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Polscy
robotnicy przymusowi
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– Wracałem pociągiem z Gniezna do domu
– opowiada Łukasz. – Przez całe lato pracowa-
łem w cyrku jako techniczny, ale sezon się
skończył. Wysiadłem w Poznaniu, stamtąd
mam do domu jeszcze jakieś 70 kilometrów
autobusem. Na dworcu zaczepił mnie facet.
Taki normalny, miły. Pyta, co umiem. No to
mówię, że budowlanka, rozbiórki, remonty.
A on: „A to świetnie, bo ja mam robotę przy
rozbiórkach w Niemczech; chcesz popraco-
wać? Jutro wyjazd. Dobrze zarobisz!”. Długo
się nie zastanawiałem. I tak byłem bez pracy,
więc czemu nie? Torbę z rzeczami przy sobie
miałem. Z żoną się rozwiodłem, poszła w tan-
go z innym. Niedawno wróciła z płaczem, że
tamten alkoholik, żebym jej wybaczył. Dla do-
bra dziecka się zgodziłem. I się nadarzył ten
wyjazd. Pomyślałem, że zarobię trochę, przy-
wiozę rodzinie na nowy początek. Może żonę
do Niemiec ściągnę, to i ona zarobi?

Facet od razu kupił mi bilet na autokar i za-
łatwił hostel na jedną noc. Więcej już go nie wi-
działem. Następnego dnia patrzę, a na moim au-
tokarze pisze Birmingham, Anglia, a nie Niem-
cy! Zaniepokoiłem się, ale w sumie nie miało to
dla mnie większego znaczenia, gdzie jadę.

Jak z nieba mi ta propozycja spadła. Tak
wtedy myślałem. Człowiek wierzył, głupi.

Drzwi bez tabliczki
Robert, pracownik Hope of Justice, organiza-
cji, która pomaga ofiarom współczesnego nie-
wolnictwa, odbiera mnie z dworca kolejowego
w Birmingham. Przyznaje, że obserwował
mnie przez dłuższą chwilę z daleka, żeby być
pewnym, że przyjechałam sama. Mówi, że mu-
si zachować ostrożność, bo coraz częściej spo-
tyka się z pogróżkami – grożono mu już pobi-
ciem, połamaniem nóg, a nawet śmiercią.

Jedziemy do biura organizacji na przed-
mieścia Birmingham. Szeregi domków ciągną
się kilometrami, ulica za ulicą. Robert co jakiś
czas wskazuje mi kolejny dom.

– Tu, pod numerem jedenastym, mieszkały
ofiary. I tam, gdzie są zasłonięte rolety. W tej
uliczce zaparkowaliśmy, kiedy czekaliśmy na
młodego chłopaka, Tomka. Dowiedzieliśmy
się, że mieszka tu z grupą Polaków pilnujących
ofiar. Wszyscy z wyrokami, niebezpieczni lu-
dzie. Był ich sługą: sprzątał, biegał po fajki, był
regularnie bity. Nie mogliśmy się z nim skon-
taktować, a nie mieliśmy wystarczających do-
wodów, żeby iść z tym na policję. Obserwowa-
liśmy z ukrycia dom, czekając, aż chłopak wyj-
dzie. W końcu się pojawił. Młody, chudziutki;
ja nie jestem duży, ale on był jak połowa mnie.
Wszedł do tamtego sklepu na rogu, pewnie
wysłali go po piwo. Ja szybko za nim; udaję, że
coś kupuję, ale zaczynam do niego mówić po
polsku – kim jestem, że wiem o jego sytuacji,
że mógłbym pomóc. Był przerażony, ale na
szczęście wsiadł na chwilę do naszego samo-
chodu i porozmawiał. Nie wierzył, że jesteśmy
w stanie mu pomóc, póki nie zadzwoniłem do
kilku uratowanych ofiar, które potwierdziły
naszą wiarygodność.

Właściwie to ja podziwiam tych ludzi, że
stać ich jeszcze na zaufanie. Do dzisiaj, przez
dwa lata pracy, udało mi się pomóc 287 oso-
bom. Zawsze powtarzam, że poznałem 287 bo-
haterów. Oni spotkali się z taką rzeczywisto-
ścią, jaką większość z nas zna tylko z filmów,
niektórzy z nich przeszli piekło.

