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Prezentowana publikacja jest owocem projektu szkoleniowo-badawczego //owete/ 
ludźmi - Zapobieganie i ściganie, realizowanego w latach 2003-2006 przez Kate
drę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocja
lizacji UW i związany z nią Ośrodek Badań Praw Człowieka. Dyrektorem programu 
był dr hab. Zbigniew Lasocik, pracownik naukowy wspomnianych ośrodków i re
daktor niniejszej publikacji, a także dyrektor utworzonego niedawno Ośrodka Badań 
Handlu Ludźmi w IPSiR UW. 

W ramach projektu, finansowanego z funduszy pozyskanych z grantu Depar
tamentu Stanu USA, zorganizowano cykl szkoleń i seminariów, a także międzynaro
dową konferencję podsumowującą jego osiągnięcia/Jednym z owoców projektu 
jest prezentowana książka. Dotyka ona bowiem problematyki istotnej,: lecz nie
zwykle rzadko podejmowanej w polskiej literaturze,''czyli zjawiska handlu ludźmi 
i współczesnego niewolnictwa. Już sam temat czyni tę pozycję wartą uwagi, tym 
bardziej że wydawcom udało się zaprosić do współpracy autorów mających zróżni
cowane zainteresowania badawcze i cele zawodowe. Są tu więc autorzy związani 
z organizacjami międzynarodowymi (takimi jak Rada Europy lub Międzynarodowa 
Organizacja Pracy) i pozarządowymi (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, „La 
Strada" i inne) oraz pracownicy naukowi ź ośrodków polskich i zagranicznych. Po
wstał w ten sposób międzynarodowy zespół ekspertów z różnych dziedzin, w pełni 
zdolny do realizacji celów postawionych przez wydawcę, czyli przedstawienia 
problematyki handlu ludźmi i związanych z nią zagadnień w sposób kompleksowy, 
mogących ponadto podeprzeć swą wiedzę bezpośrednimi doświadczeniami zebra
nymi w trakcie pracy zawodowej. Jednakże to, co stanowi o sile książki, może 
również być jej słabością. Mnogość autorów to także różnorodność w podejściu do 
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tematu i sposobie jego przedstawiania. Obok materiałów opisowych, najbliższych 
w swej formie stricte naukowych publikacji, znaleźć tu można artykuły będące 
niemal wyłącznie prezentacją danych statystycznych lub analizą aktów prawnych. 
Wynika to także z funkcji, j aką w zamyśle autorów ma pełnić omawiana publika
cja. Nie jest ona bowiem adresowana do wąskiego grona ekspertów zajmujących 
się w Polsce problematyką handlu ludźmi, lecz ma wypełnić lukę istniejącą w pol
skiej literaturze jeśli chodzi o publikacje na ten temat. Stanowi więc niejako „pod
ręcznik do handlu ludźmi", prezentując ten problem na tle prawa międzynarodo
wego i polskiego ustawodawstwa. Podejmuje też temat sytuacji prawnej ofiar 
i obowiązków państwa wobec nich. Odbiorcami nie będą więc tylko pracownicy 
naukowi, dla których stanowić może nieocenioną pomoc przy poszukiwaniu in
formacji na temat międzynarodowych aktów prawnych dotyczących współczesne
go niewolnictwa. Odbiorcami będą także pracownicy służb mundurowych i wy
miaru sprawiedliwości, którzy na co dzień stykają się z ofiarami handlu ludźmi, 
a także osoby związane z organizacjami pozarządowymi, studenci lub zwykli oby
watele. Książka ma bowiem charakter uniwersalny, gdyż kolejnym z jej celów jest 
przybliżenie dotychczas marginalizowanej problematyki i rozszerzenie funkcjonu
jącego w wyobraźni masowej obrazu handlu ludźmi z przymusowej prostytucji na 
inne aspekty tego zjawiska. 

Publikację tę podzielić można na dwie części. Pierwsza z nich ma charakter 
bardziej opisowy i skupia się na przedstawieniu różnych aspektów prezentowanej 
problematyki, w części drugiej zaś skupiono się głównie na przedstawieniu naj
istotniejszych aktów prawnych jej dotyczących. Linia podziału nie jest jednak jed
noznaczna, trudno bowiem mówić o prawie międzynarodowym bez odwoływania 
się do konkretnych aktów i konwencji. Prowadzi to do powtarzania niektórych 
informacji, co uznać należy za zaletę, biorąc pod uwagę „podręcznikowy" charak
ter publikacji. 

