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stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest organizacil pozarzqdowq, kt6rej statutowym celem jest
podejmowanie dzialari na rzecz przestrzegania praw czfowieka i przeciwdzialanie nier6wnemu
traktowaniu ' Dq2qc do wprowadzania zmian systemowych w prawie i polityce spolecznej, bierzemy
udziat w konferencjach, konsultacjach akt6w prawnych, komentujemy przepisy prawa, sporzqdzamy
ekspertyzy i opinie, prowadzimy badania i monitoringi. Zajmujemy siq takze dziatalnojciq edukacyjnq i
informacyjnq.

w dniach 28 maja -L2czerwca2ol'4 r. odbqdzie siq 103 sesja Miqdzynarodowej Konferencji
Pracy' Ju2dzis wiadomo, ze na Konferencjitej bqdzie dyskutowany tekst protokofu uzupelniajqcego do
Konwencji Genewskiej nr 29 z dnia 28 czerwca 1930 dotyczqcej pracy przymusowej lub obowiqzkowej,
poniewa2 na 317 sesji Rady Administracyjnej Miqdzynarodowej organizacji pracy postanowiono o
umieszczeniu tej dyskusji w porzqdku obradl .

Umieszczenie dyskusji nad protokolem uzupe{niajqcym do Konwencji w porzqdku obrad 103
sesji Miqdzynarodowej Konferencji Pracy byio poprzedzone spotkaniem ekspert6w ds. pracy
przymusowej i handlu ludlmi, kt6re odbylo siq w lutym 2013 r. i zostato zwolane przez Radq
Administracyjnq MoP w celu zidentyfikowania luk i stabosci w systemie stosowania norm
usta nowionych przedm iotowq Konwencjq2.
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z 1930 r' (TMELE/2013); sprawozdanie koricowerrtvElE/2,qgl7); wnioski przvjste na iu (TMELE/2013/6).

Misje stowarzyszenia lnterwencji Prawnej jest dziaianie na rzeczos6b dyskryminowanych lub zagro2onychwykluczeniem spotecznym poprzez udzieranie im pomocy prr*nuj i wsparcia integracyjnego
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Jak wynika z badari i raport6w MoP, Konwencja z L93o r. w znacznej czqsci zdezaktualizowala siq,
nie odpowiada ju2 wsp6lczesnym realiom i nie mo2e stanowii wystarczajqcego instrumentu w warce z
wspdtczesnymi formami pracy przymusowej. Jak wynika z podsumowania raportu Mop3, w okresie od
2005 do 20LZ roku:

o prawie 21 mln os6b padlo ju2 ofiarq pracy przymusowej - !1.,4m1n kobiet idziewczqt oraz9,5
mln mq2czyzn i chtopc6w,

o prawie 19 milion6w pracownik6w jest wykorzystywanych przez osoby prywatne rub
przedsiqbiorstwa (w tym 4,5 mln to ofiary wykorzystywania seksualnego), a ponad 2 milionv
przez struktury pa6stwowe lub grupy rebeliant6w,

3 praca przymusowa generuje ogromne nielegalne zyski dla podmiotdw trudniqcych siq tym
procederem' Jak wynika z bada6, sektory, w ktdrych najczqsciej dochodzi do przypadk6w pracy
przymusowei, to rornictwo, budownictwo, pomoc domowa, produkcja i rozrywka,

o grupE szczeg6lnie narazonE na wykorzystanie w ramach pracy przymusowej sq pracownicy
migrujqcy.

Miqdzynarodowi eksperci zgodzili siq, 2e istnieje pilna potrzeba wdrozenia skuteczniejszych
Srodk6w zapobiegaiqcych pracy przymusowej, konieczne jest zwiqkszenie ochrony pracownik6w i
skutecznego kompensowania szkdd poniesionych przez poszkodowanych, aby zapobiec ponownej ich
wiktymizacji' w zwiqzku z tym przygotowano projekt nowego miqdzynarodowego dokumentu
wiqzqcego - protokolu do Konwencjia.

Celem proponowanych zmian ma byi takie
Konwencji, aby ostatecznie zlikwidowai zjawisko pracy

przymusowej, dlatego niezwykle wa2ne jest poparcie

dokumentu.

Przyjqcie protokolu pozwoli pa6stwom podjqi wp6lne dzialania dla zlikwidowania tego
zbrodniczego procederu' Nale2y podkreSlii, 2e tego rodzaju przestqpczosd dawno przestata miei
charakter lokalny, wewnqtrzny i dotyka w rdwnym stopniu wiele paristw, jest problemem
miqdzynarodowym' Brak wsp6lpracy miqdzy paristwami i koordynacji ich dziatari w przedmiotowym
zakresie istotnie utrudnia skuteczne zwalczanie przypadk6w czerpania korzysci z pracyprzymusowej.

i!110:ry,www.ilo.orglglobal/topicsforced-tabour/pubtications/WCMS_1819s3/tang_enlindex.nrm
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wyeliminowanie luk w zakresie wdra2ania

przymusowej i handlu ludimi w celu pracy

rzqd6w poszczeg6lnych paristw dla tego
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sieci przestqpcze wykorzystujq r62nice miqdzy poszczeg6lnymi systemami prawnymi, prowadzqc lub
posredniczqc w handlu ludlmi do cel6w pracy przymusowej, i czerpiq z tego potq2ne zyski. Dodatkowo,
wraz z rozwojem gospodarczym, pojawia siq wiele nowych zagroien w powy2szym zakresie. w tym
kontekscie zgoda padstw odno6nie do skali problemu oraz stworzenie mo2liwo$ci podejmowania
wspSlnych dzialaf w celu jego eliminacji pozwoli stworzyi bezpiecznq przestrzef dla realizacji praw i

wolnoSciokre6lonych Konwencjq o ochronie praw czfowieka i podstawowych wolnoSci.

w konsekwencji stwierdzi( naleiy, 2e Polska, jako strona Konwencji z L93o roku, powinna

znale1( siq w grupie paristw podejmujqcych konkretne kroki, aby doprowadzii do calkowitej likwidacji
lub przynajmniej istotnego ograniczenia zjawiska pracy przymusowej. iak wynika z badari
prowadzonych przez naszE organizacjq wykorzystanie pracownik6w migracyjnych ma miejsce tak2e w
Polsce5.

w imieniu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej chcieliby5my zatem zaapelowai, aby Rzqd

Rzeczypospolitej Polskiej popari projekt protokotu uzupelniajqcego do Konwencji o pracy przymusowej,

na 103 sesji Miqdzynarodowej Konferencji pracy.

h,q ry\ ry

Do wiadomoSci:

I' Pan Piotr Stachadczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnqtrznych

2. Pani Profesor rrena Lipowicz, Rzecznik praw obywatelskich

3. Pan Jan wqgrzyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie sprawiedliwoSci

- Por. W. Klaus (red.) Ziemio obiecana? Warunki cudzoziemcdw w Polsce, Warszawa 201L.

MisiE stowarzyszenia lnterwencji Prawnej jest dziaianie na rzeczos6b dyskryminowanych lub zagro2onycn
wykluczeniem spolecznym. poprzez udzielanie im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego


