against Traffi  cking in Women, optują za jej 

delegalizacją podkreślając fakt, że to popyt tworzy zapotrzebowanie na prostytutki, 

które w dużej mierze są rekrutowane z ofi ar handlu ludźmi (Lensink 2006, Marcovich 

2007). Z kolei libertarianie, zwolennicy legalizacji, kładą nacisk na wolność wyborów 

życiowych, co pociąga za sobą potrzebę odróżnienia prostytucji przymusowej od do-

browolnej i konieczność wprowadzenia regulacji prawnych, które uznałyby prostytu-

cję za zawód, zapewniały odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i uła-

twiały nadzór szarej strefy przez państwo (Lensink 2006, Vermeulen 2006). 

Odrębną kwestią rodzącą problemy jest implementacja istniejącego prawa. 

W Polsce mamy do czynienia z wieloma problemami proceduralnymi w trakcie po-

stępowania przeciw handlarzom. Zgodnie z zapisem w ustawie o cudzoziemcach 

(ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. 

Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.) ofi ara przestępstwa ma prawo do otrzymania wizy 

pobytowej na okres dwóch miesięcy, aby zdecydować się na wzięcie udziału w proce-

sie przeciwko sprawcy (Dawid-Olczyk 2006). Jeśli zdecyduje się na postępowanie, 

może pozostać w Polsce na czas procesu. Niestety w większości przypadków Policja 

nie zakłada, że prostytutka będąca nielegalną imigrantką jest ofi arą handlu ludźmi. 

Pośpieszny proces deportacji, bariery językowe i powszechny negatywny stosunek do 

prostytucji działają jako czynniki uniemożliwiające zrozumienie zatrzymanych, które 

po deportacji trafi ają na nowo w ręce handlarzy (www.strada.org.pl). Kobieta uznana 

za ofi arę handlu ludźmi dostaje wizę na czas trwania procesu sądowego. Przesłuchania 

zmuszają ją do ponownego przeżywania traumatycznych doświadczeń i oferują nie-

wiele w zamian za współpracę: nie ma gwarancji bezpiecznego schronienia, środków 

na utrzymanie, zezwolenia na pracę ani ochrony przed handlarzami. Alternatywą dla 

poszkodowanej jest pozostawienie pisemnego zeznania i powrót do domu. Jednak 

takie zeznanie jest dużo mniej efektywne niż ustne, a bez kluczowego świadka nie-

zwykle trudno jest skazać oskarżonych. Jako że polski rząd nie wykazuje woli, aby 

przeznaczyć więcej pieniędzy na utrzymanie poszkodowanych, wiele z dotychczaso-

wych spraw sądowych przeciwko handlarzom ludźmi miało miejsce w niemieckich 

sądach, gdzie procedury są bardziej przyjazne (www.strada.org.pl). Z polskich staty-

styk zebranych przez Biuro ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej 

dowiadujemy się natomiast, że w okresie 1995–2005 ofi arami handlu ludźmi stało się 
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1708 osób. Przeprowadzono 360 postępowań i oskarżono 693 osoby (w tym 82 cu-

dzoziemców, przede wszystkim Bułgarów i Ukraińców), 265 postępowań zakończo-

no skierowaniem aktu oskarżenia do sądu (95 postępowań umorzono wobec niewy-

krycia sprawcy lub niewykrycia przestępstw). W postępowaniach tych ujawniono 

249 pokrzywdzone cudzoziemki (w tym 212 obywatelek Białorusi, 149 obywatelek 

Ukrainy, 28 obywatelek Bułgarii, 16 obywatelek Rumunii, 16 obywatelek Mołdawii, 

11 obywatelek Rosji i in.)1. 

Inny problem związany z dyskryminacją kobiet to przypisywanie a priori kobie-

cie-ofi erze częściowej winy za przestępstwo. Skutkuje to podejrzliwością lub kwe-

stionowaniem wiarygodności doniesienia. Podczas postępowania ofi ary są wystawio-

ne na obcesowe traktowanie, spotkanie ze sprawcą, brak prywatności, co naraża je na 

wtórną wiktymizację. Zdarza się, że ofi ara karana jest za działania, do których była 

przymuszona (np. posługiwanie się fałszywym paszportem) (Zielińska 2006). 

Wymienione powyżej problemy z implementacją prawa i mała inicjatywa ze stro-

ny państwa powodują, że część zadań instytucji zostaje w efekcie przejętych przez 

organizacje pozarządowe.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce 

Po wejściu do Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana do walki z procederem 

handlu ludźmi. Walka powinna toczyć się w trzech płaszczyznach: 

• prewencji (kampanie informacyjne dla osób wyjeżdżających za granicę, 

uszczelnianie granic, kontrola przedsiębiorstw, które mogłyby współpracować 

przy procederze, legalizacja prostytucji); 

• skazywania przestępców (skuteczne osądzanie zbrodniarzy, karanie korupcji 

urzędników, np. wydających fałszywe wizy); 

• ochrony ofi ar (zapewnienie prawa do czasowego pobytu w czasie przesłuchań, 

schroniska, wyżywienie, ochrona przed sprawcami, programy reintegrujące 

ofi ary) (Ghebali 2005: 235).

Według badań CBOS (2005), Polacy uważają, że problemem handlu ludźmi po-

winna zajmować się przede wszystkim Policja (75%), media (45%), rząd (38%), jak 

i instytucje rządowe (31%). W ostatnich latach wzrosły oczekiwania wobec instytucji, 

spadła natomiast liczba osób, według których obowiązek przeciwdziałania handlowi 

kobietami spoczywa wyłącznie na kobietach. Mogły do tego przyczynić się liczne 

informacje medialne na temat tego zjawiska (96% Polaków czerpie informacje na 

temat handlu ludźmi z telewizji). 

