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Cudzoziemcy w Polsce – dyskryminacja i przestępczość
Foreigners in Poland – discrimination and crime
Ewa Urban, Maria Piotrowicz
Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
w Warszawie
W obecnych czasach migracje międzynarodowe stały się zjawiskiem częstym
i masowym. Cudzoziemcy, w tym imigranci są grupą szczególnie narażoną
na doznawanie dyskryminacji, przemocy i agresji. Szczególne narażenie
imigrantów na te zjawiska wynika ze specyficznej sytuacji życiowej, w której
się znajdują oraz nierzadko z traumatycznych przeżyć związanych z migracją.
W artykule przedstawiono dostępne dane dotyczące: a) dyskryminacji
cudzoziemców w Polsce w różnych obszarach życia; b) przestępstw, w których
poszkodowani są cudzoziemcy oraz c) przestępstw, których dokonują
obcokrajowcy. Wyniki badań europejskich pokazują, że w Polsce w roku
2008 i 2009, odpowiednio 7% i 10% badanych cudzoziemców przyznało
się do bycia ofiarą dyskryminacji. Imigranci są częściej niż przedstawiciele
populacji ogólnej ofiarami kradzieży oraz napaści i pogróżek. Jednym
z przejawów agresji, przemocy i nieposzanowania praw człowieka jest
handel ludźmi. Wewnątrz środowisk imigrantów występuje także problem
przemocy w rodzinie, w tym zbrodnie honorowe. Dane policji dotyczą
oficjalnie odnotowanych przypadków przestępstw popełnianych wobec
cudzoziemców, natomiast większość przestępstw jest nieujawnionych.

