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Definicja
handlu ludźmi 
zgodnie z art. 3 Protokołu z Palermo

Jakie działania?

•WYKORZYSTANIE

• werbowanie,

• transport,

• przekazywanie,

• przechowywanie

• lub przyjmowanie

W jaki sposób?

•groźby

•użycie siły

•przymus

•uprowadzenie

•oszustwo

•wprowadzenie w błąd

•nadużycie władzy

•wykorzystanie słabości

•wręczenie płatności lub 
korzyści

W jakim celu?

•czerpanie korzyści z 
czyjejś prostytucji

•wykorzystanie 
seksualne

•praca lub usługi 
przymusowe

•niewolnictwo i 
podobne praktyki

•usunięcie organów

• inne formy 
wykorzystywania



Dokumenty stanowiące podstawę globalnego 
systemu zakazu handlu ludźmi oraz ochrony praw 
ofiar procederu

• Powszechna deklaracja praw człowieka z 1948 r.

• Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z 1950 r.

• Międzynarodowe pakty praw człowieka z 1966 r.

• Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.

• Konwencja praw dziecka z 1989 r. wraz z Protokołem fakultatywnym w sprawie handlu dziećmi, 

dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii z 2000 r.

• Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z 2000 r. 

wraz z Protokołem o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności 

kobietami i dziećmi

• Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi z 2005 r.



Instytucje ONZ skupione na walce z handlem 
ludźmi



Międzyagencyjna grupa koordynacyjna 
przeciwko handlowi ludźmi (ICAT)
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Formy handlu 
ludźmi wg UNODC



Wzrasta udział form handlu ludźmi 
innych niż wykorzystanie seksualne.



• Obecnie na świecie jest 29,8 miliona niewolników

• blisko 2,4 miliona ludzi rocznie staje się ofiarami 

handlu ludźmi

• zyski zorganizowanych grup przestępczych 

z tego procederu sięgają łącznie 

150 miliardów dolarów

 51%  zarejestrowanych ofiar 

to przedstawicielki płci żeńskiej

 28% ofiar handlu ludźmi to dzieci

Ofiary handlu ludźmi



Handel ludźmi a konflikt



Handel ludźmi a kryzys migracyjny

• Jesteśmy świadkami największego ruchu migracyjnego 

od czasu II Wojny Światowej

• Kobiety, dzieci oraz mężczyźni uczestniczący w ruchach 

migracyjnych są szczególnie narażeni na problem 

wykorzystywania oraz handlu ludźmi

• 19 września 2016 roku odbył się Szczyt ONZ dotyczący 

kwestii uchodźców oraz migracji- efektem jest 

Deklaracja Nowojorska, której 3 postanowienia z 19tu 

dotyczą podjęcia twardych działań mających na celu 

walkę z handlem oraz nielegalnym przemytem ludzi.









W latach 2012-2014 zarejestrowano ponad 510 transferów. 

At least 510 trafficking flows have been detected. 

Zaznaczone na mapie strzałki ukazują kierunki reprezentujące przynajmniej 5-

procentowy udział w wykrytych transferach.



Handel ludźmi to transgraniczne przestępstwo, które często dotyczy 

krajowych przestępców

i ograniczonego obszaru geograficznego. 

Obywatelstwo skazanych za 

handel ludźmi na świecie

w roku 2014 (lub później); udział 

miejscowych i obcokrajowców 

wśród skazanych (względem 

kraju skazania)

Rozkład przepływów ofiar handlu 

ludźmi w zależności od odległości 

geograficznej 

w latach 2010-2012 (lub później)

Udział przestępców krajowych

i obcokrajowców z podziałem na 

kraje pochodzenia i kraje 

przeznaczenia

w latach 2010-2012 (lub później)



„Mimo że handel ludźmi jest przestępstwem
aż w 90% państw, 

liczba rozstrzygniętych spraw w tej materii
jest niezwykle niska, 

a to wysyła do przestępców sygnał,

handel ludźmi jest przestępstwem
o niskim ryzyku a wysokich zyskach” 

an official of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) said.

Source: Qatar Tribune Sept 9 2014



Liczba skazań za handel ludźmi na rok,

procent państw świata z daną liczbą skazań

lata 2010-2012



UNODC Human Trafficking Case 
Law Database

• Unikalne, ogólnodostępne narzędzie online służące 

gromadzeniu i rozpowszechnianiu informacji na temat 

przypadków handlu ludźmi.

• Ma na celu pogłębienie wiedzy na temat handlu ludźmi oraz 

ma prowadzić do zwiększenia świadomości społeczeństw 

• Rzuca światło na wiele pytań wokół handlu ludźmi, na których 

odpowiedzi są kluczowe i niezbędne do walki z tym globalnym 

przestępstwem.

• W systemie zarejestrowano już 1100 przypadków handlu 

ludźmi z ponad 90 krajów.


