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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zwalczania handlu ludźmi – zintegrowane podejście i propozycje planu 
działania
(2006/2078 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 1948 r., w szczególności jej art. 
4 i 5, które podkreślają, że handel niewolnikami jest zakazany we wszystkich swych 
postaciach, 

– uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r.1, w szczególności 
jej art. 1, 4, 5 i 6,

– uwzględniając Konwencję o prawach dziecka ONZ z 1989 r., w szczególności jej art. 1, 7, 
32, 34 i 35, oraz protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie 
handlu dziećmi, prostytucji dziecięcej i pornografii dziecięcej, w szczególności jej art. 3,

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet2 (CEDAW) z 1979 r., w szczególności jej art. 5 i 6,

– uwzględniając Protokół ONZ z Palermo z 2000 r. w sprawie zapobiegania, likwidacji 
i karania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję 
ONZ o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej,

– uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi,
przyjętą przez Komitet Ministrów dnia 3 maja 2005 r.,

– uwzględniając deklarację brukselską w sprawie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi,
przyjętą dnia 20 września 2002 r. na Europejskiej Konferencji w sprawie zapobiegania 
i zwalczania handlu ludźmi – wyzwanie dla świata w XXI wieku,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW w sprawie zwalczania handlu 
ludźmi3, przyjętą dnia 19 lipca 2002 r.,

– uwzględniając decyzję ramową Rady 2002/68/WSiSW dotyczącą zwalczania seksualnego 
wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej4, przyjętą dnia 22 grudnia 2003 r.,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2004/81/WE w sprawie dokumentu pobytowego 
wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub 
wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy 
współpracują z właściwymi organami5, przyjętą dnia 29 kwietnia 2004 r.,

– uwzględniając informację Rady 2005/C311/01 w sprawie Planu UE dotyczącego 

  
1 Dz.U. C 364 z 18.2.2000 r.
2 http://www.un.org/Overwiev/rights.html. 
3 Dz.U. L 203 z 1.8.2002 r., str. 1.
4 Dz.U. L 13 z 20.1.2004 r., str. 44.
5 Dz.U. L 261 z 6.8.2004 r., str. 19.
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najlepszych praktyk, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania
mu1,

– uwzględniając wnioski Rady w sprawie handlu ludźmi z 2725. posiedzenia Rady 
ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 27-28 kwietnia 2006 r.2,

– uwzględniając program haski3 w sprawie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
który wzywa Radę i Komisję do opracowania planu najlepszych praktyk, standardów 
i mechanizmów zwalczania handlu ludźmi,

– uwzględniając sprawozdanie i zalecenia z dnia 22 grudnia 2004 r. grupy ekspertów 
ds. handlu ludźmi, powołanej w 2003 r. przez Komisję Europejską,

– uwzględniając programy DAPHNE dotyczące zwalczania przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet4,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego sporządzone 
na podstawie art. 10 decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania 
handlu ludźmi5, 

– uwzględniając sprawozdania Europolu dotyczące handlu ludźmi, w szczególności 
sprawozdanie w sprawie przestępczości zorganizowanej w UE 20056,

– uwzględniając sprawozdanie Rady Europy na temat stanu przestępczości zorganizowanej 
2005 – Temat przewodni: zagrożenie przestępczością gospodarczą,

– uwzględniając konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 29 dotyczącą pracy 
przymusowej lub obowiązkowej (1930) i konwencję nr 182 dotyczącą zakazu 
najcięższych form pracy dzieci i natychmiastowych działań w celu ich likwidacji, przyjętą 
przez konferencję MOP na 87. sesji (1999),

– uwzględniając „Ogólne porozumienie przeciwko pracy przymusowej” MOP 2005 – raport 
ogólny w ramach kontynuacji deklaracji MOP dotyczącej fundamentalnych praw i zasad 
w pracy 2005,