International migrations have become a common and massive phenomenon
nowadays. Foreigners and immigrants are the group vulnerable to
discrimination, violence and aggression. High risk of the mentioned above
among immigrants results from their specific life situation and often
traumatic experiences connected with migration. The article presents the
available data on: a) discrimination of foreigners in Poland in different life
areas; b) foreigners as victims of crimes and c) foreigners as perpetrators.
European studies show that in 2008 – 7% and in 2009 – 10% of
interrogated foreigners were victims of discrimination in Poland. Immigrants
more often than the general population representatives are victims of
thefts, assaults and threats. Human trafficking is a serious crime connected
with violence, aggression and violations of human rights. In immigrants’
neighbourhoods also domestic violence occurs, including honour crimes.
Police statistics show only officially recorded incidents of crimes towards
foreigners while the majority remain unrevealed.
Key words: foreigners, immigrants, discrimination, crimes, violence, human
trafficking
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Wstęp
W obecnych czasach migracje międzynarodowe
stały się zjawiskiem częstym i masowym. Od kilkunastu lat, a szczególnie od momentu, gdy Polska
została członkiem Unii Europejskiej stała się krajem
atrakcyjnym, do którego coraz liczniej przyjeżdżają cudzoziemcy. Jednak Polska pozostaje krajem z przewagą
emigracji nad imigracją [1]. Istnieje wiele definicji imigrantów. Najczęściej słowo imigrant określa osobę nie
posiadającą obywatelstwa kraju, do którego przybywa
na długotrwały pobyt lub w celu osiedlenia się. W artykule posługiwano się także terminem cudzoziemiec,
rozumianym jako każda osoba przybywająca z innego
kraju bez względu na jej status prawny i długość pobytu
(np. turyści, osoby w podróży służbowej, migranci).
Dane podające liczby imigrantów w Polsce są
szacunkowe. Można jedynie podawać statystyki do-
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tyczące osób, które posiadają zezwolenia na pobyt lub
wystąpiły oficjalnie o takie pozwolenie. W roku 2011
na terenie Polski legalnie przebywało około 97 tys.
cudzoziemców [2]. Najliczniejszą grupę imigrantów
posiadających zezwolenie na pobyt w Polsce stanowią
obywatele sąsiadujących z Polską krajów: Ukrainy,
Federacji Rosyjskiej, Białorusi. Uchodźcy stanowią
niewielki odsetek imigrantów. W 2009 roku na świecie
było około 36 mln uchodźców, w tym w Europie 300
tys. W Polsce, w tym samym roku 6534 osób starało
się o nadanie statusu uchodźcy [3].
Znaczna część imigrantów to osoby przebywające
nielegalnie w danym państwie. Nielegalna imigracja
jest najszybciej rosnącą formą migracji [4]. Szacunki
mówią o 5-8 mln imigrantów przebywających nielegalnie na terenie Europy. Urząd do Spraw Cudzoziemców
na podstawie danych Straży Granicznej z 2011 roku
szacuje, że na terenie Polski nielegalnie przebywa
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50-70 tys. cudzoziemców, natomiast według danych
różnych organizacji pozarządowych jest to 40-400
tys. [2].
Cudzoziemcy, w tym imigranci, są grupą szczególnie narażoną na doznawanie dyskryminacji, przemocy i agresji. Dyskryminacja oznacza „pozbawienie
równouprawnienia, upośledzenie, szykanowanie,
pewnej grupy ludzi, ze względu na ich pochodzenie
albo przynależność klasową, narodową, rasową” [5].
Ze względu na dziedzinę życia wyróżnia się dyskryminację: społeczną, instytucjonalną, zawodową,
ekonomiczną, polityczną, prawną, symboliczną [6].
Przemoc (pojęcie prawne) i agresja (pojęcie psychologiczne) to zachowania, których celem jest pośrednie
lub bezpośrednie wyrządzenie szkody, sprawienie
cierpienia, wykorzystanie do czynów bezprawnych,
narzucenie władzy, panowania [7]. Szczególne narażenie imigrantów na wyżej wymienione zjawiska
wynika ze specyficznej sytuacji życiowej, w której się
znajdują oraz nierzadko z traumatycznych przeżyć
związanych z migracją. Do czynników ryzyka należą
m.in.: nielegalny pobyt, trudności w uzyskiwaniu pomocy i pracy, nieznajomość języka kraju pobytu, brak
rodziny i osób bliskich lub trudna sytuacja w rodzinie,
ubóstwo, bezdomność [8].
Celem artykułu jest zarysowanie problematyki
dyskryminacji i przestępstw z użyciem przemocy
dotyczącej cudzoziemców na podstawie dostępnych
danych z Polski.
Cudzoziemcy jako ofiary dyskryminacji
i przestępstw
Panujące w danym społeczeństwie stereotypy
i uprzedzenia wpływają na dyskryminację i przemoc,
której mogą doznawać osoby z grup mniejszości
narodowych lub etnicznych [9]. Prowadzone od lat
badania stosunku Polaków do innych narodów pokazują narodowościowe i etniczne sympatie i antypatie.
W Polsce bardziej lubiani są przedstawiciele krajów
wysokorozwiniętych, np. Irlandczycy, Anglicy, Czesi, Francuzi, Włosi, Amerykanie. Wyniki badania
CEBOS z 2010 r. wskazują, że w Polsce najmniej lubiani byli Czeczenii, Wietnamczycy, Turcy, Rumuni
oraz Romowie. Zatem, Polacy wydają się być bardziej
niechętni wobec cudzoziemców, którzy są najliczniejsi
w Polsce [10,11].
Wyniki badań Eurobarometru pokazują, że
w Polsce w roku 2008 i 2009, odpowiednio 7% i 10%
badanych cudzoziemców przyznało się do bycia ofiarą
dyskryminacji. Jest to mniej niż w innych krajach UE,
jednak badania te wskazują na tendencję wzrostową.
W Polsce dostępne dane ilościowe na temat dyskryminacji nie oddają ani skali, ani charakteru zjawiska.
Inny obraz pokazują badania jakościowe, np. dotyczące
istniejących przepisów prawa i praktyk. W jednym

Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 195-202

z badań dotyczących rodzaju dyskryminacji prawnej
w odniesieniu do cudzoziemców zgłaszających się do
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej [12] wykazano
m.in. istnienie praktyk dyskryminacyjnych polegających na niewłaściwym sformułowaniu przepisów
(dyskryminacja pośrednia) oraz niewłaściwej interpretacji prawa. Problemem było również niestosowanie istniejących przepisów w urzędach i instytucjach
publicznych. Szczegółowa analiza wykazała m.in.
dyskryminację i molestowanie w miejscu pracy, dyskryminację w rozpoczynaniu działalności gospodarczej,
w uzyskaniu mieszkania komunalnego, w uzyskaniu
numeru PESEL, odmowę zasiłku rodzinnego, odmowę przyjęcia dzieci do szkoły, nierówne traktowanie
w urzędzie stanu cywilnego, niewłaściwe traktowanie
ze strony organów ścigania. Jak piszą autorzy, działania te nie były incydentalne, raczej stanowiły problem
systemowy. Podobne wyniki uzyskano w innych analizach [13].
Ponadto w Polsce nie są w pełni wdrażane przepisy
anty-dyskryminacyjne wynikające z tzw. dyrektywy
równości rasowej (Dyrektywa 2000/43/WE) [14],
której celem jest równe traktowanie osób bez względu
na pochodzenie rasowe lub etniczne. Jedynie w prawie
pracy wprowadzono odpowiednie przepisy, ale występują problemy w ich stosowaniu. W niektórych
obszarach nie ma w ogóle uregulowań (np. w ochronie
zdrowia), a instytucje działające w obszarze dyskryminacji w Polsce nie spełniają unijnych wymogów w tym
zakresie [10,12].
Cudzoziemcy stają się także ofiarami przestępstw
regulowanych w przepisach Kodeksu Karnego (KK).
Oficjalne statystki KG Policji dotyczące przestępczości
w Polsce rejestrują liczbę cudzoziemców pokrzywdzonych w wyniku przestępstw. Dane te są gromadzone
od 1994 r. (ryc. 1) i wykazują systematyczne zmniejszanie się liczby pokrzywdzonych cudzoziemców.
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Ryc. 1. Cudzoziemcy pokrzywdzeni w wyniku przestępstw w Polsce
Źródło – dane KG Policji
Fig. 1. Foreigners – victims of crimes in Poland. Source – Polish Police
Headquarters
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strowano w 1995 r., a w 2010 r. odnotowano jedynie
1219 osób. W 2010 r. pokrzywdzeni byli najczęściej
obywatelami: Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii,
Francji i Holandii. W 2008 r. (ostatni rok z pełnymi
danymi) najwięcej cudzoziemców było pokrzywdzonych z powodu przestępstw kryminalnych, w tym
kradzieży, przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić
(1316 osób) oraz przestępstw drogowych (33 osób)
[15].
Szczególną kategorię stanowią przestępstwa
popełniane na tle rasowym, narodowościowym lub
etnicznym [16]. Zgodnie z oficjalnymi statystykami
policyjno-prokuratorskimi liczba tych przestępstw
w Polsce jest niewielka. Corocznie odnotowywano
100-200 przestępstw tego typu. Zarazem rosła liczba
umarzanych przestępstw z przyczyn innych niż niewykrycie sprawcy, np. niskiej społecznej szkodliwości
czynu [10]. Oficjalne statystyki nie oddają faktycznej
skali i charakterystyki tych przestępstw. W 2010 r.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) przeprowadziła badanie dotyczące doświadczeń i opinii
cudzoziemców, którzy byli ofiarami przestępstw na tle
rasowym, narodowościowym lub etnicznym w Polsce
[17]. Przeprowadzono 25 pogłębionych wywiadów
z cudzoziemcami z Afryki, Azji i Europy. Najczęściej deklarowanym doświadczeniem było publiczne
znieważenie i wyzywanie ze względu na pochodzenie. Większość badanych została także zaatakowana
fizycznie (pobicia, uderzenia, pchnięcia), z czego
część osób była hospitalizowana, a część korzystała
z pomocy lekarskiej. Podano przykłady dzieci, które
doznały agresji fizycznej w szkole z powodu ich odmienności. Respondenci doświadczali także zastraszenia i innych form poniżenia, okazywania im wrogości,
niechęci za pomocą gestów, słów oraz prowokowania
bójek. Według badanych zdarzenia te nie były jednorazowym doświadczeniem. Podobnie jak w innych
opracowaniach HFPC [10] potwierdza się, że różnego
rodzaju wyzwiska i przemoc fizyczna dotykają najczęściej osoby wyróżniające się wyglądem i kolorem
skóry, czyli Afrykanów, Azjatów, Romów. Agresji
słownej najczęściej doświadczają osoby pochodzenia
żydowskiego, ale zdarza się również w odniesieniu
do Romów, Arabów lub muzułmanów oraz Rosjan,
Włochów i Wietnamczyków. Badani [17] spotykali
się zazwyczaj z agresją w miejscach publicznych takich jak środki transportu publicznego, na ulicy, na
przystanku lub podczas imprez masowych. Sprawcami
przemocy były zwykle osoby nieznajome, najczęściej
grupy młodych mężczyzn (często nieletnich).
Badani przez FHPC cudzoziemcy, którzy byli
ofiarami tego rodzaju przestępstw reprezentowali dwie
odmienne postawy: zgłaszanie przestępstwa organom
ścigania i aktywne dochodzenie swoich praw (w ambasadzie, organizacjach pozarządowych, mediach)
