Spotkanie z policją na temat odpowiedzialności karnej nieletnich
oraz handlu ludźmi.
18.10.2017 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji panią Anną
Wańko i panią Agnieszką Łakotą z uczniami klas I a/Th, I Tż, I Tt.
Odpowiedzialność karna w wieku 16 i 17 lat.
Handel ludźmi
Jest to nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą
niewolnictwa. Pod tym pojęciem rozumiano początkowo wyłącznie handel
kobietami zmuszanymi do prostytucji (męskie ofiary wykorzystywania seksualnego
to zjawisko rzadkie).
W ostatnich latach znaczenie pojęcia uległo znacznemu rozszerzeniu i obejmuje
działania skierowane na wyzysk ludzi, niezależnie od płci i wieku, naruszające
prawo do decydowania o sobie. Wyzysk ten związany jest z używaniem przemocy
co jest dla ofiar obciążeniem fizycznym i psychicznym.
Ofiary handlu żywym towarem w efekcie traumatycznych przeżyć często
doświadczają chorób psychicznych i popadają w różne formy uzależnień. Wobec
ofiar stosowane są działanie naruszające ich seksualność, indywidualną wolność i
cielesną nienaruszalność.
PRZED PODJĘCIEM DECYZJI
Znalazłeś czy otrzymałeś ofertę pracy czy nauki za granicą, która Cię
zainteresowała. Ofertę o wyjątkowo korzystnych warunkach finansowych,
związaną z pomocą finansową na wyjazd czy załatwieniem wszelkich formalności
niezbędnych do wyjazdu. Sprawdź ją. Pamiętaj im dokładniej ją sprawdzisz tym
mniejsze prawdopodobieństwo, że staniesz się ofiarą handlu ludźmi. Co
powinieneś sprawdzić:
Praca za granicą:
• sprawdź czy osoba lub firma proponująca Ci pracę działa legalnie, czy jest
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, posiada odpowiedni
certyfikat – od 01 listopada 2005 wydawany przez Urząd Marszałkowski
Województwa,

• ustal czy Twój przyszły pracodawca istnieje, a także to czy zgodność profilu
działania firmy z proponowaną Ci pracą,
• sprawdź czy pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy
wysłał już ludzi do pracy za granicą,
• poproś o dane kontaktowe pracodawcy oraz osób, które już skorzystały z usług
pośrednika i mogą to potwierdzić,
• domagaj się umowy w języku polskim, przed podpisaniem dokładnie ją
przeczytaj, skonsultuj jej treść z osobą mającą profesjonalną wiedzę w tym
zakresie lub osobą zaufaną,
• jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed wyjazdem skontaktuj się z organizacją
zajmującą się zwalczaniem handlu ludźmi ( np.: LaStrada )

Nauka za granicą:
• skontaktuj się uczelnią lub szkołą, o przyjęcie do której się ubiegasz i sprawdź czy
dany kurs jest rzeczywiście oferowany,
• jeżeli organizacją kursu zajmuje się niezależna agencja sprawdź czy rzeczywiście
taka agencja istnieje i działa legalnie,
• porozmawiaj z poprzednimi uczestnikami kursu,
• jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed wyjazdem skontaktuj się z organizacją
zajmującą się zwalczaniem handlu ludźmi ( np.: LaStrada )

PRZED WYJAZDEM
• uzyskaj informację z oficjalnego źródła ( np.: ambasady kraju do którego się
udajesz ) jakich dokumentów potrzebujesz aby tam żyć, mieszkać i pracować czy
uczyć się,
• skseruj wszystkie dokumenty jakie zabierasz ze sobą np.: paszport, dokumenty
podróżne, umowę o pracę itp. i zostaw zaufanej osobie w kraju,
• pozostaw zaufanej osobie swoje aktualne zdjęcie,

• pozostaw rodzicom lub przyjacielowi informacje obejmujące dokładny adres
gdzie się wybierasz i gdzie będziesz mieszkać, nr telefonu, nazwę i adres miejsca
zatrudnienia,
• informuj na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania i zatrudnienia,
• zostaw informacje z kim się wybierasz: nazwisko, adres, nr telefonu (lepiej nie
wyruszać w pojedynkę),
• zabierz ze sobą adres i numer telefonu ambasady/konsulatu swojego kraju w
państwie docelowym,
• ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z osobami bliskimi np.: raz w
tygodniu. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i
niemożności powiedzenia tego wprost,
PAMIĘTAJ !!!!!
• masz prawo do wyboru swojego miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania
się,
• nie możesz być zmuszany do pracy i wykonywania usług wbrew własnej woli,
• masz prawo do obrony swoich praw,
Ustal jakieś słowo-klucz.
Przykład: Twój pracodawca zmusza Cię do ciężkiej pracy i grozi pobiciem jeśli
będziesz się sprzeciwiać. Pozwala jednak na kontrolowane rozmowy z bliskimi,
żeby nie wzbudzać podejrzeń, ale odbywają się one pod jego ścisłą kontrolą. W
takim wypadku użycie słowa, zwrotu wcześniej ustalonego, który oznaczać ma
niebezpieczeństwo, Twoi bliscy mogą zareagować i zawiadomić policję.

ZA GRANICĄ
Masz kłopoty zwróć się do konsula:
• utraciłeś dokumenty, po sprawdzeniu Twojej tożsamości otrzymasz paszport
blankietowy umożliwiający powrót do kraju,

• zostałeś zatrzymany lub aresztowany – zadba abyś był nie gorzej traktowany niż
obywatel kraju w którym przebywasz, powiadomi Twoją rodzinę o aresztowaniu,
• może dostarczyć Ci listę adwokatów rekomendowanych przez polską placówkę
dyplomatyczną (koszty wynajęcia adwokata pokrywasz sam),
• potrzebujesz skontaktować się z organizacjami bezpłatnie oferującymi pomoc i
wsparcie ofiarom handlu, wymuszonej prostytucji; adresy niektórych z nich
uzyskasz od polskiego konsula w kraju, w którym przebywasz,
• gdy utraciłeś pieniądze konsul może:
- pośredniczyć w skontaktowaniu Cię z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
- w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania
pieniędzy, wypłaci kwotę jaka została wpłacona przez rodzinę czy znajomych na
konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
- w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości
umożliwiającej powrót do kraju o ile potrzebujący zobowiąże się do jej zwrotu.

Ewelina Maciejowska, Elżbieta Kluz, Joanna Stępień