Długo krążymy po mieście, zanim trafiamy
do biura. Na drzwiach nie ma tabliczki infor-
macyjnej. Kilka skromnych pomieszczeń, na
stołach ulotki informacyjne w 12 językach naj-
popularniejszych wśród „trafikerów”, czyli
handlarzy ludźmi, w tym po polsku. Oddział
w Birmingham powstał w 2014 roku; więk-
szość pracowników to emerytowani angielscy
policjanci. Udawało im się docierać do dwóch
ofiar handlu ludźmi miesięcznie. Kiedy w 2015
roku w Birmingham pojawił się Robert, Polak
pracujący z bezdomnymi w kościele na obrze-

Byłem
niewolnikiem
w Birmingham
Brytyjska policja aresztowała dziewięciu Polaków.
Zeznawało przeciwko nim ponad 80 osób,
ale poszkodowanych mogło być
nawet 300
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żach miasta, wskaźniki ich efektywności po-
szybowały w górę. Dla wszystkich stało się ja-
sne, że żeby dotrzeć do ofiar, trzeba mówić
w ich ojczystym języku i mieć z nimi bezpo-
średni kontakt. Zaproponowali mu pracę.

Założył mi dwa konta bankowe
– W Birmingham z autokaru odebrał nas jakiś
facet, jak się okazało, polski Cygan – opowiada
dalej Łukasz z Wielkopolski. – Zawiózł nas na
West Brom, do domu, w którym mieszkał z żo-
ną i dziećmi. Miał też pięciu braci; każdy z nich
miał dom niedaleko i po czterech-pięciu chło-
paków z Polski do pracy.

Przez pierwsze dwa miesiące nie narzeka-
łem. Pracowaliśmy na magazynach, przy wa-
rzywach w polu, przy recyklingu. Założył mi
dwa konta bankowe; na pierwsze przychodzi-
ła wypłata, 250 funtów tygodniowo, drugie to
nie wiem po co, na oczy karty nie zobaczyłem.
Zawsze jak wybierałem pieniądze, stał przy
mnie. Brał ode mnie 100 funtów za mieszkanie
i jedzenie, bo jego żona nam gotowała. Po
dwóch miesiącach oddałem im za bilet auto-
busowy. Po trzech ściągnąłem żonę, jej też zna-
leźli robotę.

Wtedy dopiero zaczęła się jazda. Zaczęli za-
bierać mi coraz więcej pieniędzy. Coraz więcej
liczyli sobie za wodę, za prąd, zaczęły się pre-
tensje, że niby za dużo zużywamy. Jedzenia co-
raz mniej, byle jakie, każdy był głodny. Żonie
kazali sprzątać dom. Pewnego dnia wróciłem
po pracy i w mojej szafce nie było ani dowodu
osobistego, ani karty bankomatowej. Twier-
dzili, że musiałem zgubić. Wciąż pracowałem,
ale nie dostawałem już pieniędzy; dawali mi
może 10 funtów na tydzień, starczało na fajki,
i to te tańsze, z przemytu. To trwało z pół ro-
ku. Aż pewnego dnia jego żona pobiła moją.
Wtedy już się nie zastanawialiśmy. Na szczę-
ście w Anglii pracował brat żony. Zabrał nas,
pomógł znaleźć inną pracę.

Dobytek w czterech
reklamówkach
Robert z organizacji Hope of Justice: – Wyda-
wałem gorące posiłki bezdomnym w świetlicy
kościoła. Wśród nich było wielu Polaków. Kie-
dyś w ramach dokształcania się wziąłem udział
w seminarium dotyczącym współczesnego nie-
wolnictwa zorganizowanym przez miejscowy
oddział Hope of Justice. Podchodziłem do te-
go bardzo sceptycznie. Niewolnictwo? Może
w Tajlandii, może w Kenii czy Ugandzie, ale nie
w Wielkiej Brytanii w XXI wieku! Ale dowie-
działem się, że współczesne niewolnictwo ist-
nieje także w Stanach i w Europie, i to zaraz za
rogiem, a jego ofiarami mogą być ludzie, któ-
rym na co dzień wydaję posiłki. Ten kurs
otworzył mi oczy.