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lub nie zawiadamianie o przestępstwie żadnych służb
i instytucji. Powodem zgłaszania przestępstw było
przekonanie o potrzebie ukarania sprawcy oraz chęć
zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości. Osoby
z tej grupy pochodziły głownie z krajów europejskich
wysokorozwiniętych i były świadome swoich praw
oraz roli państwa w ochronie cudzoziemców. Natomiast najczęstszymi powodami nie zawiadamiania
organów ścigania o przestępstwie było przekonanie
o: nieskuteczności działań policji, nieznajomości języków obcych przez funkcjonariuszy, ich lekceważącym
stosunku do cudzoziemców, niepoważnym traktowaniu zdarzeń rasistowskich, niechęci do podejmowania
działań, nieudolności. Innymi powodami nie zgłaszania przestępstwa były: własna bariera językowa, brak
wiedzy o procedurze zgłaszania, a także obawy przez
zemstą sprawców lub potencjalny negatywny wpływ
zgłoszenia na legalizację pobytu czy rozpatrzenie
wniosku o status uchodźcy. Przestępstw nie zgłaszały
również osoby przebywające nielegalnie z obawy przed
deportacją. W badaniu zwrócono uwagę na społecznokulturowe uwarunkowania postrzegania przestępstw
oraz dochodzenia swoich praw. Osoby pochodzące
z krajów, w których policja nie zajmuje się takimi
przestępstwami i załatwia się je na własną rękę („po
męsku”), nie zgłaszały takich wydarzeń w Polsce.
Ważnym problemem, na który zwrócono uwagę
[6], jest narażenie imigrantów z Wietnamu, którzy po
zatrzymaniu przez Straż Graniczną, z mocy przepisów
o wzajemnym przekazywaniu obywateli są wydawani
wietnamskiej służbie bezpieczeństwa. Następnie
są przesłuchiwani, namawiani do współpracy oraz
straszeni deportacją. Podobne praktyki mają miejsce
wobec nielegalnych imigrantów z Białorusi. Problem
ten wymaga dokładniejszych analiz.
W związku z wzrastającą skalą migracji w Europie
na zlecenie European Union Agency for Fundamental
Rights w 2009 r. zostało przeprowadzone badanie
pt. EU-MIDIS [18]. Celem badania było stworzenie mapy dyskryminacji mniejszości etnicznych
i imigrantów w Europie. Grupy wybrane do badania
stanowiły min. 5% społeczeństw w poszczególnych
krajach. Łącznie przebadano 23 tys. osób z 27 państw
członkowskich UE. Badanie przeprowadzono metodą
wywiadów bezpośrednich. Badano przejawy dyskryminacji w dziewięciu sferach życia codziennego (w poszukiwaniu pracy, w miejscu pracy, w szukaniu domu
do wynajęcia lub kupna, w kontaktach z pracownikami
służby zdrowia, w kontaktach z pracownikami opieki
społecznej, w szkołach i innych placówkach oświaty,
w kawiarniach/restauracjach/barach lub klubach,
w sklepach, przy zakładaniu rachunku bankowego
lub braniu pożyczki). Najważniejsze wyniki badania wskazują, że w ww. sferach życia codziennego
dyskryminację najczęściej odczuwano w obszarze za-
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trudnienia, a najrzadziej w poszukiwaniu mieszkania.
Dyskryminację w edukacji i zatrudnieniu oceniono
jako najbardziej szkodliwą.
W skali Europy wyróżniono 10 grup mniejszości
narodowych i etnicznych, które w ciągu ostatnich 12
miesięcy doświadczyły najwyższego poziomu dyskryminacji (ryc. 2). Jedną z grup stanowili Romowie
w Polsce, wśród których 59% doznało dyskryminacji.
Zbadano również doświadczenia związane z byciem ofiarą przestępstw rasowych w pięciu grupach
przestępstw (kradzież mienia, włamanie oraz przestępstwa przeciwko osobie, m.in. napaść i pogróżki,
dotkliwe nękanie). Jedna czwarta badanych była
ofiarą przestępstwa z tej grupy w ciągu ostatniego
roku. Przedstawiciele mniejszości byli częściej niż
przedstawiciele populacji ogólnej ofiarami kradzieży
oraz napaści i pogróżek. Wysoką liczbę napaści lub pogróżek wobec badanych grup stwierdzono w Finlandii,
Włoszech, Czechach, a także w Polsce, Danii i Grecji.
Ponadto w Europie, co piąta osoba z grupy Romów
i osób pochodzących z Afryki subsaharyjskiej była
ofiarą poważnego nękania. Większość respondentów
z wszystkich badanych krajów nie zgłaszała przypadków dyskryminacji oraz przestępstw. Jak podają autorzy, tysiące przypadków dyskryminacji i przestępstw
na tle rasowym pozostaje w ukryciu, poza oficjalnym
systemem danych statystycznych. Jedynie 13% osób,
które w ciągu ostatniego roku doświadczyły dyskryminacji i 34%, które były ofiarą napaści lub pogróżek
zgłosiło wydarzenie do odpowiednich organów i instytucji. Ponadto w badaniu zwrócono uwagę na niski
poziom wiedzy imigrantów na temat ustawodawstwa
anty-dyskryminacyjnego.
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Ryc. 2. Odsetek osób dyskryminowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy w poszczególnych krajach – wybrane grupy z najwyższym poziomem
dyskryminacji. Źródło – wyniki badania EU-MIDIS
Fig. 2. Percentage of people discriminated in the last 12 months
by country – selected groups with the highest level of experienced
discrimination. Source – EU-MIDIS