Część pierwszą otwiera artykuł przedstawiający handel niewolnikami w uję
ciu historycznym, skupiając się niestety niemal wyłącznie na handlu transatlantyc
kim, czyli wywozie niewolników z Afryki do Ameryki Północnej i Południowej. 
Trudno nie zrozumieć intencji autora - transatlantycki handel niewolnikami jest 
niewątpliwie najbardziej znanym, żeby nie powiedzieć „medialnym", a także bar
dzo istotnym aspektem tego zjawiska. Jednakże obok handlu transatlantyckiego 
istniał też doskonale zorganizowany handel transsaharyjski, a system niewolni
czych zależności rozwijał się nie tylko w Afryce i obu Amerykach. Dlatego też, 
choć problem handlu transatlantyckiego omówiony został w sposób interesujący 
i szczegółowy, warto byłoby przedstawić także inne aspekty handlu niewolnikami 
w wiekach minionych, szczególnie że spośród 32 miliardów dolarów rocznego zy
sku, który współcześnie generuje handel ludźmi i praca przymusowa, Afryka dostar
cza .jedynie" 159 milionów*. , .' 

' Według Międzynarodowej Organizacji Pracy. 
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Kolejne rozdziały niają charakter bardziej uniwersalny lub też w ich założe
niu leży zawężenie omawianej problematyki. Każdy z nich dzieli się ponadto na 
podrozdziały, a autorem każdego z nich jest specjalista z danej dziedziny. 

Rozdział pierwszy przedstawia podstawowe regulacje prawne dotyczące 
handlu ludźmi, zarówno w wymiarze globalnym, jak postanowienia i akty prawne 
wydawane przez ONZ, jak i regionalnym, czyli działania Rady Europy i Unii Eu
ropejskiej. Zobrazowano tu kształtowanie się definicji handlu ludźmi w prawie 
międzynarodowym, a prezentacja najistotniejszych konwencji wzbogacona została 
o przykłady stosowania w praktyce ich postanowień. Wskazuje się też na obowiąz
ki państw sygnatariuszy wobec obywateli iofiar handlu ludźmi. 

Różne aspekty tego zjawiska i przyczyny jego występowania przedstawiono 
w rozdziale drugim. Handel ludźmi, choć może mieć także charakter lokalny, we
wnątrzpaństwowy, jest bowiem nieodmiennie związany z ruchami migracyjnymi, 
toteż omówione w tym miejscu czynniki prowadzące do opuszczenia 'miejsca za
mieszkania często prowadzą też do popadnięcia w zależność od grup przestęp
czych zajmujących się przemytem lub handlem ludźmi. Zależności te mogą mieć 
wieloraki charakter, co obrazuje podrozdział przedstawiający różne formy pracy 
przymusowej oraz definiujący to zjawisko. Sytuację prawną osób poszkodowanych 
opisuje kolejny z podrozdziałów, on też wskazuje na kobiety jako najczęstsze ofia
ry tego procederu. 

Kolejne rozdziały przenoszą czytelnika na grunt polski. Trzeci rozdział opi
sywanej publikacji ukazuje działania władz polskich mające na celu zwalczanie 
handlu ludźmi. Przedstawia się tutaj konkretne przepisy pochodzące z polskiego 
kodeksu karnego, które odnosi się do tej formy przestępstwa, a także działania 
dwóch najważniejszych służb, które zajmują się jego zwalczaniem - Policji i Stra
ży Granicznej. Opisujące je podrozdziały zostały przygotowane przez odpowiednie 
komórki wchodzące w skład tych instytucji, czyli Wydział Profilaktyki (nie istnie
jącego już) Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji 
oraz Wydział IV Analizy Kryminalnej Zarządu Operacyjno-Śledczego;Komendy 
Głównej Straży Granicznej. Relacjonują one działania podejmowane przez wspo
mniane służby, zawierają także krótką charakterystykę ofiar,.opis sposobów ich 
rekrutacji, przekraczania granicy i wykorzystywania. Zamieszczone informacje 
poparte są danymi statystycznymi pochodzącymi z lat bezpośrednio poprzedzają
cych wydanie książki, dotyczącymi liczby ofiar i zatrzymań. Na dokładnym opisie 
postępowania karnego w sądownictwie polskim skupiono się w ostatnim z podroz
działów, gdzie obok przedstawienia różnych, dotyczących opisywanej problematy
ki , spraw karnych toczących się w latach 1995-2005, ponownie skupiono się na 
ofierze i jej prawach w ramach toczącego się postępowania. 