Następnego dnia podczas wydawania posił-
ków opowiedziałem o tym na głos, po polsku.
Poprosiłem: „Jeśli ktoś z was jest w takiej sy-
tuacji albo zna kogoś takiego, skontaktujcie się
z nami, bo możliwa jest pomoc!”. Kilka dni
później podeszła do mnie kobieta, Polka. Przy-
chodziła zawsze z mężem, nazywaliśmy ich
„nieśmiała para”, bo nigdy z nikim nie rozma-
wiali, nie patrzyli nikomu w oczy; zjadali swoje
porcje i szybko wychodzili. „My z mężem chy-
ba jesteśmy w takiej sytuacji…” – wyszeptała.
Powiedziała, że pracują po 60 godzin tygo-
dniowo i dostają za to od 5 do 20 funtów na
dwoje, mieszkają z 12 innymi pracownikami
z Polski. Nie mają dokumentów ani pieniędzy.
Chcieli uciec, ale bali się i nie wiedzieli, dokąd
pójść.

Zadzwoniłem do Hope of Justice. Następ-
nego dnia razem z ich pracownikami podje-
chaliśmy pod wskazany adres. Czekali na nas
spakowani, cały ich dobytek zmieścił się
w czterech reklamówkach.

Zostali objęci programem ochrony. Za-
mieszkali w tzw. safe house – jednym z pań-
stwowych ośrodków bezpieczeństwa dla ofiar
niewolnictwa, których lokalizacja zachowywa-
na jest w tajemnicy. Ofiary mają tam zagwa-
rantowany 45-dniowy pobyt, ale zdarza się, że
zostają i pół roku. Dostają nowe dokumenty.
Jeśli chcą wrócić do kraju – pieniądze na po-
wrót, jeśli chcą zostać w Anglii – pomoc w roz-
poczęciu wszystkiego od nowa, z dala od prze-
śladowców. Na decyzję, czy ktoś zakwalifiko-
wał się do programu i dostał miejsce w ośrod-
ku, czeka się pięć dni roboczych. W tym czasie
pracownicy Hope of Justice dbają o to, by ofia-
ra miała co jeść i gdzie spać – żeby nie znalazła
się na ulicy.

Para Polaków zdecydowała się zeznawać na
policji i być świadkami w sądzie. Dzięki nim
policja mogła wszcząć dochodzenie przeciwko
grupie przestępczej złożonej z Polaków,
w większości romskiego pochodzenia. Aresz-
towano dziewięć osób. Zeznawało przeciwko
nim ponad 80, ale szacuje się, że poszkodowa-
nych mogło być nawet 300. Grupa miała struk-
turę mafijną, o silnej hierarchii i precyzyjnym
podziale obowiązków. W Polsce pracowali ci,
którzy zajmowali się rekrutacją – jeździli i ty-
powali ofiary – bezdomne, bez pracy, w kryzy-
sie. Często to ich koledzy – z podstawówki,
przedszkola, sąsiedzi.

Robert: – Ta grupa specjalizowała się w wy-
korzystywaniu Polaków. Podobnie Pakistań-
czycy zwykle wykorzystują Pakistańczyków,
a Rumuni Rumunów. Ale „trafikerzy” wyko-
rzystają każdego, bez względu na narodowość,
płeć, wiek i wiarę, jeśli tylko nadarzy się taka
okazja. Są jak hieny – polują na najsłabszych
w społeczeństwie.

Wynajmował moje mieszkanie
– Zaczęło się od tego, że rozpadł mi się związek
– mówi Kamil. Pochodzi z małego miasta w za-
chodniopomorskim. – Żona nie chciała mnie
znać, zabrała dzieci. Wpadłem w depresję i za-
cząłem pić. Znajomy Cygan zaproponował mi
wyjazd do Anglii. Miał wujka w Birmingham,
który potrzebował ludzi do pracy na budowie.
Ufałem mu, znaliśmy się od dzieciństwa. „Słu-
chaj, mówił, wyjedziesz na trzy-cztery miesią-
ce, zarobisz kasę, odbudujesz się psychicznie”.
Opowiadał, ile się w Anglii zarabia, obliczali-
śmy, ile to będzie na polskie. Nie miałem kasy
na bilet, ale powiedział, że wujek mi pożyczy.
Zdecydowałem się. Myślałem: „Zarobię, odzy-
skam żonę i dzieci…”.

Na miejscu odebrał mnie ten wuj. Kazał do
siebie mówić Bakro. Średniej postury, w oku-
larach, łysawy. Pierwsze moje pytanie: „To kie-
dy ta praca?”. „Będzie to będzie!” – burknął. Od
razu było nieprzyjemnie. Zabrał mnie do do-
mu; mieszkał z żoną i dziećmi, w takim małym,
typowym angielskim szeregowcu. Okazało się,
że są tam też już inni Polacy i że mieszkamy
w sześciu w jednym małym pokoju. Zamilkli
jak tylko wszedłem, wydali mi się jacyś tacy
przestraszeni. Próbowałem wypytać, jak się tu
żyje, jak praca, ale odpowiadali wymijająco. Że
sam zobaczę.