– uwzględniając Europejską Konwencję w sprawie praw człowieka i biomedycyny z 1997 r. 
oraz art. 22 Protokołu Dodatkowego dotyczącego transplantacji narządów i tkanek 
pochodzenia ludzkiego z 2002 r.,

– uwzględniając zalecenie Rady Europy 1611/2003 w sprawie handlu narządami w Europie,

– uwzględniając projekt zalecenia dla Rady złożony przez Barbarę Kudrycką w imieniu 
grupy PPE-DE w sprawie zwalczania handlu ludźmi – zintegrowane podejście i projekt 
planu działania (B6-0613/2005),

  
1 Dz.U. C 311 z 9.12.2005 r.
2 http://www.consilium.europa.eu.
3 Program haski poparty przez Radę Europejską w listopadzie 2004 r.
4 Decyzja nr 293/2000/WE, decyzja nr 803/2004/WE.
5 COM(2006)0187.
6 www.europol.eu.int. 
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– uwzględniając art. 114 ust. 3 i art. 94 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, jak również Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
(A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że handel ludźmi prowadzony jest nie tylko w celu wykorzystywania 
seksualnego, ale także w celu wykorzystywania siły roboczej, nielegalnych adopcji, 
przymusowej służby w gospodarstwach domowych oraz sprzedaży narządów, co oznacza, 
że zwalczanie handlu ludźmi musi znacznie wykraczać poza zwalczanie przymusowej 
prostytucji i uwzględniać wszystkie pokrewne formy wykorzystywania i ucisku,

B. mając na uwadze, że handel ludźmi nie zawsze jest przestępstwem związanym z płcią, 
niemniej jednak przeważającą część ofiar handlu nadal stanowią kobiety i dziewczęta,

C. mając na uwadze, że pomimo faktu, iż Konwencja o prawach dziecka ONZ mówi, że 
niezwłocznie po urodzeniu każdego dziecka ma zostać sporządzony jego akt urodzenia; z 
danych UNICEF-u1 wynika, że ponad połowa urodzeń w krajach rozwijających się – z 
wyjątkiem Chin – nie jest rejestrowana (ponad 50 mln dzieci); te „niewidoczne” dzieci, 
wraz z milionami sierot i dzieci ulicy są najbardziej zagrożone handlem, łatwo padając 
ofiarą nielegalnych adopcji, lub są wykorzystywane w handlu ludzkimi narządami,

D. mając na uwadze, że dostęp do rynku pracy w UE jest skomplikowany, a wręcz 
ograniczony i przeregulowany, a jednocześnie istnieje ewidentne zapotrzebowanie na siłę 
roboczą, czego skutkiem są nielegalna migracja, przemyt i handel ludźmi,

E. mając na uwadze, że duże zyski z handlu ludźmi są często przedmiotem prania brudnych 
pieniędzy, umożliwiając inne działania przestępcze i pozwalając sprawcom na zdobycie 
władzy gospodarczej, społecznej, a nawet politycznej,

F. mając na uwadze, że zapotrzebowanie na usługi osób będących przedmiotem handlu jest 
główną siłą napędową handlu ludźmi i że bez wzmocnienia woli politycznej i wspólnych 
wysiłków celem zwalczenia tego procederu trudno będzie go powstrzymać bądź znacznie 
ograniczyć2,

G. mając na uwadze, że w walce z handlem ludźmi kluczowa jest szybka identyfikacja jego 
ofiar,

1. Kieruje do Rady następujące zalecenia:

Ramy prawne i wymiar sprawiedliwości

a) handlowi ludźmi trzeba stawić czoła w drodze spójnego podejścia politycznego 
(polityka migracyjna, zatrudnienia, społeczna, rozwojowa, zewnętrzna, sąsiedztwa 
i wizowa), a następnie w drodze uznania go za przestępstwo, osiągając co najmniej
standardy ustawodawstwa unijnego zgodnie z decyzją ramową Rady w sprawie 