Handel ludźmi
Jednym z przejawów agresji, przemocy i nieposzanowania praw człowieka jest handel ludźmi. Na
poziomie międzynarodowym przestępstwo handlu
ludźmi jest regulowane przez Protokół z Palermo,
który uzupełnił Konwencję Narodów Zjednoczonych
Przeciwko Zorganizowanej Przestępczości Międzynarodowej z 15.XI.2000 r. [19]. Polska ratyfikowała oba
dokumenty w 2003 r. W 2010 r. w znowelizowanej
wersji KK znalazły się zapisy dotyczące handlu ludźmi.
Zgodnie z art. 115 § 22 KK oraz ustawą o Policji, handel ludźmi jest rozumiany jako: „werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie
lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy
lub groźby bezprawnej; uprowadzenia; podstępu;
wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania; nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności;
udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub jej
obietnicy osobie sprawującej opiekę czy nadzór nad
inną osobą” [20]. Istnieją cztery podstawowe formy
handlu ludźmi: a) handel dziećmi, w tym nielegalne
adopcje (często zagraniczne); b) handel kobietami;
c) handel narządami; d) handel tanią siłą roboczą.
Handel dziećmi jest zdefiniowany w Konwencji
o Prawach Dziecka w Sprawie Handlu Dziećmi,
Dziecięcej Prostytucji i Dziecięcej Pornografii jako:
„jakiekolwiek działanie lub transakcja, w drodze której
dziecko jest przekazywane przez jakąkolwiek osobę
lub grupę osób za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek
inną rekompensatą” [21]. Najczęściej dzieci padają
ofiarą handlu w celu: wykorzystywania seksualnego,
nielegalnej adopcji, wykorzystywania do sprzedaży
narkotyków i kradzieży, wyzyskiwania w pracy, pracy
przymusowej, niewolnictwa, handlu organami [22].
Wyróżnia się dwie grupy czynników, które są
przyczyną zjawiska handlu ludźmi: a) przyciągające (pull), czyli wysokie zapotrzebowanie na tanie
usługi seksualne, a także rosnący popyt na niewykwalifikowaną, tanią siłę roboczą i dawców organów;
b) wypychające (push), wynikające przede wszystkim
z ubóstwa, bezrobocia, braku w wykształceniu oraz
dyskryminacji ze względu na płeć w krajach, z których
pochodzą ofiary.
Do czynników ryzyka zalicza się także pochodzenie z kraju, w którym toczą się konflikty zbrojne
oraz przybycie z kraju, w którym nie przestrzegane są
prawa człowieka [13].
Precyzyjne określenie skali zjawiska handlu ludźmi, jak zaznacza w swojej pracy Tomasz Barański „jest
rzeczą niezwykle trudną z racji samego charakteru
tej działalności i wielu jej ukrytych aspektów.” [23].
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji oszaco-
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wała, że na świecie około 800 tys. osób pada rocznie
ofiarą międzynarodowego handlu ludźmi. Szacunkowe dane ONZ podają, że przez Polskę corocznie
jest przerzucanych około 15 tys. ofiar. Przypuszcza
się, że liczba ta jest z pewnością znacznie wyższa.
Według raportu Departamentu Stanu USA, Biura
Monitoringu i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
(2002 r.) Polska jest krajem wyjściowym, tranzytowym
i docelowym w handlu ludźmi, głównie kobiet [24].
Osoby przewożone przez Polskę najczęściej pochodzą z: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Rumunii i Bułgarii.
Obywatele Polski są wywożeni do Europy Zachodniej,
zwłaszcza do Niemiec, Holandii, Belgii i Szwajcarii.
Z danych MSWiA [25] wynika, że w 2010 r. w Polsce
największą grupą ofiar handlu ludźmi byli Polacy (ok.
80%), Ukraińcy (8,9%) i Białorusini (8,1%). Należy
pamiętać, że dane dotyczą tylko oficjalnych statystyk
prowadzonych przez policję. Trudno oszacować ten
proceder wśród migrantów nielegalnych, którzy są
najłatwiejszym celem przestępców. Z danych KG
Policji wynika, że w Polsce w latach 2004-2010 nastąpił prawie trzykrotny wzrost liczby prowadzonych
spraw związanych z handlem ludźmi (tab. I). Liczba
ofiar niemal dziesięciokrotnie wzrosła: 2004 r. było
to 137 osób, a w 2010 r. – 1002 osoby. Od 2007 r.
w dostępnych statystykach policji nie wykazywane
są przypadki ofiar powyżej 18 r. ż. Z badań, przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje w 2007 r.,
dotyczących opinii policji i straży granicznej wynika,
że rocznie od 100 do 20 000 dzieci staje się ofiarami
handlu ludźmi w Polsce [26]. Szczególnie narażeni
na handel ludźmi są małoletni bez opieki lub dzieci
podróżujące w towarzystwie osób nie spokrewnionych,
a także dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo
– wychowawczych oraz nastolatki poszukujące pracy
za granicą.
Kobiety – migrantki mogą być ofiarami handlu
ludźmi i przemocy seksualnej. Zwabione do pracy
opiekunki lub sprzątaczki, po przekroczeniu granicy
trafiają nierzadko do domów publicznych lub innych
miejsc, gdzie zabiera im się dokumenty, są gwałcone,
bite, odurzane narkotykami i zmuszane do prostytucji.
Z szacunkowych danych wynika, że na świecie rocznie
sprzedaje się około 4 mln kobiet do seks-biznesu. Proceder ten przede wszystkim dotyczy kobiet sprzedawanych
z Europy Wschodniej, zwłaszcza Bałkanów. W tabeli II
przedstawiono liczbę osób, w tym cudzoziemców, zmuszanych do prostytucji (dane KG Policji).
Ofiary handlu ludźmi (w tym dzieci) mogą być
wykorzystywane jako dawcy narządów. Jest to stosunkowo nowy proceder i powstał w wyniku stale rosnącego zapotrzebowania na narządy ludzkie w krajach
uprzemysłowionych. Dawcy pochodzą najczęściej
z krajów Trzeciego Świata. Środki masowego przekazu
alarmują, że w niektórych państwach handel narząda-
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Tabela I. Pokrzywdzeni bez względu na obywatelstwo w wyniku przestępstwa
handlu ludźmi w Polsce w latach 2004-2010. Źródło – dane KG Policji
Table I. Victims (regardless of nationality) of human trafficking crime between 2004-2010 in Poland. Source – Polish Police Headquarters
Liczba pokrzywdzonych
Ogółem

