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Militarna inwazja rozpoczęta przez Rosję przeciwko Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 roku spowodowała kryzys 
humanitarny i wywołała ucieczkę dużej liczby uchodźców z Ukrainy do państw UE. Według Agencji ONZ ds. 
Uchodźców, do dnia 16 marca 2022 roku Ukrainę opuściły niemal trzy miliony osób. 1 W warunkach trwającego 
kryzysu, korzystające z okazji grupy przestępcze mogą wykorzystywać tę sytuację do dalszego zdobywania 
zysków i poszerzania swojej przestępczej działalności: 

• Większość spośród osób uciekających z Ukrainy to kobiety, dzieci i osoby najsłabsze, które są 
idealnymi potencjalnymi ofiarami grup przestępczych zaangażowanych w proceder handlu ludźmi. 
Według relacji, ponad milion dzieci opuściło Ukrainę w trakcie tej wojny, co oznacza, że przybywający 
do UE nieletni bez opiekunów są szczególnie narażeni na ryzyko. 

• Kobiety i dzieci, w tym osoby małoletnie bez opiekunów, najbardziej zagrożone są ryzykiem wyzysku 
do celów seksualnych i wyzysku w pracy, a także przymuszania do żebractwa, działalności 
przestępczej lub innych czynów zabronionych. 

• Największe obawy w tym zakresie dotyczą terenów przygranicznych, ośrodków przyjmowania 
i zakwaterowania uchodźców, a także węzłów komunikacji publicznej, takich jak dworce kolejowe 
i autobusowe. 

• Państwa przyjmujące uchodźców z Ukrainy muszą pozostawać czujne na oznaki lub próby 
rekrutowania potencjalnych ofiar handlu ludźmi. 

 

Co się dzieje? 

Duża liczba uchodźców napływających z Ukrainy nakłada znaczące obciążenia na kraje przyjmujące (zarówno 

tranzytowe, jak i docelowe) w zakresie pełnej kontroli, monitorowania i rejestrowania osób przybywających 

z terenów objętych wojną. Ponadto, sytuacja na Ukrainie zachęciła wielu wolontariuszy w państwach 

członkowskich UE do zaangażowania w działania humanitarne i oferowanie swojej pomocy. W związku z tym, 

władze napotykają dodatkowe wyzwania w postaci weryfikowania i monitorowania dużej liczby wolontariuszy 

w rejonach przygranicznych i w krajach docelowych, oferujących wsparcie takie jak transport lub 

zakwaterowanie dla osób przybywających z Ukrainy. 

 

Siatki przestępcze mogą jednak wykorzystywać ten kryzys i rekrutować1 ofiary spośród ukraińskich 

uchodźców, w celu ich wyzysku o charakterze seksualnym, w pracy lub w innych formach. Unijne państwa 

członkowskie, agencje i kilka organizacji pozarządowych (NGO) zwracały uwagę na możliwość wiktymizacji 

kobiet i dzieci przybywających z Ukrainy w ostatnich tygodniach, wskazując na fakt obecności osób 

wzbudzających podejrzenia w punktach recepcyjnych, węzłach komunikacyjnych lub miejscach docelowych 

w UE.2 

 

 
1 Informacje przekazane Europol przez państwa członkowskie. 
2 Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), marzec 2022, IOM ostrzega o podwyższonym ryzyku handlu ludźm i 
w przypadku osób uciekających z Ukrainy, dostępne na https://www.iom.int/news/iom-warnsincreased-risk-trafficking-
persons-people-fleeing-ukraine. 
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Handel ludźmi – dobrze prosperująca działalność przestępcza jest już zorganizowana w UE 

Liczba potencjalnych ofiar przybywających z Ukrainy będzie prawdopodobnie zachęcać zarówno pojedyncze 

osoby chcące skorzystać z okazji do nadużyć i udające wolontariuszy, jak też siatki przestępcze 

specjalizujące się w handlu ludźmi.  