Następnego dnia poszliśmy z Bakro do ban-
ku i założyliśmy mi konto; karta miała przyjść
pocztą, ale nigdy nie zobaczyłem jej na oczy.
Potem zarejestrowaliśmy mnie w agencji pra-
cy. Dopiero po trzech tygodniach dostałem
pierwszą: mycie i pęczkowanie cebulek. Zara-
białem 280 funtów tygodniowo, ale Bakro po-
wiedział, że musi mi za te pierwsze tygodnie
bez pracy i za bilet do Anglii potrącać z wypła-
ty. Dostawałem tylko 20-30 funtów.

Powtarzał mi: „Nie trzymaj z innymi Pola-
kami, bo jak coś im zginie, powiedzą, że to ty.
Polak cię zniszczy, Polak ci nie pomoże”.

Dowód osobisty miałem tylko do pierwsze-
go picia. Napiłem się „sajdera” z chłopakami,
żeby rozluźnić jakoś atmosferę. Kiedy się obu-
dziłem następnego dnia, nie miałem dowodu.
Bakro próbował mi wcisnąć ciemnotę, że zgu-
biłem, ale jak mogłem zgubić, jak leżał w mo-
im portfelu w szufladzie koło łóżka?

Poszedłem na policję – zero zainteresowa-
nia. Kazali mi jechać do polskiej ambasady do
Londynu i wyrobić sobie dokumenty. Jak mia-
łem do Londynu jechać bez pieniędzy? Z poli-
cją angielską nie chciałem już później mieć nic
wspólnego.

To mnie podłamało – bez dokumentów, bez
pieniędzy, nie znając miasta, to gdzie ja się ru-
szę, co ja zrobię? Jeszcze tego języka się bałem,
prawie nic nie rozumiałem… Zacząłem pić. Jak
coś miałem, wydawałem na alkohol.

Pracowaliśmy w wielu miejscach – na po-
lach, w magazynach, przy przerobie kurcza-
ków. Zarabiałem od 250 do 350 funtów, a do-
stawałem 20-30. Bakro wmawiał mi, że reszta
idzie na pokrycie kosztów pokoju, jedzenia
i transportu do pracy. Środki czystości, papie-
rosy musiałem sobie sam kupować, ale i na to
nie starczało. Szczerze? Chodziłem po ulicy
i pety zbierałem, żeby zapalić. Pracowaliśmy
czasem po 8, czasem po 12 godzin, „owertajmy”
były wypłacane, ale wszystko zabierał Bakro.
Cały czas mówił, że wiszę mu za coś pieniądze.

W pewnym momencie, może po roku, po-
wiedziałem Bakro, że chcę odejść. Odpowie-
dział mi krótko: „Wiem, gdzie mieszkają two-

je dzieci”. To był najgorszy moment… – Kamil
zaczyna płakać.

– Bakro w moim imieniu złożył wniosek do
miasta o mieszkanie. Przydzielono mi je, opła-
cał je angielski „kansil”, ale Bakro wynajął je lu-
dziom i zabierał te 500-600 funtów miesięcz-
nie dla siebie – opowiada dalej. – Codziennie
woził nas do pracy i przywoził z powrotem. Sa-
mi nie wychodziliśmy z domu. Po pracy też nie
mogliśmy odpocząć: sprzątanie domu, czysz-
czenie „gardenów”. Jak jedli obiad, to musia-
łem pozbierać ze stołu naczynia i pozmywać.
Skończyłem jedno zadanie, to zaraz mnie wo-
łali do kolejnego, nawet ich dzieci mi rozkazy-
wały.

Były rozmowy z chłopakami po cichu, jak
uciec. Ale gdzie mieliśmy uciec? Wokół pełno
Cyganów, wszyscy z tej jednej rodziny, baliśmy
się, że nas złapią i pozabijają. Sam widziałem,
jak Bakro jednego chłopaka z naszego pokoju
pobił. Bez powodu. Trzymał go za włosy i gło-
wą walił o ścianę, tamtemu krew się lała z no-
sa. Więc nikt z nas się nie buntował! Nikt, kto

tego nie przeżył, nie zrozumie tego strachu...
Byłem w obcym kraju – jakbym nagle zniknął,
nikt by mnie nawet nie szukał. W takich wa-
runkach człowiek boi się nawet odezwać.