1 Dane dostępne są na stronie MSWiA, http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/391/2001/.
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Rys. 1. Instytucje, które według respondentów powinny zajmować się przeciwdziałaniem handlowi 

kobietami, Polacy o zjawisku handlu kobietami (CBOS 2005: 9) 

W 2003 roku utworzono Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi 

Ludźmi, który łączy w sobie trzy wspomniane elementy walki z tym procederem. 

Celem programu jest „tworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciw-

działania i zwalczania handlu ludźmi w Polsce”. Jego realizacja wymaga udziału 

i współpracy podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. 

Instytucje zaangażowane w projekt to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Komenda Główna Policji, Straż Graniczna, Ministerstwo 

Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a także organizacje poza-

rządowe, jak Fundacja La Strada, Fundacja Dzieci Niczyje, Caritas Archidiecezji 

Warszawskiej oraz ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Organy ad-

ministracyjne zajmują się przede wszystkim działaniami legislacyjnymi i operacyjny-

mi, natomiast bezpośrednią pomoc ofi arom zapewnia Fundacja La Strada. 

Wśród wymienionych organizacji szczególnie aktywna jest Fundacja La Strada. 

Organizacja ta należy do międzynarodowej sieci La Strada, czyli Programu Prewencji 

Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność fundacji (podob-

nie jak analogicznych organizacji w innych 9 krajach) składa się z trzech kampanii: 

informacyjno-lobbingowej, prewencyjno-edukacyjnej oraz kampanii wsparcia dla 

ofi ar (Dawid-Olczyk 2006: 356). Celem kampanii informacyjnej jest nagłośnienie 

działalności La Strady w celu dotarcia do potencjalnych klientów, a także do służb 

państwowych. Głównym przesłaniem tej kampanii jest hasło: „pomożemy ci, gwa-
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rantujemy dyskrecję”, dlatego też adres stowarzyszenia jest utajony, a telefon zaufania 

anonimowy. Najważniejsza z punktu widzenia ofi ary jest kampania wsparcia. Odbywa 

się ona w czterech obszarach: odnalezienie i uwolnienie, interwencja kryzysowa, 

wsparcie na drodze prawnej oraz rehabilitacja i reintegracja. La Strada nie prowadzi 

bezpośrednio akcji uwalniania ofi ary, lecz ułatwia kontakt z odpowiednimi służbami. 

W celu pomocy Polkom, które padły ofi arą handlu ludźmi za granicą, nawiązuje się 

kontakt z organizacjami w danym kraju, placówkami konsularnymi oraz Interpolem 

(poprzez polską Policję). Po uwolnieniu ofi ary La Strada zapewnia klientce wsparcie 

według jej potrzeb, np. ochronę przed prześladowcami, zapewnienie dachu nad gło-

wą, zadbanie o ubiór, jedzenie i higienę oraz konsultacje medyczne i psychologiczne. 

Fundacja udziela ofi erze również pomocy prawnej – m.in. w negocjowaniu warun-

ków postępowania. Dba też o to, by ofi ara przypadkowo nie spotkała sprawców pod-

czas zeznań lub by zeznawała w siedzibie fundacji. Po zakończeniu procesu La Strada 

stara się pomóc ofi erze w procesie rehabilitacji i reintegracji, tak by mogła ona usa-

modzielnić się i wyjść ze złej sytuacji społecznej (Dawid-Olczyk 2006). 

W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła rozpoznawalność fundacji wśród 

Polaków. W 1998 roku zaledwie 7% ankietowanych słyszało o jej działalności, 

w 2001 – jedna czwarta (26%), a w 2004 – ponad jedna trzecia (37%) (CBOS 2005: 

10). 

Podsumowanie 

Coraz większy strumień imigrantek przybywających do Polski, już nie tylko z sąsied-

nich krajów, ale także z innych części świata (Afryki, Dalekiego Wschodu), oraz 

wzrost atrakcyjności Polski jako kraju tranzytowego wraz z jej wstąpieniem do strefy 

Schengen w grudniu 2007 roku, stawiają nowe wyzwania przed instytucjami pań-

stwowymi, jak również przed społeczeństwem i badaczami społecznymi. Władze 

państwowe muszą wypracować skuteczne procedury postępowania z ofi arami handlu 

i szybkiego reagowania na wszelkie sygnały o tego typu procederze, aby uniknąć sy-

tuacji podobnych do opisanej powyżej sprawy młodej Nigeryjki. Konieczne są zmia-

ny w prawie pracy, tak aby migranci mieli możliwość legalnego zatrudnienia. W gestii 

społeczeństwa i organizacji pozarządowych leży natomiast zwiększenie świadomości 

społecznej na temat tego zjawiska i jego różnorodnych form, obejmujących także 

niewolnictwo domowe czy obozy pracy przymusowej. 

Przedstawiony obraz handlu kobietami, biorący pod uwagę aspekty nielegalnej 

migracji, dyskryminacji ze względu na płeć i feminizacji biedy, uzmysławia koniecz-

ność spojrzenia na problematykę handlu ludźmi nie tylko z perspektywy praw czło-

wieka, ale także – w specjalny sposób – z perspektywy praw kobiet. Dlatego badacze 

społeczni stoją przed trudnym zadaniem opisania fenomenu handlu ludźmi, dotarcia 

do kobiet–ofi ar, opisania ich historii i oddania im głosu.