  
1 Sytuacja Dzieci Świata 2006: Odrzucone i niewidoczne, UNICEF 2005 r.
2 Gabal, I.: Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu, dokument 
polityczny MSW Czech, 2006 r., Praga
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zwalczania handlu ludźmi, przyjętą dnia 19 lipca 2002 r.;

b) Rada i państwa członkowskie powinny wzmocnić podejście opierające się na prawach 
człowieka i skoncentrowane na ofiarach handlu poprzez wdrożenie planu działania w 
sprawie zwalczania handlu ludźmi;

c) państwa członkowskie, o ile jeszcze tego nie uczyniły, powinny ratyfikować i wdrożyć 
Konwencję ONZ o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, jej 
protokół uzupełniający w sprawie zapobiegania, likwidacji i karania handlu ludźmi, w 
szczególności kobietami i dziećmi oraz konwencję Rady Europy w sprawie działań 
przeciwko handlowi ludźmi;

d) państwa członkowskie powinny jak najszybciej wdrożyć decyzję ramową Rady w 
sprawie zwalczania handlu ludźmi oraz dyrektywę Rady w sprawie dokumentu 
pobytowego i zapewnić dostęp do krótkoterminowego statusu pobytowego, z 
uwzględnieniem trwającego przynajmniej 30 dni okresu refleksji/rekonwalescencji dla 
ofiar;

e) w ramach zwalczania handlu ludźmi państwa członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać decyzję ramową Rady 2005/212/WSiSW w sprawie konfiskaty korzyści, 
narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa1;

f) państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy prawne dotyczące przyznawania 
dokumentów pobytowych na czas ograniczony ofiarom handlu ludźmi niezależnie od 
tego, czy współpracują one z właściwymi organami podczas dochodzeń oraz jako 
świadkowie w postępowaniu karnym;

g) państwa członkowskie powinny maksymalnie zmniejszyć ryzyko handlu narządami w 
Europie, w tym poprzez ograniczenie popytu i bardziej skuteczne promowanie 
dawstwa narządów, zachowując surowe prawodawstwo dotyczące żyjących 
niespokrewnionych dawców; 

h) państwa członkowskie powinny usprawnić analizę aktualnej sytuacji, wdrażając 
jednolite metody zbierania porównywalnych danych związanych w szczególności z 
trasami przerzutowymi handlu i charakterystyką ofiar;

i) państwa członkowskie powinny konsekwentnie wdrażać art. 4 decyzji ramowej Rady 
w sprawie zwalczania handlu ludźmi, tak aby osoby prawne mogły być pociągnięte do 
odpowiedzialności za przestępstwa popełnione na ich korzyść;

j) państwa członkowskie powinny rozważyć ustanowienie międzynarodowej sieci 
inspekcji pracy celem zwalczania wyzysku siły roboczej; państwa członkowskie 
powinny wzmocnić współpracę i koordynację w tej dziedzinie na szczeblu UE;

k) państwa członkowskie powinny lepiej kontrolować działalność biur pośrednictwa 
pracy i agencji rekrutujących pracowników sezonowych;

l) środki zwalczania handlu ludźmi powinny wchodzić w zakres uprawnień Wspólnoty, 

  
1 Dz.U. L 68 z 15.3.2005 r., str. 49, art. 3.
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tak aby można było osiągnąć szybszy i bardziej znaczący postęp w tej dziedzinie;

Walka z popytem i jego ograniczanie

m) za zasadniczy element zwalczania handlu ludźmi należy uznać edukację w szkołach, 
dostarczanie informacji oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat handlu 
ludźmi jako niedopuszczalnej zbrodni;

n) Komisja powinna oceniać i rozpowszechniać w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej najlepsze praktyki związane z ograniczaniem zapotrzebowania na usługi 
świadczone przez osoby będące przedmiotem handlu – usługi oparte na wyzysku siły 
roboczej, wykorzystywaniu seksualnym lub na innych rodzajach handlu;

o) w oparciu o najlepsze praktyki państwa członkowskie powinny wdrożyć środki 
działania ograniczające popyt;