I tak to się ciągnęło przez cztery lata. Praco-
wałbym dla niego do dziś, gdyby Bakro nie po-
pełnił jednego błędu. Zauważył, że ja jednak tro-
chę mówię po angielsku, i któregoś razu kazał mi
iść samemu do „kansila” odebrać „housebenefit”,
czyli zasiłek na mieszkanie, bo on nie mógł. Wte-
dy zauważyłem, że jednak jakoś potrafię się do-
gadać. Uwierzyłem, że sobie poradzę.

Wyczekałem na dzień, kiedy Bakro znów
pojechał do Polski. Zostaliśmy na krótko bez
jego dozoru. Próbowałem namówić chłopa-
ków, ale oni byli zbyt przerażeni. Uciekłem
więc sam. Wstałem wcześnie rano, kiedy wszy-
scy jeszcze spali. Zebrałem swoje rzeczy i po-
szedłem po prostu przed siebie.

Spałem na ławkach, na parkingach. Cały
czas się bałem, że spotkam kogoś z rodziny Ba-
kro. Parę razy widziałem ich na mieście, ucie-
kałem. Na darmowe posiłki chodziłem do ko-
ścioła. Tam poznałem Roberta. Był pierwszym
człowiekiem, który się mną zainteresował. To
on mi uświadomił, kim byłem przez ostatnie
lata. Niewolnikiem.

12 lat w myjni
Według szacunków Walk Free Foundation na
świecie jest około 25 milionów ofiar pracy nie-
wolniczej, ale dokładnych danych nie ma. Wia-

domo tylko, że ta liczba rośnie i że jest to już
druga, po przemycie narkotyków, najbardziej
dochodowa gałąź przestępstw. Pod definicję
handlu ludźmi podpada wiele różnych prze-
stępstw: seksbiznes, handel organami, a także
handel siłą roboczą.

– Kim jest ofiara handlu siłą roboczą? – py-
tam Aleksandrę, Polkę, która pracuje w Hope
of Justice, w oddziale w Bradford.

– To osoba, która została nakłoniona do
podjęcia pracy podstępem – tłumaczy. – Naj-
częściej została oszukana, składano jej fałszy-
we obietnice. Zaczyna pracę dobrowolnie, jed-
nak nie może z niej dobrowolnie zrezygnować.
Mimo że nie zarabia w ogóle albo zarabia gro-
sze, nie może odejść. Nie ma kontroli ani nad
swoimi finansami, ani nad godzinami pracy.
Pracuje pod wpływem przymusu fizycznego
lub manipulacji psychologicznej.

Aleksandra przyjechała trzy lata temu na
studia magisterskie na uniwersytecie w Brad-
ford. Nie wiedziała wówczas, że to miasto
o największych w całej Anglii problemach
z ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, nar-
kotykami i przestępczością. Od 2004 roku
mieszka tu duża społeczność polska.

Znalazła pracę w nocnym schronisku – po-
trzebowali kogoś z językiem polskim i do-
świadczeniem w pracy z imigrantami. W ciągu
dwóch lat zidentyfikowała tyle ofiar handlu
ludźmi, że po studiach dostała pracę w Hope
of Justice.

– Jeżdżę po różnych ośrodkach pomocy
– opowiada. – Po schroniskach dziennych
i nocnych, ośrodkach dla ubogich rodzin,
ośrodkach dla kobiet, które uciekają przed
przemocą domową, kościołach, w których wy-
dawane są darmowe posiłki. Rozglądam się za
osobami, które mówią po polsku lub w podob-
nym języku. Przysiadam się, zagajam rozmo-
wę. Zwykle ci ludzie są spragnieni rozmowy we
własnym języku. Często nie znają angielskiego,
więc proszą mnie o pomoc: a to żebym za-
dzwoniła do lekarza, a to napisała im maila po
angielsku. Pomagam, a przy okazji staram się
dowiedzieć czegoś o ich historii. 90 procent
ofiar nie chce współpracować z policją, boi się
zeznawać, zwłaszcza że często spotkali się już
z obojętnością policjantów. My jesteśmy dla
nich alternatywą, tym bardziej że oferujemy
możliwość realnej pomocy – możemy ich wy-
rwać z matni i przewieźć w bezpieczne miejsce.

Wśród Polaków przeważają samotni męż-
czyźni, wykorzystywani głównie do pracy.
Część z nich to alkoholicy.