W tym małoletni

2004

137

111

2005

192

159

2006

658

657

2007

1006

1006

2008

786

786

2009

1043

1043

2010

1002

1002

Tabela II. Pokrzywdzeni w wyniku przestępstwa zmuszania do uprawiania
prostytucji w latach 2004-2009 w Polsce (art. 203 KK). Źródło – dane KG
Policji 2010
Table II. Victims of forced prostitution crime between 2004-2009 in Poland
(article 203 Penal Code). Source – Polish Police Headquarters
Liczba pokrzywdzonych
Ogółem

W tym cudzoziemcy

W tym małoletni

2004

47

2

5

2005

34

–

5

2006

44

4

2

2007

38

–

11

2008

28

2

–

2009

17

2

2

mi jest szczególnie rozwinięty, powstają nawet kliniki
zajmujące się tym procederem. Zarówno w Europie, jak
i w Polsce brak jest danych statystycznych mówiących
o skali zjawiska.
Z szacunkowych danych Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że na świecie rocznie zmuszanych jest do niewolniczej pracy od 12 do 27 mln
ludzi, przy czym należy przyjąć, że to dolna granica,
ponieważ rzeczywiste liczby są prawdopodobnie dużo
wyższe. Jednym z rodzajów niewolnictwa współczesnego jest „domowe niewolnictwo”, które polega na
znęcaniu się nad osobami zatrudnionymi jako pomoc
domowa. Problem ten narasta także w Polsce. Fundacja
La Strada odnotowała przypadki niewolnictwa domowego w Polsce, gdzie pokrzywdzonymi były osoby
z Afryki i Europy Wschodniej [27].
Przemoc w rodzinach migrantów
Tak jak w każdej społeczności, w rodzinach
imigrantów występuje zjawisko przemocy domowej.
Skumulowanie czynników ryzyka w tym środowisku
może być spowodowane, m.in.: trudną sytuacją materialną rodziny, często bezdomnością, wyizolowaniem
w zupełnie nowym kraju, strachem przed deportacją,
brakiem wsparcia ze strony znajomych i dalszej rodziny, traumą po przeżytej wojnie i doświadczonych
prześladowaniach, a także depresją, nerwicami, Zespołem Stresu Pourazowego (PTSD). Znaczący wpływ
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na wystąpienie przemocy w rodzinach migrantów ma
także zderzenie z obcą im kulturą, innymi normami
i zachowaniami.
Jednym z rodzajów przemocy występujących w rodzinach migrantów (pochodzących głównie z rodzin
muzułmańskich, ale nie tylko) są zbrodnie honorowe. Występują w sytuacjach, w których społeczność
uznała, że kobieta lub dziewczyna naruszyła panujące
obyczaje. Zjawisko to, o wyjątkowo skomplikowanym
podłożu społecznym, scharakteryzowano w tabeli III
[28]. Opisane wyżej problemy mogą występować
w małżeństwach mieszanych. Nie są prowadzone statystyki dotyczące tego problemu w Polsce i w innych
krajach Europy.
Tabela III. Cechy różniące zbrodnie honorowe od przemocy domowej. Źródło
– na podstawie: Phillis Chesler
Table III. Differentiating characteristics of honor crimes and domestic violence. Source – based on Phillis Chesler
Zbrodnia honorowa