p) poczynając od roku 2007, Komisja powinna ustanowić 25 marca dniem zwalczania 
handlu ludźmi celem upamiętnienia zniesienia handlu niewolnikami w wielu krajach 
świata1;

q) należy podjąć działania w celu udoskonalenia mechanizmów prawnych 
umożliwiających bezpieczną migrację, w celu zapewnienia dostępu do informacji na 
temat możliwości bezpiecznej migracji oraz zagwarantowania przejrzystości procedur, 
ponieważ to są najlepsze sposoby ograniczenia handlu ludźmi;

r) w swojej polityce sąsiedztwa, rozwoju i pomocy Komisja i państwa członkowskie 
powinny uwzględnić środki działania wymierzone w podstawowe przyczyny handlu 
ludźmi w krajach pochodzenia, w tym środki zachęcania do rejestracji dzieci celem 
zmniejszenia ich narażenia na nielegalne adopcje, przymusowe małżeństwa oraz 
handel narządami ludzkimi;

Ochrona ofiar

s) Komisja i państwa członkowskie powinny utworzyć wielojęzyczną gorącą linię z 
wspólnym europejskim numerem, aby zapewnić ofiarom pierwszą pomoc;

t) niezbędne są środki gwarantujące ochronę nie tylko ofiarom wykorzystywania 
seksualnego, ale także ofiarom wyzysku siły roboczej i innych rodzajów handlu;

u) Komisja i państwa członkowskie powinny ustanowić i wdrożyć jasne europejskie 
standardy i wytyczne dotyczące pomocy ofiarom i ich ochrony, niezależnie od tego, 
czy osoby te mogą bądź chcą wystąpić jako świadkowie, z uwzględnieniem 
specjalnych standardów ochrony praw dzieci oraz mechanizmu kierowania sprawami 
ofiar, który gwarantowałby, że identyfikacja ofiar będzie stanowić integralną część 
pomocy i wsparcia;

v) państwa członkowskie powinny zapewnić ofiarom dostęp do krótko-
i długoterminowej pomocy; wsparcie to powinno obejmować między innymi 
specjalistyczne schroniska w fazie początkowej, z możliwością dostępu do mieszkania 
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na późniejszym etapie, usługi medyczne i poradnictwo, pomoc prawną, informacje o 
ich prawach i konsekwencjach występowania w roli świadków, kursy językowe 
i zawodowe, wprowadzenie w zagadnienia kulturowe, pomoc finansową i pomoc w 
znalezieniu pracy, a także pomoc specjalnego opiekuna prawnego dla dzieci;

w) państwa członkowskie powinny zapewnić ofiarom dostęp do edukacji, programów 
szkoleniowych i rynku pracy, a także ochronę praw podczas postępowania cywilnego, 
karnego i administracyjnego oraz dostęp do środków prawnych;

x) ofiary handlu nie powinny być natychmiast odsyłane do kraju pochodzenia, jeżeli 
zachodzi uzasadniona obawa, że mogą one doznać dalszych szkód z powodu 
stygmatyzacji i dyskryminacji lub że może grozić im zemsta;

y) w swoim ustawodawstwie, jak również w swojej praktyce administracyjnej państwa 
członkowskie powinny stosować definicję dziecka według ONZ, zgodnie z którą 
dziecko to każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat;

z) państwa członkowskie powinny w pełni wdrożyć konwencję haską o ochronie dzieci 
i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego celem uniknięcia
nielegalnych adopcji;

aa) państwa członkowskie powinny wzmacniać partnerstwo publiczno-prywatne w 
dziedzinie ochrony ofiar, z uwzględnieniem trwałego finansowania ich działalności;