Aleksandra: – Kiedy ich pytam, jak poznali
swoich „trafikerów”, najczęściej odpowiadają:
„A, staliśmy pod sklepem, piliśmy piwo, pod-
szedł do nas jakiś facet i zaproponował nam
pracę w Anglii”. Często nie zdają sobie sprawy,
co im się przytrafiło, nie potrafią tego nazwać.
Kiedy mówię: „Jesteś ofiarą handlu ludźmi
i współczesnego niewolnictwa”, jest to dla nich
szok. Pamiętam starszego faceta, miał około
60 lat, ale wyglądał na 80, w Polsce pracował
z Romami przy remontach; jeden z nich za-
proponował mu wyjazd do Anglii. Był tutaj
niewolnikiem przez 12 lat. Pracował w myj-
niach samochodowych; był sprzedawany ra-
zem z myjnią kolejnemu właścicielowi. Miesz-
kał na terenie myjni, spał w biurze. „Gdzie sy-
piałeś? Przecież tam nie ma łóżka – pytam go.
„Tam było takie rozkładane krzesło” – mówi
mi. „I na tym krześle spałeś przez tyle lat?!”.
„Tak”. Był, zdaje się, lekko opóźniony w roz-
woju. „Oni mi bardzo ufali, pilnowałem myjni!”
– mówił. „Ale nie dostawałeś za to żadnych
pieniędzy”. „No tak, ale przecież woda kosztu-
je, prąd, jedzenie” – tłumaczył ich.

Był całkowicie pozbawiony poczucia, że coś
mu się należy, że może czegoś żądać, o coś pro-
sić. Kiedy robiłam mu herbatę i trzeba było za-
gotować wodę i umyć szklankę, on mówił:
„Może być w brudnej szklance, nic nie szkodzi!
Wypiję zimną!”. Kiedy po tych 12 latach dar-
mowej pracy złamał nogę w stawie biodro-
wym, wyrzucili go po prostu na ulicę.

Niedawno zadzwonili do mnie z policji, że
mają kolejną polską ofiarę. Przyjechałam na-
tychmiast. Radek był doświadczonym deka-
rzem, złotą rączką, miał dobry fach w ręku. Do
Anglii ściągnął go kolega, który pracował
u pewnego Polaka, mówił, że bardzo dobrze
można zarobić. Z lotniska odebrał go jego pra-
codawca, Dawid. Dawid robił dobre wrażenie:
mówił płynnie po angielsku, elokwentny, ob-
rotny biznesmen. Miał legalną firmę remonto-
wą, ale wykorzystywał polskich pracowników
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Według danych brytyjskiej National Crime
Agency w 2017 r. odnotowano w Wielkiej
Brytanii 5145 ofiar współczesnego niewol-
nictwa. Wśród nich było 102 Polaków, w tym
83 osoby to ofiary handlu siłą roboczą. Rok
wcześniej Polaków było 163. Od stycznia do
marca tego roku odnaleziono 28 ofiar z Pol-
ski, z czego 23 to ludzie pracujący za darmo.
W związku ze skalą problemu w 2015 r. Wiel-
ka Brytania przyjęła nową ustawę o współ-
czesnym niewolnictwie, dopuszczającą na-
wet karę dożywocia dla przemytników i zmu-
szającą przedsiębiorstwa do ujawniania da-
nych niezbędnych, żeby przekonać się, czy
nie korzystają z pracy niewolniczej.
Jednak sprawy rzadko trafiają do sądów.
Ofiary boją się zeznawać, zwykle brakuje też
niepodważalnych dowodów. W 2017 r. sąd
skazał sześciu Polaków za handel żywym to-
warem na od 5 do 12 lat więzienia. W tej
chwili toczy się proces w Birmingham; na ła-
wie oskarżonych zasiada dziewięciu polskich
oskarżonych.

