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Materiały dla nauczyciela 

Slajd 1 
Zjawisko handlu ludźmi, niewolnictwa przetrwały od starożytności do czasów 
współczesnych. I odpowiedź na to pytanie jest niestety twierdząca, na kolejnych 
slajdach zobaczymy szacunkową skalę zjawiska.

Slajd 2 
Chwila na refleksję

Slajd 3
Aktualnie przestępstwo to definiowane jest w polskim i międzynarodowym prawie 
jako

 Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, 
przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem 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.  

 Handel ludźmi jest trzecim pod względem dochodów nielegalnym biznesem, 
po handlu  bronią i narkotykami. Rocznie generuje 32 – 40 miliardów 
dolarów.

Slajd 4
Formy, jakie przybiera współczesne niewolnictwo

Slajd 5
Zjawisko handlu ludźmi porównywane jest do góry lodowej, z tego względu, że 
charakteryzuje je niewielka liczba czynów ujawnionych przez właściwe organy 
państwa, a jednocześnie zarówno społeczeństwo jak i specjaliście w tej dziedzinie 
są przekonani o ogromnej liczbie przestępstw rzeczywiście popełnionych. 

Slajd 6
Dane, które mówią o skali tego zjawiska na świecie mają bardzo dużą granicę
błędu z tego względu, że trudno jest realnie dotrzeć do pokrzywdzonych sprawców.
Od 1450 roku do 1850 roku wywieziono z Afryki 11mln Afrykańczyków. Obecnie 
przyjmuje się, że na świecie żyje ponad 27 milionach niewolników. Według innych 
badań: (na podstawie The Global Slavery Index 2016 przygot. przez Walk Free 
Foundation)  liczba ta może sięgać nawet 46 milionów osób. Według tego samego 



raportu najwięcej współczesnych niewolników znajduje się w pięciu krajach: 
Indiach, Chinach, Pakistanie, Bangladeszu i Uzbekistanie. 
Polska zajmuje na mapie współczesnego niewolnictwa również swoje miejsce jako 
kraj pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. Dotkniętych tym przestępstwem jest ok
15 tysięcy osób. 

Slajd 7
Kolejny slajd pokazuje, że Polska jest zarówno krajem pochodzenia ofiar, które 
przebywają najczęściej w krajach Europy Zachodniej, krajem tranzytowym dla osób 
przewożonych z Azji i krajów Europy Wschodniej do Zachodniej. Jest także 
miejscem docelowym dla niewolników z Krajów Europy Wschodniej i Południowej.

Slajd 8 i 9 
W jaki sposób można stracić wolność i stać się ofiarą handlu ludźmi?

• Uprowadzenie
• Werbunek NA PRACĘ

Może dotyczyć pracy legalnej jak i na czarno. Najczęstsze sygnały ostrzegawcze to 
wyjazd w „atrakcyjne miejsce”, atrakcyjna pracę wyłącznie dla kobiet czy praca, w 
której nie wymaga się znajomości języka, kwalifikacji itp. Często wyjazd odbywa w 
szybkim terminie uniemożliwiającym przemyślenie czy rozważenie danej 
propozycji.  
zastanawiające powinno też być, gdy pośrednik pokrywa wszystkie koszty związane
z wyjazdem (przejazd, zakwaterowanie, dokumenty, wyżywienie) na poczet 
przyszłych zarobków. Często w ten sposób generowany jest „mechanizm długu”. 
Ofiara pracuje spłacając fikcyjny dług, który każdego dnia się powiększa.  

• Werbunek NA MIŁOŚĆ
Metoda „loverboy” polega na tym, ze werbownik najczęściej atrakcyjny mężczyzna 
rozkochuje w sobie przyszłą ofiarę, nadużywając jej zaufania wywozi za granicę i 
sprzedaje

Slajd 10
Co zwiększa ryzyko stania się ofiarą? Uwikłania rodzinne
Trudne położenie ekonomiczne, wiara w wysokie zarobki za granicą… Naiwność – 
brak przezorności, młodość, uroda. Nieznajomość języka, realiów życia za granicą.
Niska świadomość prawna.
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