USŁUGI DOSTĘPNE DLA OFIAR
HANDLU LUDŹMI
DOL może pomóc ofiarom handlu ludźmi,
niezależnie od statusu imigracyjnego,
zapewniając różnorodne usługi lub skierowania
do organizacji społecznych.
Dostępne usługi obejmują:
• Tymczasowe zakwaterowanie w nagłych
przypadkach
• Wyżywienie i inne podstawowe potrzeby
• Odzyskiwanie niezapłaconych
wynagrodzeń
• Szkolenia i staże zawodowe
• Pomoc prawną i imigracyjną
• Pomoc w ustanowieniu stałego pobytu
w Stanach Zjednoczonych
• Usługi w zakresie zdrowia psychicznego
i fizycznego
• Poradnictwo
• Pomoc w dostępie do federalnych
i stanowych świadczeń publicznych
• Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych
• Postępowania karne i/lub cywilne
przeciwko handlarzom

Aby zgłosić podejrzany przypadek handlu
ludźmi, skontaktuj się z:
Wydziałem Polityki i Spraw Imigracyjnych
Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork/
New York State Department of Labor
Division of Immigrant Policies and Affairs
Tel.: 877-466-9757
E-mail: trafficking@labor.ny.gov
Strona www:
www.labor.ny.gov/immigrants
Krajowym Centrum Zasobów ds. Handlu
Ludźmi/National Human Trafficking
Resource Center
Tel.: 888-373-7888
Dodatkowe zasoby:
Polaris Project: www.polarisproject.org

W nagłych przypadkach natychmiast
dzwonić pod numer 911 .
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Departament Pracy Stanu Nowy Jork jest pracodawcą zapewniającym równość szans.
Sprzęt oraz usługi pomocnicze są dostępne dla osób niepełnosprawnych na życzenie.
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POMOC DLA OFIAR
HANDLU LUDŹMI

CZYM JEST PRACA PRZYMUSOWA?
Praca przymusowa, znana również jako „handel
ludźmi”, jest poważnym przestępstwem. Ofiary
handlu ludźmi mogą nie zdawać sobie sprawy,
że to, co się z nimi dzieje, jest nielegalne i
że dostępna jest pomoc. Handel ludźmi ma
miejsce, gdy dana osoba używa siły, oszustwa
lub przymusu w celu nakłonienia innej osoby
do działania wbrew jej woli.

Handlarze mogą również ograniczyć dostęp
pracownika do pieniędzy, aby stworzyć relację
opartą na zależności, płacąc mu sporadycznie,
bardzo mało lub nie płacąc mu wcale.

IDENTYFIKACJA POTENCJALNEGO
PRZYPADKU HANDLU LUDŹMI
Handel ludźmi może mieć miejsce w wielu
gałęziach przemysłu, w tym:

UŻYCIE SIŁY Zagrożenia przemocą fizyczną
lub rzeczywista przemoc fizyczna wobec
pracownika lub jego rodziny.

• Fabrykach, np. fabrykach odzieży

OSZUSTWO: Fałszywa obietnica, której
handlarz nie zamierza spełnić, na przykład
obiecanie zielonej karty lub pieniędzy.

• Branży budowlanej

PRZYMUS: Groźba zmuszająca kogoś do pracy,
np. groźba wezwania urzędników imigracyjnych
lub policji i fałszywe oskarżenie o przestępstwo
lub fałszywe stwierdzenie, że dana osoba musi
pracować, aby spłacić dług.

•	Restauracjach, barach, hotelach i innych
branżach usługowych

Handlarze używają połączenia strachu,
zastraszania, znęcania się i taktyk
psychologicznych w celu kontrolowania swoich
ofiar. Są to:
PRZEMOC EMOCJONALNA: Upokarzanie
pracownika w obecności innych osób,
wyzywanie, sprawianie, że ofiara czuje się
winna, obwinianie ofiary za zaistniałą sytuację.
Handlarze mogą również dochodzić swoich
przywilejów na podstawie płci, wieku lub
narodowości, sugerując swoją wyższość i
przewagę. Handlarze mogą również chwalić
pracowników, mówić im, że na nich polegają
lub że są jedynymi osobami, które są w stanie
wykonać konkretne zadanie lub że handlarze
dają im pracę, więc powinni czuć się wdzięczni.
IZOLACJA I KONTROLA: Handlarze mogą
powtarzać pracownikowi, że nie powinien
rozmawiać z innymi osobami, mogą stale
monitorować go przez telefon lub kamerę
lub pokazywać broń i zapewniać o kontakcie
z organami ścigania w celu zastraszenia.

• Farmach lub firmach zajmujących się
architekturą krajobrazu
•	Domach prywatnych (np. w przypadku niań i
gospodyń domowych)

•	Klubach ze striptizem, prostytucji ulicznej,
fałszywych salonach masażu, usługach
agencji towarzyskich, burdelach itp.
Osoba może być ofiarą handlu ludźmi, jeśli:
• Nie może swobodnie przychodzić i wychodzić
•	Nie sprawuje kontroli nad własnymi
dokumentami tożsamości ani pieniędzmi
• Nie jest wynagradzana lub otrzymuje bardzo
małe wynagrodzenie
• Zazwyczaj pracuje bardzo długo
• Ma duży lub rosnący dług
•	Mieszka lub pracuje w miejscu o wyjątkowo
wysokim poziomie zabezpieczeń lub
nadzorowanym przez wiele kamer
•	Jest niezwykle niespokojna, lękliwa, uległa,
przygnębiona, nerwowa lub spięta
•	Posiada obrażenia niewyjaśnionego
pochodzenia lub symptomy chronicznej lub
nieleczonej choroby
•	Posiada ślady wykorzystywania fizycznego
lub seksualnego, fizycznego obezwładniania,
przetrzymywania lub tortur

ROLA DEPARTAMENTU PRACY
STANU NOWY JORK W POMAGANIU
OFIAROM HANDLU LUDŹMI
Departament Pracy posiada uprawnienia do
przyjmowania skarg i prowadzenia dochodzeń w
sprawie naruszeń prawa pracy w Nowym Jorku,
dotyczących m.in. płacy minimalnej, nadgodzin,
niewypłaconych wynagrodzeń i bezprawnych
odliczeń. Inspektorzy Departamentu Pracy są
uprawnieni do kontrolowania przedsiębiorstw,
przeprowadzania wywiadów z pracownikami
oraz przeglądania dokumentacji dotyczącej płac.
Pracownicy Departamentu Pracy są przeszkoleni w
zakresie identyfikowania potencjalnych przypadków
handlu ludźmi. Wydział Polityki i Spraw Imigrantów
koordynuje działania Departamentu Pracy w
zakresie zwalczania handlu ludźmi, w tym:
• Zapewniania skierowań do programu NY
Response to Human Trafficking Program
• Udzielania poświadczeń wiz U lub T
kwalifikującym się ofiarom niektórych
poważnych przestępstw, w tym handlu ludźmi
• Zwiększenia świadomości społecznej
poprzez prezentacje skierowane do
społeczności i przedsiębiorstw
Jeśli jesteś zainteresowany którąkolwiek z
naszych usług, zadzwoń do Wydziału Polityki
i Spraw Imigrantów pod numer 877-466-9757
lub wyślij wiadomość e-mail na adres
trafficking@labor.ny.gov.