Niewolnicy na Wyspach

W 2017 r. 102 Polaków

Po roku powiedziałem
szefowi, że chcę odejść.
usłyszałem:
„Wiem,
gdzie mieszkają
twoje dzieci”
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Polscy
robotnicy przymusowi

na dużą skalę. Zawiózł go prosto do pracy
przy remoncie ogromnego domu. Był tam
kolega Radka, który został najwyraźniej
zmuszony, żeby ściągnąć dobrego specjali-
stę i trzech innych polskich robotników;
wszyscy mieszkali w przyczepie kempingo-
wej, bez toalety i bieżącej wody, z maleńką
kuchenką gazową. Wkrótce skończył im się
gaz i przez pół roku podgrzewali sobie je-
dzenie na ognisku. Właścicielka domu,
starsza Angielka, była pewna, że wynajmu-
je porządną firmę. Dawid co tydzień kaso-
wał starszą panią na kilkaset funtów, a im
dawał po 20 na rękę, twierdząc, że zapłaci
im następnym razem; tak ich zwodził mie-
siącami, a oni pracowali non stop. W koń-
cu Radek uciekł i zgłosił się na policję. Kie-
dy powiedziałam mu: „O nic nie musisz się
już martwić. Zamieszkasz w bezpiecznym
ośrodku, a jeśli będziesz chciał, wyślemy cię
do Polski”, rozpłakał się.

Rodzice z dziećmi atrakcyjni
Robert: – Zadzwoniła do mnie zaprzyjaźnio-
na ekspedientka ze sklepu w Birmingham.
Właśnie rozmawiała z polską rodziną, któ-
ra potrzebuje naszej pomocy, dała im mój
numer. Po chwili zadzwoniła kobieta, Polka,
bardzo wystraszona. Chciała się jak naj-
szybciej z nami spotkać. Opowiedziała w pa-
ru zdaniach swoją historię: w Polsce byli
z mężem bezrobotni, mają trójkę dzieci. 17,
12, 6 lat. On wyjechał do Anglii do pracy
i trafił na „trafikerów”. Pracował po 12 go-
dzin dziennie na budowie za darmo, ale
„trafiker” obiecał mu, że jeśli będzie dobrze
pracował, ściągnie jego rodzinę. Tak się sta-
ło. Zaraz po przyjeździe zabrano rodzinie
dokumenty. Mąż dalej pracował za 50 fun-
tów tygodniowo, dzieci poszły do szkoły.
Żyli w biedzie, ratowali się darmowymi po-
siłkami. Parę dni temu facet, który ich pil-
nował, wygadał się, że od wielu miesięcy
boss pobiera wysokie benefity na ich dzieci.

W dodatku szef dowiedział się, że oni wie-
dzą. Za godzinę miał do nich przyjechać. By-
li przerażeni, że zabierze im dzieci. Najbar-
dziej bali się o los 12-letniej córki, która wy-
raźnie podobała się „trafikerom”…

Mieliśmy godzinę, złamaliśmy chyba
wszystkie przepisy drogowe, żeby zdążyć.
Wjechaliśmy w ich ulicę. Mój wspólnik zo-
stał w samochodzie, zablokował wejście na
wypadek, gdyby tamci przyjechali wcześ-
niej. Wpadliśmy do mieszkania, w ciągu
10 minut spakowaliśmy dzieciaki i odjecha-
liśmy. Też płakali ze szczęścia.

Rodziny z dziećmi są dla „trafikerów” ła-
komym kąskiem. Dzieci dostają duże zasił-
ki, a do tego rodzicami, którzy boją się
o dzieci, łatwiej manipulować. – To jest ła-
twy dochód, trzeba tylko pójść do banko-
matu i wypłacić pieniądze. Co jakiś czas
przychodzi z urzędu informacja, że na ko-
lejny rok przyznane zostały takie a takie
pieniądze. „Jeśli zaszła jakaś zmiana w pań-
stwa sytuacji, proszę nas zawiadomić”. Je-
śli nikt tego nie zrobi, można z tego czerpać
korzyści przez długie lata.

„Trafikerzy” zarabiają setki tysięcy fun-
tów rocznie. Minimalna tygodniowa pensja
w Anglii to 250 funtów za 40 godzin pracy.
„Trafiker” zabiera zwykle 200. Jeśli ma
dziesięciu pracowników, to z samych ich
wypłat ma 2 tysiące funtów tygodniowo.
A zwykle biorą więcej, pod pretekstem roz-
maitych długów, z których latami nie moż-
na się wypłacić: biletu do Anglii, mieszka-
nia, jedzenia. Zabierają swoim ofiarom za-
siłki. Używają ich kont bankowych do pra-
nia brudnych pieniędzy; kiedy po uwolnie-
niu ofiary mają wreszcie wgląd w swoje
konto, okazuje się, że przeprowadzano na
nim setki transakcji na tysiące funtów. Bio-
rą też kredyty na ich nazwiska i używają
ich danych do wyłudzania odszkodowań od
firm ubezpieczeniowych. Zdarza się, że
zmuszają ludzi do popełniania przestępstw.