Handel ludźmi od dawna stanowi lukratywną działalność zarobkową siatek przestępczych, opierających się 

na szerokiej i dynamicznej infrastrukturze, która już jest stworzona i rozpowszechniona w całej UE. Europa 

Wschodnia była i jest kluczowym obszarem pochodzenia ofiar handlu ludźmi, przemycanych i wyzyskiwanych 

w całej UE. Jest to także obszar pochodzenia członków wielu siatek przestępczych zaangażowanych w handel 

ludźmi w Unii Europejskiej.3 Grupy przestępcze aranżujące działania związane z handlem ludźmi często mają 

korzenie w krajach graniczących z Ukrainą, co może jeszcze bardziej ułatwić im korzystanie z nowych okazji 

i licznego grona potencjalnych ofiar. O ile handlarze ludźmi i ich ofiary często są tej samej narodowości4, 

prawdopodobne jest, że również przestępcy z UE będą w większym stopniu obierać za cel wyzysku osoby 

z Ukrainy. Handel ludźmi, szczególnie do celów wyzysku seksualnego i wyzysku w pracy, nadal stanowi 

najważniejsze zagrożenie we wszystkich państwach członkowskich UE.  

Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie mogą być brane na cel na różnych etapach ich podróży do 

miejsc przeznaczenia w Unii Europejskiej. W perspektywie krótkoterminowej, największe ryzyko polega na 

możliwości wyszukiwania ofiar przez przestępców pod pretekstem obietnic transportu, bezpłatnego 

zakwaterowania, ofert zatrudnienia lub innych form natychmiastowego wsparcia.  

Grupy (zakładane przez wolontariuszy) w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczane są 

indywidualne prośby i oferty wsparcia, stanowią idealne źródło informacji dla kręgów przestępczych. Platformy 

mediów społecznościowych często zawierają szczegółowe informacje na temat uchodźców (ich miejsca 

pobytu, numery telefonów, zdjęcia) oraz na temat ich dzieci. Przestępcy mogą wykorzystywać wspomniane 

platformy w celu wyszukiwania potencjalnych ofiar i kontaktowania się nimi. Kolejne ryzyko to obecność 

przestępców w charakterze wolontariuszy w ośrodkach przyjmowania i zakwaterowania uchodźców.  

Wśród potencjalnych ofiar wymienić można głównie kobiety i dzieci, a także osoby starsze i inne najbardziej 

narażone grupy, takie jak osoby niepełnosprawne umysłowo i fizycznie. Spośród wymienionych, ryzyko 

wiktymizacji dotyczy szczególnie osób małoletnich bez opiekunów, w tym dzieci osieroconych w trakcie wojny, 

a także małoletnich podróżujących z opiekunami (niebędącymi ich rodzicami), w przypadku których nie można 

przeprowadzić dokładnej weryfikacji. Kobiety mogą paść ofiarą wyzysku seksualnego, programów nielegalnej 

surogacji, przymuszania do żebractwa lub czynów przestępczych. Dzieci mogą być wybierane do wyzysku 

o charakterze seksualnym, do nielegalnej adopcji, albo mogą być przymuszane przez przestępców do 

żebractwa i czynów karalnych. Osoby starsze i inne o najsłabszej pozycji również napotykają ryzyko 

dostania się w ręce wyzyskiwaczy, przymuszania do żebractwa lub wykorzystywania do wyłudzania zasiłków. 

 

Wszystkie zaangażowane organy muszą stale zachowywać czujność, aby szybko wykrywać próby 

przestępstw zmierzających do wykorzystania kryzysu i niepewnej sytuacji osób przybywających z Ukrainy. 
 

Europol nieprzerwanie monitoruje sytuację, wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę i możliwości – w tym 
poprzez personel skierowany do udziału w misjach rozpoznawczych w regionie. Europol niezmiennie udziela 
wsparcia operacyjnego oraz stanowi platformę współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami egzekwowania 
prawa z zainteresowanych państw członkowskich UE i partnerami spoza UE. 

 

 
3 Informacje Europolu. 
4 Informacje Europolu. 
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