Rozdział czwarty przedstawia różne formy handlu ludźmi występujące na te
renie naszego kraju. Omawia się tu zjawisko prostytucji (wymuszonej lub nie), 
z uwzględnieniem statystyk dotyczących m.in. stanu cywilnego, wieku, wykształ
cenia, wyznania i liczby posiadanych dzieci. Opisano też problemy pracy przymu
sowej i handlu dziećmi. Osobny podrozdział poświęcono aspektom prawnym prze
szczepiania narządów w Polsce oraz związanego z tym zjawiska handlu narządami. 
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Rozdział piąty, również pełen odnośników do polskiej rzeczywistości, nie
mal wyłącznie skupia się na przedstawieniu sytuacji ofiary. Począwszy od naszki
cowania jej wizerunku wyłaniającego się z lektury artykułów prasowych (dotyczą
cych niemal wyłącznie przymusowej prostytucji), na przedstawieniu metod pracy 
z ofiarą skończywszy. Podjęcie tego tematu ma ogromne znaczenie. Opisane tutaj 
różne psychologiczne krzywdy i traumy dotykające ofiar handlu ludźmi mogą bo
wiem stanowić wskazówkę i pomoc dla osób zajmujących się bezpośrednio pracą 
z osobami poszkodowanymi, a zawarte w tym rozdziale wytyczne poparte są wie
loletnim doświadczeniem pracowników Fundacji Przeciwko Handlowi Kobietami 
„La Strada" i Fundacji „Dzieci Niczyje". 

Zamykający opisową część publikacji rozdział szósty ma poniekąd formę 
sugestii zmian w ustawodawstwie polskim, przedstawia bowiem działania mające 
na celu zapobieganie handlowi ludźmi i pomoc osobom poszkodowanym w jego 
wyniku podjęte przez kraje, które od dawna nie negują tego problemu. Rozdział 
otwiera oparty na materiałach pochodzących z Departamentu Stanu USA opis dzia
łań prowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Nie powinno to dziwić, 
albowiem wspomniana instytucja jest fundatorem grantu, który posłużył do sfinan
sowania niniejszej publikacji. Pozostałe przykłady pochodzą z Europy. Znaleźć, tu 
można opis programów przyjętych przez Wielką Brytanię, Włochy oraz Belgię, przy 
czym autorem każdego z tych podrozdziałów jest specjalista wywodzący się z dane
go kraju. Rozdział ten jest niezwykle istotny, gdyż obok opisu działań podejmowa
nych przez wspomniane kraje znaleźć można informacje na temat pochodzenia 
i liczby ofiar oraz sprawców przestępstw popełnianych na wspomnianych terenach. 

Zwieńczeniem i doskonałym uzupełnieniem części opisowej jest druga część 
książki, w której wymieniono, a w dużej mierze także przytoczono, najistotniejsze 
akty prawne dotyczące zjawiska handlu ludźmi i związanych z nim praktyk o cha
rakterze przestępczym. Są tu wymienione postanowienia ONZ (począwszy od 
konwencji dotyczącej niewolnictwa podpisanej w Genewie w 1926 r.), Rady Euro
py i Unii Europejskiej. Zamieszczono również wykaz ustaw i zarządzeń obowiązu
jących w Polsce. > 

Część druga, jako kompendium wiedzy o ustawodawstwie.dotyczącym tej 
formy łamania praw człowieka, stanowić może bardzo przydatne źródło dla każde
go badacza zainteresowanego handlem ludźmi lub jakimkolwiek aspektem niewol
nictwa istniejącego współcześnie. Część pierwsza daje ciekawe spojrzenie na pro
blem handlu ludźmi, w Polsce i innych krajach, sytuację prawną tego zjawiska 
i praktyczne aspekty związane ze stosowaniem się do ustaleń podjętych na gruncie 
międzynarodowym. Opublikowane informacje poparte są praktyczną wiedzą auto
rów. Całość stanowi publikację interesującą,; a jednocześnie bardzo potrzebną na 
polskim rynku. Książkę dodatkowo wzbogaca słowniczek najważniejszych termi
nów dotyczących handlu ludźmi i związanej z nim problematyki. • 