Robert: – Mówi się o dziesiątkach tysię-
cy ofiar w Wielkiej Brytanii. W ciągu ostat-
nich paru lat liczba zidentyfikowanych
ofiar wzrosła o 200 procent.

Wstyd wracać
Większość ofiar nie chce o swoich do-
świadczeniach opowiadać, nawet anonimo-
wo. Nawet najbliższym. Chcą zapomnieć.
„Co ze mnie za idiota, że tak się dałem
oszukać? Jak mogłem być tak naiwny?”
– myślą. – Ten wstyd, że nie zarobili, że zo-
stali oszukani, to dla facetów ogromna pre-
sja – uważa Aleksandra.

Potwierdza to Krzysztof mieszkający
w jednym z safe house'ów; nie wolno go od-
wiedzać, więc rozmawiamy przez telefon.
– Jestem ze wsi, spod Radomia – opowiada.
– Robiliśmy z tatą remonty: malowanie
ścian, płytki, kafelki – wszystko. Któregoś
razu zadzwonił z Anglii kolega i powiedział,
że w Anglii można bardzo dobrze zarobić.
Pojechałem, chociaż angielskiego nie zna-
łem w ogóle.

Krzysztof został pobity na ulicy, skra-
dziono mu dokumenty, a Polak, u którego
pracował, nie płacił mu. Gdy złamał rękę,
wyrzucono go. Nie miał ani ubezpieczenia,
ani paszportu, wylądował w schronisku dla
bezdomnych, gdzie odnalazła go Aleksan-
dra z Hope of Justice.

– Teraz codziennie rozmawiam przez
telefon z mamą – mówi Krzysztof. – Mam
się meldować, że wszystko u mnie w po-
rządku. Mama powiedziała, że jak nie wró-
cę w tym roku, to sama po mnie przyje-
dzie. Ona nie do końca wie, co mi się w tej
Anglii przytrafiło. Nie chcę jej dobijać. Ta-
ta mówi: „Wracaj, teraz w Polsce jest dużo
pracy, będziemy pracować razem”. Wrócę,
założymy z tatą wspólny biznes. Muszę
tylko jeszcze trochę popracować. Po tylu
latach nie mogę przecież wrócić z pustymi
rękami.
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Jeżeli ktoś zmusza lub nakłania cię do prostytucji, kradzieży
czy pracy w nieludzkich warunkach, jeśli ktoś ci grozi lub
cię szantażuje, to znaczy, że jesteś ofiarą przestępstwa
i masz prawo do bezpłatnej ochrony i wsparcia. Koniecznie
skontaktuj się z:
– Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi KGP,
tel. 664 974 934
lub mailowo: handelludzmibsk@policja.gov.pl.
– Policją, tel. alarmowy 112.
– Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla
Ofiar Handlu Ludźmi, tel. 22 628 01 20;
e-mail: info@kcik.pl; www.kcik.pl
– Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
„La Strada”, tel. 22 628 99 99.
Wyjeżdżając, zachowaj ostrożność!
– Uważaj na przypadkowo poznane osoby. Sprawcy czę-
sto używają manipulacji, żeby nakłonić swoje ofiary do
wyjazdu albo wykorzystać je w inny sposób. Jeden
z nich może udawać twojego najlepszego przyjaciela albo
szaleńczo w tobie zakochaną.
– Uważaj na ogłoszenia, w których pracodawca propo-
nuje wysokie zarobki za pracę niewymagającą szczegól-
nych kwalifikacji ani znajomości języka.
– Dowiedz się jak najwięcej o pracodawcy, u którego
masz się zatrudnić.
– Jeżeli korzystasz z usług pośrednika, np. agencji za-
trudnienia, sprawdź, czy działa legalnie i posiada certy-
fikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
– Umów się na regularne kontakty z bliską osobą oraz
ustal sposób powiadomienia jej o ewentualnym niebezpie-
czeństwie.
Koniecznie zabierz ze sobą:
– Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsula-
tu w kraju, do którego jedziesz.
– Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem lub bez
simlocka, żeby włożyć kartę SIM kraju, w którym prze-
bywasz.
– Jeżeli to możliwe, weź również pieniądze, żeby utrzy-
mać się przez jakiś czas i ewentualnie zapłacić za podróż
powrotną.
Podejmując pracę:
– Zawsze domagaj się umowy o pracę, najlepiej po polsku.
– Nigdy nie podpisuj dokumentów, których nie rozu-
miesz.

Co robić?

Policja radzi