Przemoc domowa

Popełnianie głównie przez muzułmanów na muzułmańskich dziewczętach
i kobietach.

Popełniane przez mężczyzn
wszystkich wyznań zazwyczaj
na kobietach.

Popełnianie głównie przez ojców i innych Popełniane przez dorosłego
krewnych płci męskiej, ale także z
męskiego partnera na dorosłej
udziałem kobiet, na ich nastoletnich
żonie lub partnerce.
córkach. Żony i starsze córki także mogą
być ofiarami.
Starannie planowane. Groźba śmierci
często używana jest jako środek kontroli.

Morderstwo jest często nieplanowane i spontaniczne.

Podawanym powodem morderstwa dla
honoru jest to, że dziewczyna lub młoda
kobieta „przyniosła hańbę” rodzinie.

Powody mogą być związane
np.: ze źle przygotowanym
posiłkiem, podejrzeniem
o niewierność.

Cudzoziemcy jako sprawcy przestępstw
Niewiele opracowań poświęcono tematyce przestępczości cudzoziemców w Polsce. Dane KG Policji
o liczbie cudzoziemców podejrzanych o popełnienie
przestępstw są gromadzone od 1992 r. (ryc. 3). Od
roku 2001, w którym stanowili oni 1,3% sprawców
wszystkich przestępstw w Polsce, liczba podejrzanych
cudzoziemców spada. Tendencja ta jest kojarzona
z uszczelnianiem granic Polski w związku z akcesją
do UE. Popełniane przez cudzoziemców czyny nie
należały do najpoważniejszych. W 2010 r. podejrzani
cudzoziemcy najczęściej byli obywatelami: Ukrainy,
Litwy, Białorusi, Bułgarii, Rumunia, Niemiec i Rosji.
Dane za dziesięć miesięcy w 2010 r. wskazują, że podejrzenia dotyczyły głównie przestępstw: drogowych,
fałszerstw, kradzieży, przestępstw narkotykowych,
oszustw, paserstwa [15]. Analiza czynów popełnianych przez cudzoziemców w ciągu ostatniej dekady
wykazała wzrost przestępstw drogowych. Natomiast,
zaobserwowano spadek przestępstw skarbowych
i przestępstw kryminalnych (zabójstw, uszczerbku
na zdrowiu, bójek i pobić). Przytoczone dane policji

dotyczą oficjalnie odnotowanych przypadków podejrzeń przestępstw. Natomiast większość zachowań
niepożądanych społecznie oraz przestępstw jest
nieujawnionych. Szczególną grupę stanowią przestępstwa cudzoziemców związane z nielegalnym
przekroczeniem granicy (art. 264 KK ust. 1,2 i 3),
których w latach 2000-2008 corocznie odnotowywano
pomiędzy 1-3 tys. przypadków. Liczba osób zatrzymanych z powodu nielegalnego pobytu na terenie Polski
jest znacznie wyższa i w roku 2009 r. wynosiła 4520
osób [29]. Inną kategorią są przestępstwa imigrantów
skierowane przeciwko innym imigrantom. Znane są
badania na ten temat w ośrodkach dla uchodźców
[30]. Zaobserwowano kradzieże telefonów komórkowych, pieniędzy, kosztowności oraz dokumentów.
Istotnym problemem dostrzeganym w ośrodkach
była przemoc wobec kobiet, w tym gwałty ukrywane
również przez same kobiety. Dotyczyło to głownie
samotnych kobiet, ale także mężatek. Zwrócono uwagę, że podłożem zwiększonej agresji wśród mężczyzn
imigrantów była utrata ich dotychczasowej pozycji
w rodzinie. Przeciwdziałanie takim zachowaniom jest
trudne, ponieważ uchodźcy twierdzili, że konflikty
rodzinne i społeczne trzeba rozwiązywać we własnej
społeczności. Zgłaszanie wydarzenia na policję było
rozumiane jako donoszenie, uznawane za niedopuszczalne i równoznaczne ze zdradą i łamaniem norm
obyczajowych. Większość przypadków przemocy
i przestępstw popełnianych przez uchodźców miała
miejsce w ramach ich grupy narodowościowej. Inne
zaobserwowane w ośrodkach problemy uchodźców to:
nadużywanie alkoholu i narkotyków (często uchodźcy
sami je rozprowadzali), hazard, tzw. „sponsoring” lub
prostytuowanie się, fikcyjne małżeństwa w celu legalizacji pobytu, nielegalna praca (niezbędna do utrzymania się). W różnych badaniach [30,31] zwrócono
uwagę na agresywne zachowania dzieci i młodzieży
w środowiskach uchodźców. Problem agresji dzieci
migrantów w szkołach wynika z problemów takich jak
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Ryc. 3. Cudzoziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw w Polsce.
Źródło – dane KG Policji
Fig. 3. Foreigners suspected of crimes in Poland. Source – Polish Police
Headquarters
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m.in. PTSD, choroby, nieznajomość języka polskiego,
opóźnienie w nauce, odmienność kulturowa.
Innym problemem związanym z przestępczością
cudzoziemców jest działalność zorganizowanych grup
przestępczych. CBŚ w raporcie za 2010 r. podaje, że
na ternie Polski działało 547 grup przestępczych,
w tym rozpracowano 36 grup międzynarodowych
[32]. Wśród podejrzanych o udział w nich było 112
osób, głównie obywateli Wietnamu, Ukrainy i Litwy.
Najczęściej grupy te zajmowały się handlem ludźmi,
wykorzystywaniem cudzoziemców do pracy w seks
biznesie lub żebractwie oraz produkcją i handlem
narkotykami. Dane KG Policji dotyczące cudzoziemców podejrzanych o przestępstwo handlu ludźmi
przedstawiono w tabeli IV. CBŚ i Policja podają, że
w Polsce działają co najmniej trzy grupy przestępcze
cudzoziemców zmuszające ofiary do żebrania. Młode
matki są werbowane na Ukrainie i w Mołdawii do
rzekomo opłacalnej pracy w Polsce. Przyjeżdżają do
nas z dziećmi, które są im odbierane zaraz po przekroczeniu granicy i przydzielane innym kobietom. W ten
sposób przestępcy zapewniają sobie posłuszeństwo
matek.
CBŚ podaje [33], że duży udział w rynku narkotykowym w Polsce oraz w przestępstwach gospodarczych
i podatkowych mają grupy wietnamskie. W niektórych miastach przejmują „opiekę” nad miejscowymi
prostytutkami. Grupy przestępcze z Chin specjalizują się w Polsce w wykorzystywaniu nielegalnych
imigrantów do pracy przy produkcji podrabianych
towarów markowych i prowadzeniu hurtowni. Natomiast zorganizowane grupy przestępcze pochodzące
z Japonii zajmują się w Polsce głównie praniem pie-
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Tab. IV. Podejrzani bez względu na obywatelstwo o popełnienie przestępstwa
handlu ludźmi w Polsce w latach 2004-2010. Źródło – dane KG Policji
Table IV. Suspects (regardless of nationality) of human trafficking crime
between 2004-2010 in Poland. Source – Polish Police Headquarters
Podejrzani o popełnienie przestępstwa
Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

2004

43

8

35

2005

25

2

23

2006

54

7

47

2007

91

10

81

2008

90

4

86

2009

121

15

106

2010

111

17

94

niędzy ogólnoświatowej Yakuzy. Grupy przestępcze
rosyjskojęzyczne najczęściej ściągają w Polsce haracze
wśród swoich rodaków, stanowią część grup trudniących się handlem ludźmi.
Podsumowanie
Problematyka cudzoziemców w Polsce i Europie
wzbudza coraz większe zainteresowanie. Imigranci
stają się ważną i dostrzeganą grupą w społeczeństwach,
również w Polsce. Jednak są grupą marginalizowaną
w wielu obszarach życia społecznego i szczególnie
narażoną na stanie się ofiarami dyskryminacji i przestępstw. Problem ten jest szczególnie rzadko poruszany
w badaniach. Trudno ustalić skalę i przejawy tego
zjawiska w Polsce, co uniemożliwia planowanie działań
profilaktycznych. Zasadniczej poprawie powinny ulec
jakość i dostęp do usług, z których mogą korzystać
imigranci w Polce, w celu pełniejszego zabezpieczenia
ich praw oraz potrzeb życiowych.
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