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Διακίνηση και Εμπορία
Ανθρώπων (Trafficking):
Τι είναι το Trafficking;
Η διακίνηση και εμπορία ανθρώπων -Trafficking, είναι
ένα είδος βίας, το οποίο λαμβάνει χώρα τόσο σε κρατικό
αλλά και σε διακρατικό επίπεδο και εμπλέκει ένα μεγάλο αριθμό προσώπων, διεθνών εγκληματικών δικτύων και
προσφυγικών αρχών.
Αποτελεί, ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται ραγδαία και
λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις παγκοσμίως και αυτό
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι αποφέρει στους εμπλεκόμενους τεράστια εισπρακτικά κέρδη με μικρό ρίσκο.
Καθιστά δε, την τρίτη μεγαλύτερη και γρηγορότερα αναπτυσσόμενη εγκληματική δραστηριότητα παγκοσμίως, μετά τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.
Τα θύματα μπορεί να είναι άντρες, γυναίκες και παιδιά,
με το μεγαλύτερο ποσοστό θυματοποίησης όμως να αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά.
Το trafficking προϋποθέτει την μετακίνηση ατόμων από
το μέρος διαμονής τους σε άλλο μέρος της κοινότητάς
τους, της επαρχίας τους, της περιφέρειας τους ή της χώρας

τους (κρατικό επίπεδο), αλλά και εκτός συνόρων σε άλλη χώρα ή σε άλλη ήπειρο (διακρατικό επίπεδο), πάντα με
απώτερο σκοπό την εκμετάλλευση.
Η εκμετάλλευση εμφανίζεται με ποικίλες μορφές:
• Σεξουαλική εκμετάλλευση ανδρών, γυναικών και παιδιών (καταναγκαστική πορνεία, σεξοτουρισμός)
• Εργασιακή εκμετάλλευση ανδρών, γυναικών και παιδιών (καταναγκαστική εργασία σε βιομηχανίες, σε αγροτικές εργασίες, σε οικοδομικές εργασίες ή σαν οικιακοί βοηθοί)
• Εκμετάλλευση παιδιών για επαιτεία ή διακίνηση ναρκωτικών.
• Εκμετάλλευση Γυναικών και ανήλικων κοριτσιών για
παράνομους γάμους και υιοθεσίες.
• Εκμετάλλευση ανδρών, γυναικών και παιδιών για αφαίρεση οργάνων.

O επίσημος ορισμός του trafficking
O επίσημος ορισμός του trafficking προέρχεται από το
Πρωτόκολλο για την Αποτροπή, την Καταστολή και την
Τιμωρία της Παράνομης Διακίνησης Προσώπων με σκοπό τη Σεξουαλική και Οικονομική Εκμετάλλευση, ιδιαίτερα των Γυναικών και των Παιδιών, το οποίο υπεγράφη στο
Παλέρμο της Ιταλίας το Δεκέμβριο του 2000.
Με βάση το σχετικό Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών,
ως Παράνομη Διακίνηση Προσώπων με σκοπό τη Σεξουαλική και Οικονομική Εκμετάλλευση θα εννοείται:
Η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, η εγκατάσταση (στέγαση, μέριμνα για τη συνέχιση της παραμονής) ή
η παραλαβή προσώπων μέσω της απειλής, της χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, της απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, της κατάχρησης της δύναμης, της
κατάχρησης μιας ευάλωτης ή τρωτής θέσης, της προσφοράς ή της αποδοχής οικονομικού ή άλλου οφέλους για την
επίτευξη της σύμφωνης γνώμης ενός προσώπου, το οποίο
ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί άλλου προσώπου για το σκοπό
της εκμετάλλευσης.
Ο όρος εκμετάλλευση περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, την
εκμετάλλευση της πορνείας τρίτων προσώπων ή άλλες
μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης , την καταναγκαστική εργασία ή υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών, τη δουλειά

ή πρακτικές που μοιάζουν με εκείνες της δουλείας ή της
σκλαβιάς ή την αφαίρεση οργάνων.
Η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, εγκατάσταση
ή παραλαβή ενός παιδιού για το σκοπό της εκμετάλλευση
θα θεωρείται παράνομη διακίνηση προσώπων.
Ως παιδί θεωρείται κάθε άτομο ηλικίας μικρότερης των
18 ετών.
Αξίζει να αναφερθεί πως η Ελλάδα, παρόλο που ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο, δεν το έχει ακόμα επικυρώσει αν και αποτελεί το πιο
σημαντικό διεθνές νομικό έγγραφο για την καταπολέμηση του trafficking.
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Διακίνηση & Εμπορία Ανθρώπων (trafficking)
και Λαθραία Διακίνηση (smuggling)
Παρά την πρόοδο που παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια στην προσπάθεια μέτρησης της εξάπλωσης του
trafficking, το εγχείρημα αυτό συναντά μεγάλες δυσκολίες. Ένας από τους λόγους είναι ότι μέχρι το 2000 και την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο, υπήρξαν μεγάλες διαφωνίες σχετικά με το τί είναι trafficking. Άλλωστε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, το trafficking
θεωρούνταν μια μορφή λαθραίας διακίνησης (smuggling)
και ένας τύπος παράνομης μετανάστευσης (illegal
migration).
Το 2001 υπεγράφη το Πρωτόκολλο Ενάντια στη Λαθρεμπορία των Μεταναστών μέσω Ξηράς, Αέρα και Θάλασσας,
το οποίο συμπληρώνει το Πρωτόκολλο του Παλέρμο. Σύμφωνα με αυτό:
Λαθραία Διακίνηση Ανθρώπων (smuggling), θα εννοείται
η αποκόμιση με έμμεσο ή άμεσο τρόπο χρηματικού ή άλλου
είδους κέρδους, για την παράνομη είσοδο ενός ατόμου (άνδρας, γυναίκα ή παιδί) σε μια χώρα της οποίας το άτομο δεν
είναι ούτε πολίτης αλλά ούτε μόνιμος κάτοικος.
Αντίθετα λοιπόν από το trafficking όπου:

• Το άτομο εξαναγκάζεται να το κάνει
• Μπορεί να περιλαμβάνει ή όχι το πέρασμα των συνόρων
• Μπορεί να έχει ή και να μην έχει στην κατοχή του νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα
• Το άτομο δέχεται συχνά επαναλαμβανόμενη εκμετάλλευση
• Το άτομο βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή τη φύλαξη του
εμπόρου, χωρίς ελευθερία
• Έχουν αφαιρεθεί από το άτομο ταυτότητα, διαβατήριο
και άλλα έγγραφα.
Στο Smuggling:
• Το άτομο πηγαίνει με δική του ελεύθερη βούληση
• Του παρέχεται βοήθεια να περάσει κάποια σύνορα
• Μπορεί να του δοθούν πλαστά η παράνομα ταξιδιωτικά έγγραφα
• Συνήθως αφήνεται στην τύχη του μόλις φτάσει στο σημείο προορισμού ή και πριν φτάσει σε αυτό.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Trafficking
Η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, η εγκατάσταση (στέγαση,
μέριμνα για τη συνέχιση της παραμονής) ή η παραλαβή προσώπων μέσω
της απειλής, της χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, της απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, της κατάχρησης της δύναμης, της κατάχρησης μιας ευάλωτης ή τρωτής θέσης, της προσφοράς ή της αποδοχής οικονομικού ή άλλου οφέλους για την επίτευξη της σύμφωνης γνώμης
ενός προσώπου, το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί άλλου προσώπου
για το σκοπό της εκμετάλλευσης.
Ο όρος εκμετάλλευση περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, την εκμετάλλευση
της πορνείας τρίτων προσώπων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης , την καταναγκαστική εργασία ή υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών, τη
δουλειά ή πρακτικές που μοιάζουν με εκείνες της δουλείας ή της σκλαβιάς ή την αφαίρεση οργάνων.
Η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, εγκατάσταση ή παραλαβή
ενός παιδιού για το σκοπό της εκμετάλλευση θα θεωρείται παράνομη διακίνηση προσώπων.
Ως παιδί θεωρείται κάθε άτομο ηλικίας μικρότερης των 18 ετών.

Smuggling

Λαθραία Διακίνηση Ανθρώπων (smuggling), θα
εννοείται η αποκόμιση με έμμεσο ή άμεσο τρόπο
χρηματικού ή άλλου είδους κέρδους, για την παράνομη είσοδο ενός ατόμου (άνδρας, γυναίκα ή παιδί) σε μια χώρα της οποίας το άτομο δεν είναι ούτε
πολίτης αλλά ούτε μόνιμος κάτοικος.

Το άτομο εξαναγκάζεται να το κάνει

Το άτομο πηγαίνει με δική του ελεύθερη βούληση

Μπορεί να περιλαμβάνει ή όχι το πέρασμα των συνόρων

Του παρέχεται βοήθεια να περάσει κάποια σύνορα

Μπορεί να έχει ή και να μην έχει στην κατοχή του νόμιμα ταξιδιωτικά
Μπορεί να του δοθούν πλαστά η παράνομα ταξιέγγραφα
διωτικά έγγραφα
Έχουν αφαιρεθεί από το άτομο ταυτότητα, διαβατήριο και άλλα έγγραφα
Μπορεί να του δοθούν πλαστά η παράνομα ταξιδιωτικά έγγραφα

Μπορεί να του δοθούν πλαστά η παράνομα ταξιδιωτικά έγγραφα

Το άτομο δέχεται συχνά επαναλαμβανόμενη εκμετάλλευση
Το άτομο βρίσκεται υπό τον έλεγχο ή τη φύλαξη του εμπόρου, χωρίς
Συνήθως αφήνεται στην τύχη του μόλις φτάσει
ελευθερία
στο σημείο προορισμού ή και πριν φτάσει σε αυτό

Κοινός παρανομαστής και των δύο, παραμένει το γεγονός ότι αποτελούν μια άκρως επικερδή
επιχείρηση για τους εμπόρους ανθρώπων και τους λαθροδιακινητές, ενώ από τη μεριά των θυμάτων
και οι δύο καταστάσεις
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Trafficking: Διεθνή Στατιστικά Στοιχεία.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Πρωτοβουλίας για
την Αντιμετώπιση του Trafficking των Ηνωμένων Εθνών
(United Nations Initiative to Fight Human Trafficking –
UNGIFT), σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (International Labor Organization - ILO) και
το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (International
Organization of Migration – IOM), υπολογίζεται πως περίπου 2.5 εκατομμύρια είναι τα θύματα του trafficking παγκοσμίως.

(Πηγή: ECPAT International, Summary Report 2009)

Πιο συγκεκριμένα:
• 1.4 εκατομμύρια υπολογίζονται τα θύματα σε Ασία και
Ειρηνικό
• 270 χιλιάδες υπολογίζονται τα θύματα στις Βιομηχανικές χώρες της Δύσης
• 250 χιλιάδες υπολογίζονται τα θύματα σε Λατινική Αμερική και Καραϊβική
• 230 χιλιάδες υπολογίζονται τα θύματα σε Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική

• 130 χιλιάδες υπολογίζονται τα θύματα στην Υποσαχάρια Αφρική
Όσον αφορά τα θύματα, οι στατιστικές δείχνουν πως:
• Στην πλειοψηφία τους είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 24
ετών
• Περίπου 1.2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα
trafficking ετησίως
• Το 95% των θυμάτων βιώνουν σωματική ή ψυχολογική
βία ως αποτέλεσμα του Trafficking
• Το 43% του συνόλου των θυμάτων αφορούν σεξουαλική εκμετάλλευση, από τα οποία το 98% είναι γυναίκες και
ανήλικα κορίτσια.
• Το 32% των θυμάτων αφορούν οικονομική εκμετάλλευση, από τα οποία το 56% αφορά γυναίκες και ανήλικα
κορίτσια και το 44% αφορά άνδρες.

Trafficking / Smuggling
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Σχετικά με τα ετήσια κέρδη των εμπόρων σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτά ανέρχονται στο ποσό των 36,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το 49% από αυτά τα κέρδη να σημειώνονται στις Βιομηχανικές χώρες της Δύσης.
Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ποινικών διώξεων σε εμπόρους για το έτος
2006.
Πιο συγκεκριμένα σε παγκόσμιο επίπεδο αναφέρθηκαν 5.808 ποινικές διώξεις με μόλις 3.160 καταδικαστικές
αποφάσεις.
Αυτό σημαίνει πως για κάθε 800 άτομα που διακινήθηκαν για εκμετάλλευση, μόνο ένας έμπορος καταδικαζόταν.
Αυτά τα ευρήματα συνηγορούν στην άποψη ότι το trafficking αποτελεί μία πηγή υψηλού κέρδους με χαμηλό ρίσκο
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Το Trafficking στην Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι μία από τις βασικότερες
χώρες διακίνησης θυμάτων trafficking, καθώς αποτελεί χώρα προορισμού και διέλευσης, με κύρια σημεία εισόδου, τόσο τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας,
όσο και τα χερσαία σύνορα με την Αλβανία
και τη Βουλγαρία.
Στην Ελλάδα τα θύματα του trafficking
υπολογίζονται περίπου στις 20.000 - 25.000,
με το 80% αυτών να είναι αλλοδαπές γυναίκες (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 2007).
Σύμφωνα με τη Παγκόσμια Έκθεση για
το trafficking, του Γραφείου για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα των Ηνωμένων Εθνών
(UNODC, Φεβρουάριος 2009), τα θύματα
προέρχονται κυρίως από την Αλβανία, τη
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Μολδαβία, τη Νιγηρία, τη Λευκορωσία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία..

Πιο συγκεκριμένα:

Trafficking / Smuggling
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Αρωγή των Θυμάτων Trafficking.
Τα θύματα trafficking έχουν βιώσει βία και βιασμούς από
τους διακινητές, τους μαστροπούς, τους πελάτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θύματα έχουν υποστεί φυσική
βία, «εργάστηκαν» σε συνθήκες ανθυγιεινές, υπέστησαν
εκτρώσεις και μη ασφαλείς σεξουαλικές επαφές, υποχρεώθηκαν σε χρήση τοξικών ουσιών και έχουν άμεση ανάγκη
παροχής ιατρικής φροντίδας. Εκτός από τη φυσική βία τα
θύματα έχουν συνήθως και ψυχολογικά τραύματα και επομένως παρουσιάζουν ένα πολύπλοκο δίκτυο αναγκών ια τρικής παρέμβασης.
Η εμπλοκή στη βιομηχανία του σεξ αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης των ΣΜΝ (Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα) και του HIV/AIDS καθώς και την εμφάνιση ενδοπυελικών (σαλπιγγίτιδα, ενδομητρίτιδα) αλλά και φλεγμονών του
πρωκτού και του ορθού.
Όλοι οι παράμετροι που συνοδεύουν το trafficking έχουν
σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των θυμάτων, που
συχνά παρουσιάζουν κατάθλιψη και κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Η χρήση τοξικών ουσιών και αλκοόλ περιπλέκει
ακόμη περισσότερο την εικόνα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3064/2002
(ΦΕΚ Α΄ 248/15-10-2002) για την “καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγής στα

θύματα των πράξεων αυτών”, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 233/2003 (ΦΕΚ Α΄204/28-8-2003) “Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323,
323Α, 349, 351 και 351 Α του Ποινικού Κώδικα”, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελεί τον κρατικό φορέα προστασίας και αρωγής των θυμάτων trafficking.
Πιο συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Υγείας οφείλει να λειτουργεί, υπό την προεδρία του Γ.Γ. Πρόνοιας, διαρκής επιτροπή με σκοπό τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, την
εισήγηση μέτρων όταν αυτό ενδείκνυται, την έκδοση εγκυκλίων αλλά και την προστασία και αρωγή των θυμάτων
trafficking. (Αρ. 9 Π.Δ. 233/2003).
Η αρωγή των θυμάτων του trafficking δεν αφορά μόνο στα
ίδια τα θύματα, αλλά και στον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν
οι επιφορτισμένοι με το έργο της εντόπισής τους, της παροχής αρωγής αλλά και η κοινή γνώμη. Επομένως η πρόληψη/
αντιμετώπιση του φαινομένου μπορεί να έχει τις εξής κατευθύνσεις:
• Την αρωγή των θυμάτων
• Την ενημέρωση-παρέμβαση στις διωκτικές αρχές και στις
υγειονομικές /κοινωνικές υπηρεσίες
• Την ενημέρωση-παρέμβαση σε χώρους πιθανών χρηστών
θυμάτων (δρόμος, μπαρ κλπ)
• Διαμόρφωση καμπάνιας ενημέρωσης
• Συστηματοποίηση διαδικασίας επαναπατρισμού

Το Γραφείο Μελέτης & Αντιμετώπισης Trafficking του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με την Ελληνική Αστυνομία, το
αρμόδιο γραφείο του Υπουργείου Εσωτερικών, τις ΜΚΟ του
χώρου και τα καταφύγια/ξενώνες φιλοξενίας θυμάτων. Στόχοι του γραφείου είναι:

• Η δικτύωση με τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων της χώρας, καθώς επίσης και με τις ΜΚΟ και άλλους αρμόδιους φορείς για την αρωγή, όπως αυτοί προβλέπονται
από τον Ν. 3064/2002 και το Π.Δ. 233/2003.
• Η εκπαίδευση και εποπτεία του προσωπικού που στελεχώνει τις ομάδες street work και ενημέρωσης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

• H άμεση ιατρική/ψυχολογική αντιμετώπιση των θυμάτων, πριν από την εγκατάστασή τους στα κέντρα υποστήριξης (24ωρη βάση).

• Η καταγραφή, η μελέτη και η επεξεργασία των προβλημάτων από την διακίνηση και δουλεμπορία ανθρώπων στον
Ελλαδικό χώρο.

• Η τήρηση αρχείου των περιστατικών (διαφύλαξη απορρήτου) και μελέτης των δεδομένων του.

• Η εισήγηση πιθανών τροποποιήσεων στην υπάρχουσα
νομοθεσία και η εναρμόνιση με τους διεθνείς οργανισμούς
και τις υποχρεώσεις της χώρας.

• Η Διερεύνηση περιστατικών πιθανών θυμάτων εμπορίας
και διακίνησης καθώς και η αντίστοιχη επικοινωνία με υγειονομικούς και έξω-υγειονομικούς φορείς.
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Διαδικασία Αναγνώρισης
"θύματος"

φερόμενο ως θύμα

σχηματισθείσα δικογραφία

εισαγγελέας

ποινική δίωξη
εισαγγελέας
Δ.Δ.Α. / Α.Ε.Α.

κτήση
ιδιότητας
"θύματος"

ΜΚΟ
συνέχιση διαμονής
στα κέντρα αν επιθυμείται

απευθείας προσφυγή στις
αρχές προστασίας & αρωγής

προανακριση
• (γυναίκα) αστυνομικός
• γιατρός / ψυχολόγος / κοιν.
λειτουργός

60 ημέρες

ΜΚΟ
φιλοξενια στα άστεγα εν δυνάμει θύματα
►συλλογή & παροχή πλφ με τη συγκατάθεση του θυματος

καταγγελία πράξης
προαγωγής του θύματος
στην πορνεία

βεβαίωση για
ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη
Αστ. Δ/νση

είδος
προστασία
ς

είδος
αρωγής

φορέας
αρωγής

επιτροπή
εκπροσώπων
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Δείκτες (Indicators)
αναγνώρισης θυμάτων
Trafficking
Οι δείκτες αναγνώρισης θυμάτων αποτελούν πολύ χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των ανθρώπων που ασχολούνται με
το trafficking. Μέλη ΜΚΟ, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας, Αστυνομικές Αρχές, Συνοριοφύλακες, Λιμενικές και Τελωνιακές Αρχές, θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τους δείκτες αναγνώρισης θυμάτων,
ώστε να είναι ικανοί να αναγνωρίσουν πιθανές περιπτώσεις trafficking.
Αυτοί οι δείκτες ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση. Για παράδειγμα οι δείκτες διαφέρουν όταν ένα θύμα διακινείται στην ίδια του τη χώρα και όταν αυτό διακινείται σε ξένη χώρα. Διαφέρουν εάν ένα άτομο είναι θύμα σεξουαλικής
εκμετάλλευσης ή εάν είναι θύμα εργασιακής εκμετάλλευσης. Διαφέρουν ακόμα και αν το θύμα είναι άνδρας, γυναίκα ή
παιδί.
Από τους δείκτες που παρουσιάζονται παρακάτω (Πηγή: Εργαλεία για την Καταπολέμηση του Trafficking Ανθρώπων –
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, UNODC - 2008), δεν είναι αναγκαίο να είναι όλοι παρόντες σε πιθανές περιπτώσεις trafficking.
Παρά το γεγονός ότι η παρουσία ή η απουσία κάποιων από αυτούς τους δείκτες ούτε αποδεικνύει αλλά και ούτε διαψεύδει την ύπαρξη trafficking, η παρουσία τους πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα.
Θύματα δουλεμπορίας μπορεί να υπάρχουν σε ποικίλες περιπτώσεις. Μπορούμε όλοι να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο
στην αναγνώριση κάποιου θύματος.

Γενικοί Δείκτες

Άτομα τα οποία έχουν πέσει θύματα trafficking μπορεί να:
• ότι είναι αναγκασμένα να εργάζονται παρά τη θέληση
τους
• Είναι ανίκανα να αφήσουν το εργασιακό τους περιβάλλον
• Παρουσιάζουν σημάδια ότι οι κινήσεις τους είναι ελεγχόμενες
• Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να φύγουν
• Παρουσιάζουν φόβο ή έντονη ανησυχία
• Τους ασκείται βία ή απειλές βίας κατά αυτών ή κατά
των μελών της οικογένειας τους και των αγαπημένων τους
ανθρώπων.
• Έχουν υποστεί τραυματισμούς που φαίνεται να είναι
αποτέλεσμα βίαιης επίθεσης
• Έχουν υποστεί τραυματισμούς χαρακτηριστικούς ορισμένων εργασιών ή μέτρων ελέγχου
• Έχουν υποστεί τραυματισμούς που φαίνεται να είναι
αποτέλεσμα μέτρων χειρισμού
• Είναι δύσπιστα απέναντι στις αρχές
• Έχουν απειληθεί ότι θα τους παραδώσουν στις αρχές
• Φοβούνται να αποκαλύψουν τη μεταναστευτική τους
ταυτότητα
• Μην έχουν στη κατοχή τους το διαβατήριο ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα ή ταυτότητα, καθώς αυτά τα έγγραφα
έχουν κατακρατηθεί από κάποιον άλλο

• Κατέχουν ψευδή ταυτότητα ή ταξιδιωτικά έγγραφα
• Βρεθούν ή να συνδέονται με κάποια τοποθεσία η οποία
πιθανώς χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση ανθρώπων
• Να μην είναι εξοικειωμένα με την τοπική γλώσσα
• Μην γνωρίζουν την διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας
τους
• Να αφήνουν άλλους να μιλούν αντ’ αυτών όταν τους
απευθύνεται ο λόγος
• Ενεργούν σα να καθοδηγούνται από κάποιον άλλο
• Εξαναγκάζονται να δουλέψουν κάτω από ορισμένες
συνθήκες
• Πειθαρχούν μέσω τιμωρίας
• Μην έχουν την δυνατότητα να διαπραγματευτούν τις
συνθήκες εργασίας τους
• Λαμβάνουν ελάχιστη ή και καθόλου πληρωμή
• Μην έχουν πρόσβαση στα δεδουλευμένα
• Δουλεύουν υπερβολικά πολλές ώρες για μεγάλες περιόδους
• Μην έχουν τη δυνατότητα ρεπό
• Διαμένουν σε φτωχές ή χαμηλών προτύπων στεγάσεις
• Μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα
• Έχουν περιορισμένη ή και μηδαμινή κοινωνική αλληλεπίδραση
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• Έχουν περιορισμένη επαφή με τις οικογένειές τους ή με
τους ανθρώπους έξω από το άμεσο περιβάλλον τους
• Μην έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν ελεύθερα με άλλους
• Έχουν την αντίληψη ότι δεσμεύονται από χρέος
• Είναι σε κατάσταση εξάρτησης
• Προέρχονται από μια περιοχή που αποτελεί γνωστή πηγή ανθρώπων προς εκμετάλλευση

• Έχουν τις αμοιβές για τη μεταφορά τους προς την χώρα προορισμού πληρωμένες από τους εκμεταλλευτές τους,
τους οποίους πιστεύουν ότι πρέπει να ξεπληρώσουν με την
εργασία τους ή με την παροχή υπηρεσιών στη χώρα προορισμού
• Έχουν ενεργήσει βάσει των ψεύτικων υποσχέσεων

Δείκτες σχετικοί με τα παιδιά

Παιδιά τα οποία έχουν πέσει θύματα trafficking μπορεί να :

• Μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στους γονείς ή
τους κηδεμόνες τους
• Δείχνουν εκφοβισμένα και να συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στη χαρακτηριστική συμπεριφορά
παιδιών της ηλικίας τους
• Μην έχουν κανέναν φίλο της ηλικίας τους εκτός του εργασιακού τους περιβάλλοντος
• Μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση
• Μην έχουν χρόνο για παιχνίδι
• Διαμένουν χωριστά από άλλα παιδιά και σε χαμηλών
προτύπων στεγάσεις
• Τρώνε ξεχωριστά από τα άλλα μέλη της “οικογένειας”
• Τους δίνονται αποφάγια για φαγητό
• Απασχολούνται σε εργασίες που δεν είναι κατάλληλες
για παιδιά
• Ταξιδεύουν χωρίς τη συνοδεία ενηλίκων

• Ταξιδεύουν σε ομάδες με άτομα που δεν είναι συγγενικά
Τα ακόλουθα μπορεί επίσης να μαρτυρούν τη διακίνηση
και εμπορία παιδιών:
• Η παρουσία παιδικών ρούχων τα οποία χρησιμοποιούνται για χειρωνακτικές εργασίες ή για εργασίες σχετικές με
τη σεξουαλική εκμετάλλευση
• Η παρουσία παιχνιδιών, παιδικών κρεβατιών και παιδικών ρούχων σε ακατάλληλα
• περιβάλλοντα όπως πορνεία και εργοστάσια
• Ο ισχυρισμός ενός ενήλικα ότι ήρθε σε επαφή με ένα
ασυνόδευτο παιδί
• Η εύρεση ασυνόδευτων ανηλίκων τα οποία έχουν αριθμούς τηλεφώνων για να καλέσουν ταξί
• Η ανακάλυψη υποθέσεων παράνομης υιοθεσίας

Δείκτες σχετικοί με την διακίνηση ατόμων με
σκοπό την οικιακή-εργασιακή εκμετάλλευση

Άτομα τα οποία έχουν διακινηθεί με σκοπό την οικιακή-εργασιακή εκμετάλλευση μπορεί να:
• Διαμένουν με μία οικογένεια
• Μην συμμετέχουν στα γεύματα της οικογένειας
• Έχουν προσωπικό χώρο
• Κοιμούνται σε κοινόβιους ή ακατάλληλους χώρους
• Βγαίνουν από το σπίτι σπάνια ή ποτέ
• Βγαίνουν από το σπίτι σπάνια ή ποτέ για κοινωνικές
συναναστροφές
• Μην βγαίνουν από το σπίτι χωρίς τη συνοδεία του ερ-

γοδότη τους
• Τους δίνονται αποφάγια για φαγητό
• Υπόκεινται σε προσβολές, κακομεταχείριση, απειλές ή
βίαιες πράξεις
• Έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένα από τους εργοδότες τους αν και ακόμα διαμένουν στην οικία του εργοδότη τους
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Δείκτες σχετικοί με το trafficking που αποσκοπεί
στη σεξουαλική εκμετάλλευση
Άτομα τα οποία έχουν διακινηθεί με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση μπορεί να:

• Είναι κάθε ηλικίας, αλλά η ηλικία μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με την περιοχή και την αγορά
• Μετακινούνται από τον ένα οίκο ανοχής στον άλλο ή
να εργάζονται σε διαφορετικές τοποθεσίες
• Συνοδεύονται κάθε φορά που πηγαίνουν ή επιστρέφουν από τη δουλειά καθώς και σε άλλες εξωτερικές δραστηριότητες
• Φέρουν τατουάζ ή άλλα διακριτικά τα οποία δηλώνουν
πως αποτελούν “ιδιοκτησία” των προαγωγών τους
• Εργάζονται για πολλές ώρες ή να έχουν λιγοστά ή και
καθόλου ρεπό
• Κοιμούνται εκεί που εργάζονται
• Μένουν ή να ταξιδεύουν σε γκρουπ, μερικές φορές με
άλλες κοπέλες οι οποίες δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα
• Κατέχουν πολύ λίγα αντικείμενα ρουχισμού
• Κατέχουν ρούχα τα οποία είναι χαρακτηριστικά αυτών
που δουλεύουν στη πορνεία
• Γνωρίζουν μόνο λέξεις σεξουαλικού περιεχομένου στην
τοπική γλώσσα ή στη γλώσσα που μιλάνε οι πελάτες
• Μην έχουν στη κατοχή τους μετρητά

• Μην έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν επίσημα
έγγραφα ή ταυτότητα
Τα ακόλουθα μπορεί επίσης να μαρτυρούν τη διακίνηση και εμπορία ατόμων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση:
• Υπάρχουν αποδείξεις ότι πιθανώς τα θύματα έκαναν βίαιο σεξ ή σεξ χωρίς προστασία
• Υπάρχουν αποδείξεις ότι πιθανώς τα θύματα δεν είχαν
τη δυνατότητα να αρνηθούν βίαιο σεξ ή σεξ χωρίς προστασία
• Υπάρχουν αποδείξεις ότι πιθανώς τα θύματα έχουν αγορασθεί και πωληθεί
• Υπάρχουν αποδείξεις ότι γκρουπ γυναικών είναι υπό
τον έλεγχο κάποιων
• Υπάρχουν αγγελίες για οίκους ανοχής ή παρόμοιους
χώρους οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες γυναικών συγκεκριμένης εθνικότητας ή υπηκοότητας
• Αναφέρεται από πελάτες ότι οι εκδιδόμενες δεν χαμογελούν

Δείκτες σχετικοί με το εργασιακό trafficking

Άτομα τα οποία έχουν πέσει θύματα εργασιακού trafficking εξαναγκάζονται να εργασθούν σε
τομείς όπως οι ακόλουθοι: γεωργία, κατασκευές, ψυχαγωγία, βιομηχανία υπηρεσιών και κατασκευών (sweatshops). Άτομα τα οποία έχουν πέσει θύματα εργασιακού trafficking μπορεί να:
• Διαμένουν σε γκρουπ στον ίδιο χώρο που εργάζονται
και πολύ σπάνια (ή ποτέ) έχουν τη δυνατότητα να φύγουν
από αυτό το χώρο
• Διαμένουν σε υποβιβασμένους και ακατάλληλους χώρους, όπως γεωργικά ή βιομηχανικά κτήρια
• Μην φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και ρουχισμό
για την εργασία που κάνουν, για παράδειγμα μπορεί να μην
έχουν προστατευτικός εξοπλισμός ή ζεστών ρούχων
• Τους δίνονται αποφάγια για φαγητό
• Μην έχουν πρόσβαση στα δεδουλευμένα
• Μην έχουν σύμβαση εργασίας
• Δουλεύουν υπερβολικά πολλές ώρες
• Εξαρτώνται από τον εργοδότη τους για την παροχή
υπηρεσιών όπως η εργασίας, η μεταφορά και η στέγαση
• Μην έχουν επιλογή στέγασης
• Μην έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από το χώρο εργασίας τους χωρίς τη συνοδεία του εργοδότη τους
• Μην έχουν τη δυνατότητα νε μετακινούνται ελεύθερα
• Τους επιβάλλονται μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα να
τους κρατούν εγκλωβισμένους στο χώρο εργασίας
• Τους επιβάλλεται πειθαρχεία μέσω χρηματικών προστίμων
• Υπόκεινται σε προσβολές, κακομεταχείριση, απειλές ή
βίαιες πράξεις

• Μην έχουν βασική εκπαίδευση και επαγγελματικές
άδειες
Τα ακόλουθα μπορεί επίσης να μαρτυρούν τη διακίνηση και εμπορία ατόμων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση:
• Η τοποθέτηση ειδοποιήσεων σε γλώσσες διαφορετικές
από την τοπική γλώσσα
• Η μη ύπαρξη ειδοποιήσεων υγείας και ασφάλειας
• Ο υπεύθυνος ή ο εργοδότης δεν έχει τη δυνατότητα
να παρουσιάσει έγγραφα απαραίτητα για την απασχόληση
αλλοδαπών εργατών
• Ο υπεύθυνος ή ο εργοδότης δεν έχει τη δυνατότητα να
παρουσιάσει αρχεία με τις αμοιβές των εργαζομένων
• Όταν ο ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός ασφαλείας είναι κακής ποιότητας ή απών
• Ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος ή έχει τροποποιηθεί
για να μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά
• Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι εργασιακοί νόμοι καταπατούνται
• Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι εργάτες είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν για εργαλεία, τρόφιμα ή στέγαση ή ότι
τα κόστη για τα παραπάνω κατακρατούνται από το μισθό
τους
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Δείκτες σχετικοί με το trafficking που αποσκοπεί
στην επαιτεία και τις μικροκλοπές
Άτομα τα οποία έχουν διακινηθεί με σκοπό την επαιτεία και τις μικροκλοπές μπορεί να:

• Είναι παιδιά, ηλικιωμένοι ή ανάπηροι μετανάστες οι
οποίοι τείνουν να ζητιανεύουν σε δημόσιους χώρους ή σε
μέσα μαζικής μεταφοράς
• Είναι παιδιά τα οποία έχουν στη κατοχή τους και πουλάνε ναρκωτικά
• Έχουν σημάδια σωματικής βλάβης που είναι αποτέλεσμα ακρωτηριασμού
• Είναι παιδιά της ίδιας εθνικότητας τα οποία μετακινούνται ομαδικά με την παρουσία λιγοστών ενηλίκων
• Είναι ασυνόδευτα ανήλικα τα οποία τα έχει βρει ένας
ενήλικας της ίδιας εθνικότητας
• Μετακινούνται σε ομάδες όταν ταξιδεύουν με τα μέσα
μαζικής μεταφοράς, για παράδειγμα μπορεί να περπατούν
ομαδικά κατά μήκος ενός συρμού τρένου
• Συμμετέχουν σε ενέργειες συμμοριών οργανωμένου
εγκλήματος
• Αποτελούν κομμάτι μιας μεγαλύτερης ομάδας παιδιών
τα οποία έχουν τον ίδιο ενήλικα κηδεμόνα
• Τιμωρούνται αν δεν καταφέρουν να μαζέψουν αρκετά
χρήματα ή αν δεν κλέψουν αρκετά

• Διαμένουν με άλλα μέλη συμμορίας
• Ταξιδεύουν με άλλα μέλη της συμμορίας που ανήκουν
στη χώρα προορισμού
• Ζουν, ως μέλη μιας συμμορίας, με ενήλικες που δεν είναι οι γονείς τους
• Μετακινούνται καθημερινά σε μεγάλες ομάδες και διανύουν μεγάλες αποστάσεις
Τα ακόλουθα μπορεί επίσης να μαρτυρούν τη διακίνηση και εμπορία ατόμων με σκοπό την επαιτεία και τις μικροκλοπές:
• Κάνουν την εμφάνισή τους νέες μορφές εγκληματικότητας που σχετίζονται με τη δράση συμμοριών
• Υπάρχουν αποδείξεις ότι η ομάδα των πιθανών θυμάτων trafficking μετακινήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα
σε διαφορετικές χώρες
• Υπάρχουν αποδείξεις ότι τα πιθανά θύματα trafficking
είναι αναμεμειγμένα σε παραβάσεις επαιτείας και μικροκλοπών σε κάποια άλλη χώρα
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Αναγνωρίζοντας θύματα
του Trafficking
Οδηγός για
Υγειονομικές Υπηρεσίες
(Πηγή: Εγχειρίδιο Άμεσης Αρωγής σε Θύματα του Trafficking – Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, 2004)

Τα θύματα του trafficking και οι ανάγκες τους.

Υπάρχουν τέσσερις γενικοί τομείς ανάγκης του θύματος:
• Άμεση βοήθεια
- στέγη , τροφή, ιατρική βοήθεια, ασφάλεια, νομική μετάφραση και νομική βοήθεια.
• Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης
- συμβουλευτική
• Χρηματική βοήθεια
- μετρητά, και βοήθεια για διαβίωση
• Νομική Βοήθεια
- βίζα, μεταναστευτικά έγγραφα και πιστοποιητικά

Γενικοί Δείκτες.

• Συνοδεύεται το πιθανό θύμα από κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο δείχνει να το ελέγχει;
• Συνοδεύεται το πιθανό θύμα από κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο επιμένει να δίνει πληροφορίες για το θύμα
• Μπορείτε να διακρίνετε σημάδια σωματικής κακοποίησης;
• Μοιάζει το πιθανό θύμα υποτακτικό ή φοβισμένο;
• Παρουσιάζει το πιθανό θύμα δυσκολίες στην επικοινωνία λόγω γλώσσας ή πολιτισμικών διαφορών;
• Έχει στην κατοχή του το πιθανό θύμα έγγραφα που να πιστοποιούν την ταυτότητά του;
• Υποφέρει το πιθανό θύμα από προβλήματα υγείας που είναι κοινά στα θύματα εμπορίας ανθρώπων;

Θύματα trafficking και πιθανά προβλήματα υγείας.
Τα θύματα μπορεί να υποφέρουν από μια σειρά σωματικών και ψυχολογικών προβλημάτων που απορρέουν από:
• Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης
• Κακές υγειονομικές συνθήκες διαβίωσης
• Ανεπαρκής διατροφή
• Κακή προσωπική υγιεινή
• Βίαιη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση
• Επικίνδυνες συνθήκες στον χώρο εργασίας

• Γενική έλλειψη ποιότητας στην ιατρική περίθαλψη
• Προληπτική ιατρική περίθαλψη ουσιαστικά δεν υφίσταται
• Τα προβλήματα υγείας συνήθως δεν αντιμετωπίζονται
στα αρχικά στάδια και τείνουν να επιδεινωθούν μέχρι να
γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνα, ώστε να θέσουν σε κίνδυνο
τη ζωή του θύματος.

Η υγειονομική περίθαλψη συχνά εφαρμόζεται, τουλάχιστον αρχικά, από ανειδίκευτους “ιατρούς” που έχουν προσληφθεί από τον έμπορο και οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για την υγεία των “ασθενών” - ενδιαφέρονται δε, ακόμη λιγότερο
για τον έλεγχο κάποιας ασθένειας ή λοίμωξης.
• Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα HIV / AIDS,
φλεγμονώδης νόσος της πυέλου, τραύματα του ορθού και
δυσουρικές ενοχλήσεις.
• Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη αποτέλεσμα βιασμού ή πορνείας

• Στειρότητα από χρόνια σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που δεν έχουν θεραπευτεί ή επισφαλείς αμβλώσεις.
• Λοιμώξεις ή ακρωτηριασμοί που προκαλούνται από
επικίνδυνες και ανθυγιεινές ιατρικές διαδικασίες που εκτε-
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λούνται από άτομα χωρίς προσόντα
• Χρόνια προβλήματα της ράχης, της ακοής, καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά προβλήματα από ατελείωτες ημέρες
σκληρής εργασίας σε επικίνδυνα γεωργικά ή εργοστασιακά περιβάλλοντα.
• Προβλήματα όρασης και άλλα προβλήματα στα μάτια
από την εργασία σε σκοτεινά εργοστάσια.
• Ασιτία και σοβαρά οδοντιατρικά προβλήματα
- Αυτά είναι ιδιαίτερα οξέα με τα παιδιά θύματα εμπορίας, τα οποία συχνά πάσχουν από καθυστερημένη ανάπτυξη και κακώς σχηματισμένα και
σαπισμένα δόντια
• Μολυσματικές ασθένειες όπως η φυματίωση
• Αδιάγνωστες ή ανίατες ασθένειες, όπως ο διαβήτης ή

ο καρκίνος
• Μώλωπες, τραύματα και άλλα συμπτώματα σωματικής
κακοποίησης και βασανιστηρίων, καθώς τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης συχνά υπομένουν ξυλοδαρμούς σε
σημεία που δεν επηρεάζουν την εξωτερική εμφάνιση
τους, όπως για παράδειγμα χαμηλά στην πλάτη.
• Προβλήματα χρήσης εθιστικών ουσιών.
• Ψυχολογικό τραύμα από την καθημερινή ψυχική κακοποίηση και τα βασανιστήρια. Τραύματα όπως: κατάθλιψη,
διαταραχές συνδεδεμένες με ψηλά επίπεδα στρες, αποπροσανατολισμός, σύγχυση, φοβίες και κρίσεις πανικού
• Συναισθήματα ανικανότητας, ντροπής, ταπείνωσης,
σοκ, άρνησης ή δυσπιστίας.
• Πολιτισμικό σοκ

Κανόνες επικοινωνίας με θύματα trafficking.
• Πριν μιλήσετε σε ένα πιθανό θύμα, απομονώστε το από
οποιοδήποτε άτομο το συνοδεύει χωρίς να κινήσετε υποψίες.
• Άτομα τα οποία συνοδεύουν τα θύματα μπορεί να είναι
διακινητές που παρουσιάζονται σαν σύζυγοι ή και εργοδότες. Πείτε πως είναι η πολιτική της κλινικής του τμήματος
επειγόντων περιστατικών να μιλάτε με τα άτομα ιδιαιτέρως.
• Επιστρατεύεστε έμπιστους μεταφραστές ή αν είναι δυνατόν από το πολιτισμικό περιβάλλον του θύματος.
• Εάν το θύμα είναι παιδί, είναι πολύ σημαντικό να επιστρατεύεστε ειδικούς – εξειδικευμένους στο να παίρνουν

συνεντεύξεις από κακοποιημένα παιδιά ή ανήλικα θύματα
trafficking.
• Για την ασφάλεια των θυμάτων, η απόλυτη εχεμύθεια είναι υψίστης σημασίας. Μιλήστε στα θύματα σε ένα ασφαλές μέρος που εμπνέει εμπιστοσύνη. Περιορίστε τον αριθμό
του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με το πιθανό θύμα.
• Έχει σημασία ο έμμεσος και ο ευαίσθητος τρόπος εξέτασης ενός πιθανού θύματος. Υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί ότι είναι θύμα trafficking, γι’ αυτό καλύτερα να κάνετε
έμμεσες ερωτήσεις. Η φράση “θύμα του trafficking” μπορεί
να μην γίνεται απόλυτα κατανοητή.

Κανόνες επικοινωνίας με θύματα trafficking: ερωτήσεις
• Μπορείς να αφήσεις την εργασία σου όποια στιγμή
θες;
• Όταν δεν εργάζεσαι μπορείς να κινείσαι ελεύθερα;
• Έχεις απειληθεί ότι θα πάθεις κακό εάν προσπαθήσεις
να παραιτηθείς από την εργασία σου;
• Έχει κάποιος απειλήσει την οικογένεια σου;
• Ποιές είναι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σου;
• Πού τρως και κοιμάσαι;
• Χρειάζεται να ζητήσεις την άδεια κάποιου για να φας,

να κοιμηθείς ή να πάς τουαλέτα;
• Υπάρχει κλειδαριά στην πόρτα ή στα παράθυρα, έτσι
ώστε να μην μπορείς να βγεις όποτε θες;
• Πού τρως και κοιμάσαι;
• Χρειάζεται να ζητήσεις την άδεια κάποιου για να φας,
να κοιμηθείς ή να πάς τουαλέτα;
• Υπάρχει κλειδαριά στην πόρτα ή στα παράθυρα, έτσι
ώστε να μην μπορείς να βγεις όποτε θες;

Κανόνες επικοινωνίας με θύματα trafficking: μηνύματα
Το να κερδίσετε την εμπιστοσύνη ενός θύματος, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσετε να προσφέρετε την
απαραίτητη βοήθεια.

Δείγμα μηνυμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:
• Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε
• Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια σου
• Εάν είσαι θύμα δουλεμπορίας και συνεργαστείς, δεν θα
απελαθείς
• Θα σου προσφέρουμε όλη την απαραίτητη ιατρική και
κοινωνική βοήθεια
• Θα σου παρέχουμε ένα ασφαλές μέρος για να μείνεις