Koordynacja działań na szczeblu krajowym i UE

ab) państwa członkowskie powinny ustanowić i wzmacniać krajowe struktury służące 
koordynacji działań w walce z handlem ludźmi oraz dążyć do włączenia tych struktur 
do sieci międzynarodowej;

ac) Komisja i jej grupa ekspertów powinny inicjować, promować i oceniać badania 
dotyczące nowych tendencji w handlu ludźmi, w szczególności w związku z planem 
działania UE przeciwko handlowi ludźmi;

ad) państwa członkowskie powinny wzmacniać współpracę w zakresie zwalczania handlu 
ludźmi na obszarze UE poprzez regularne angażowanie w nią takich organów 
unijnych, jak Europol, Eurojust i Frontex;

ae) finansowa grupa zadaniowa, w szczególności grupa robocza ds. typologii, powinna 
kontynuować badanie metod prania brudnych pieniędzy powiązanych z handlem 
ludźmi;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie 
oraz do wiadomości Komisji, państw członkowskich i krajów przystępujących do UE.
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UZASADNIENIE

Jak wynika z raportu o handlu ludźmi 2005 Departamentu Stanu USA, co roku przedmiotem 
międzynarodowego handlu ludźmi pada około 600 – 800 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci, z 
czego 80% to kobiety i dziewczęta, a ok. 50% - nieletni. Większość ofiar międzynarodowego 
handlu ludźmi jest sprzedawana w celu komercyjnego wykorzystywania seksualnego. Inne 
źródła podają jeszcze wyższe liczby – ONZ szacuje, że ofiarą handlu ludźmi pada rocznie 
ponad milion osób, a MOP mówi o ponad 1,2 mln sprzedanych dzieci. Rada Europy uważa, 
że handel ludźmi jest trzecim co do wielkości – po broni i narkotykach – źródłem dochodu 
przestępczości zorganizowanej.1 Jednakże raport o handlu ludźmi z 2005 r. wskazuje również 
na alarmujący poziom zniewolenia ludzi dla celów wyzysku siły roboczej.

Szacunkowa liczba ofiar handlu ludźmi w UE wynosi ponad 100 tysięcy. (Dane statystyczne 
należy jednak traktować bardzo ostrożnie, ponieważ brak jest wiarygodnych danych 
dotyczących handlu ludźmi). Należy podkreślić, że najbardziej narażone są tutaj kobiety 
i dzieci. „Dzieci są szczególnie narażone na to, że staną się przedmiotem handlu, z uwagi na 
brak doświadczenia, zależność i zaufanie do dorosłych, szczególnie krewnych i osób 
mających nad nimi władzę, i mają mniejsze możliwości uniknięcia sytuacji związanych z 
wykorzystywaniem.”2 Najnowszy raport UNICEF podkreśla, jak olbrzymia jest liczba 
niezarejestrowanych dzieci, które są najbardziej narażone na handel ludźmi.3

Niniejsze sprawozdanie opiera się na uznanej na arenie międzynarodowej definicji zawartej w 
protokole ONZ dotyczącym zapobiegania, likwidacji i karania handlu ludźmi. Zgodnie z art. 3 
„handel ludźmi” oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub 
przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb, 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 co
najmniej: wykorzystanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, 
pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do 
niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów. Międzynarodowa Organizacja 
ds. Migracji (IOM) zwraca także uwagę na coraz większą częstotliwość innych form handlu 
dziećmi lub handlu rodzinami, na przykład w celu żebractwa lub działalności przestępczej.4

Pomimo że handel ludźmi jest na ogół uważany za „przerażające” przestępstwo5, ratyfikacja 
i wdrażanie konwencji międzynarodowych, przede wszystkim konwencji Rady Europy w 
sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi oraz dyrektyw, jest niezadowalające i postępuje 
bardzo powoli. 

Ponieważ znaczna część handlu ludźmi ma charakter międzynarodowy, konieczne jest 
zacieśnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie dochodzenia, wymiany informacji, 
identyfikacji ofiar, ścigania i reintegracji. W ramach tej współpracy większą rolę powinny 
odgrywać Europol, Eurojust, Frontex i grupa zadaniowa szefów policji.

  
1 Raport wyjaśniający dot. Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, 2005 r.
2 Informator dla funkcjonariuszy organów ścigania nt. dobrych praktyk w zwalczaniu handlu dziećmi, IOM, 
Wiedeń 2006 r.
3 Sytuacja Dzieci Świata 2006 r.: Odrzucone i niewidoczne, UNICEF 2005 r.
4 Tamże.
5 Konferencja na wysokim szczeblu poświęcona zwalczaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i 
dziećmi: zapobieganie, ochrona, wniesienie oskarżenia. Wiedeń, marzec 2006 r.
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W dokumentach międzynarodowych kładzie się nacisk na podejście oparte na prawach 
człowieka, koncentrujące się przede wszystkim na ochronie ofiar. Ponieważ ciężar naruszeń 
praw człowieka nie zawsze znajduje należyte odzwierciedlenie w dochodzeniu, mogą 
pojawiać się pewne wątpliwości, zwłaszcza w przypadku wykorzystywania siły roboczej, 
ponieważ skoro handel zostanie uznany przede wszystkich za naruszenie praw człowieka, 
dochodzenie może stać się mniej intensywne.1

Definicje handlu wyraźnie rozróżniają między handlem ludźmi a przemytem. Niektórzy 
eksperci uważają takie rozróżnienie za iluzoryczne; rzeczywiste skutki widać często dopiero 
na końcu. „To co wiemy na temat przemytu i handlu ludźmi sugeruje, że należałoby je 
postrzegać jako pewną ciągłość, zachodzącą na siebie w różnych wymiarach”2. W tym 
kontekście bardzo duże znaczenie ma jednoznaczne określenie ofiary, które umożliwia 
odróżnienie handlu od przemytu. Doświadczenie pokazuje, że w wyniku niedostatecznego 
rozróżnienia między tymi dwoma określeniami policja często traktuje ofiary handlu jak osoby 
przemycane lub jak nielegalnych imigrantów.

Handel ludźmi obejmuje siły napędzające zarówno podaż, jak i popyt. Po stronie sił 
napędzających podaż wylicza się głównie ubóstwo, bezrobocie, dyskryminację związaną z 
płcią, dyskryminację mniejszości, brak wykształcenia i korupcję. Według niektórych 
ekspertów główną siła napędową handlu jest popyt. Popyt na rynku – zwłaszcza ze strony 
nabywców usług seksualnych – stanowi dla handlarzy silny bodziec do osiągnięcia zysku 
i napędza wzrost handlu ludźmi. W raporcie Departamentu Stanu USA3 zwrócono uwagę, że 
tam, gdzie kwitnie prostytucja, rozwija się też środowisko napędzające handel ludźmi. Inne 
badania podkreślają wysoki poziom tolerancji wobec wykorzystywania pracy sprzedawanych 
pracowników jako akceptowanego społecznie sposobu obniżania ceny towarów lub usług.4
Wydaje się, że jeżeli nie dokona się zmiana pobłażliwego lub ambiwalentnego nastawienia 
społeczeństwa wobec zapotrzebowania na usługi świadczone przez ofiary handlu ludźmi, nie 
uda się nam się osiągnąć znacznych postępów w walce z tym procederem.

Nawet jeśli brak jest kompleksowej wiedzy i danych na temat popytu, to wydaje się, że 
przede wszystkim bezradność i prawdopodobnie także brak woli politycznej nie pozwala 
zwalczyć popytu i podjąć zdecydowanych kroków celem znalezienia rozwiązania problemu. 
Niektóre ze sprawozdań mówią nawet o korupcji na wysokim szczeblu w procesie 
podejmowania decyzji mających ograniczyć popyt.5

  
1 Gabal I.: Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu, Dokument 
polityczny MSW Czech, 2006 r., Praga
2 Kelly L.: Krytyczna refleksja odnośnie badań… W: “Dane i badania na temat handlu ludźmi: badanie 
światowe”, 2005 r. IOM
3 Raport o handlu ludźmi, czerwiec 2005 r., Departament Stanu USA.
4 Gabal I., tamże.
5 Gabal I., tamże.