• Θέλουμε να βεβαιωθούμε, ότι αυτό που συνέβη σε εσένα δεν θα συμβεί και σε άλλους
• Έχεις δικαίωμα στην βοήθεια και εμείς μπορούμε να σου
την προσφέρουμε
• Εάν είσαι θύμα διακίνησης μπορείς να έχεις βοήθεια
ώστε να καταφέρεις να ξαναρχίσεις με ασφάλεια την ζωή
σου.
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Αναγνωρίζοντας θύματα
του trafficking
Οδηγός για Κοινωνικές
Υπηρεσίες
(Πηγή: Εγχειρίδιο Άμεσης Αρωγής σε Θύματα του Trafficking – Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, 2004).
• Οι παροχείς κοινωνικών υπηρεσιών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση και αρωγή των θυμάτων.
• Παρά το γεγονός ότι το trafficking αποτελεί ένα αφανές κοινωνικό πρόβλημα, τα θύματα ,μπορούν να αναγνωρισθούν πολύ εύκολα εάν κάποιος γνωρίζει, τί να κοιτάξει.
• Υπάρχουν πολύ λίγα μέρη, στα οποία κάποιος, εκτός
κυκλώματος, μπορεί να έρθει σε επαφή με ένα θύμα.
Τα θύματα του trafficking και οι ανάγκες τους.
Υπάρχουν τέσσερις γενικοί τομείς ανάγκης του θύματος:

• Άμεση βοήθεια
- στέγη , τροφή, ιατρική βοήθεια, ασφάλεια, νομική μετάφραση και νομική βοήθεια.
• Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης
- συμβουλευτική
• Χρηματική βοήθεια
- μετρητά, και βοήθεια για διαβίωση
• Νομική Βοήθεια
- βίζα, μεταναστευτικά έγγραφα και πιστοποιητικά

Αναγνωρίζοντας θύματα του trafficking
• Συνοδεύεται το πιθανό θύμα από κάποιο άλλο πρόσωπο, το οποίο δείχνει να το ελέγχει;
• Μπορείτε να διακρίνετε σημάδια σωματικής κακοποίησης;
• Μοιάζει το πιθανό θύμα υποτακτικό ή φοβισμένο;

• Παρουσιάζει το πιθανό θύμα δυσκολίες στην επικοινωνία λόγω γλώσσας ή πολιτισμικών διαφορών;
• Έχει στην κατοχή του το πιθανό θύμα έγγραφα που να
πιστοποιούν την ταυτότητά του;

Τρόποι επικοινωνίας με τα θύματα
• πριν μιλήσετε σε ένα πιθανό θύμα, απομονώστε το από
οποιοδήποτε άτομο το συνοδεύει χωρίς να κινήσετε υποψίες.
Άτομα τα οποία συνοδεύουν τα θύματα μπορεί να είναι
διακινητές που παρουσιάζονται σαν σύζυγοι ή και εργοδότες. Πείτε πως είναι η πολιτική της κλινικής του τμήματος επειγόντων περιστατικών να μιλάτε με τα άτομα ιδιαιτέρως.
• Επιστρατεύεστε έμπιστους μεταφραστές, οι οποίοι
έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν τις διαπολιτισμικές
ανάγκες των θυμάτων. Εάν το θύμα είναι παιδί, είναι πολύ
σημαντικό να επιστρατεύεστε ειδικούς οι οποίοι είναι εξει-

δικευμένοι στο να παίρνουν συνεντεύξεις από κακοποιημένα παιδιά ή ανήλικα θύματα trafficking.
• Για την ασφάλεια των θυμάτων, η απόλυτη εχεμύθεια είναι υψίστης σημασίας. Μιλήστε στα θύματα σε ένα ασφαλές μέρος που εμπνέει εχεμύθεια και εμπιστοσύνη. Περιορίστε τον αριθμό του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με
το πιθανό θύμα.
• Έχει σημασία ο έμμεσος και ο ευαίσθητος τρόπος εξέτασης ενός πιθανού θύματος. Υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί ότι είναι θύμα trafficking, γι’ αυτό καλύτερα να κάνετε
έμμεσες ερωτήσεις. Η φράση “θύμα του trafficking” μπορεί
να μην γίνεται απόλυτα κατανοητή.
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Ερωτήσεις για την αναγνώριση ενός θύματος
• Μπορείς ν’ αφήσεις την εργασία σου όποια στιγμή θες;
• Όταν δεν εργάζεσαι μπορείς να κινείσαι ελεύθερα;
• Έχεις απειληθεί ότι θα πάθεις κακό εάν προσπαθήσεις
να παραιτηθείς από την εργασία σου;
• Ποιές είναι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σου;

• Πού τρως και κοιμάσαι;
• Χρειάζεται να ζητήσεις την άδεια κάποιου για να φας,
να κοιμηθείς ή να πάς τουαλέτα;
• Υπάρχει κλειδαριά στην πόρτα ή στα παράθυρα, έτσι
ώστε να μην μπορείς να βγεις όποτε θες;

Κανόνες επικοινωνίας με θύματα trafficking:
Μηνύματα
• Το να κερδίσετε την εμπιστοσύνη ενός θύματος, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσετε να προσφέρετε
την απαραίτητη βοήθεια.

Δείγμα μηνυμάτων που μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε:
• είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε
• προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια σου
• εάν είσαι θύμα δουλεμπορίας και συνεργαστείς, δεν θα
απελαθείς
• θα σου προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες κοινωνικές
υπηρεσίες.
• θα σου παρέχουμε ένα ασφαλές μέρος για να μείνεις

• μπορούμε να σου προσφέρουμε οτιδήποτε χρειαστείς
• θέλουμε να βεβαιωθούμε, ότι αυτό που συνέβη σε εσένα δεν θα συμβεί και σε άλλους
• σου δίνεται το δικαίωμα να έχεις βοήθεια και εμείς μπορούμε να σου προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια
• εάν είσαι θύμα διακίνησης μπορείς να έχεις βοήθεια
ώστε να καταφέρεις να δημιουργήσεις και πάλι με ασφά-
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Παραρτήματα
Ορισμοί

Για την κατανόηση όρων, ορολογιών και εννοιών σχετικών με το trafficking, παρατίθενται αλφαβητικά οι ακόλουθοι ορισμοί και ερμηνείες
Αλλοδαπός: το φυσικό πρόσωπο υπήκοος τρίτης χώ-

ρας ή αυτό που δεν έχει ιθαγένεια.

Απαγωγή: Η αρπαγή και απόκρυψη κάποιου με τη χρή-

ση βίας ή δόλιας πειθούς.

Απομόνωση: Η απομόνωση συχνά αποτελεί ένα μέσο
ελέγχου και εξαναγκασμού που χρησιμοποιούν οι έμποροι
και αφορά μεταξύ άλλων την αφαίρεση εγγράφων ταυτοποίησης ή ταξιδιωτικών εγγράφων (ταυτότητα, διαβατήριο
κ.α.), καθώς και την επικοινωνιακή ή κοινωνική απομόνωση των θυμάτων.
Αρωγή θυμάτων trafficking: δράσεις των Υπηρεσιών Αρωγής που αφορούν στη στέγαση, τη διατροφή, τη διαβίωση, την περίθαλψη, την ψυχολογική στήριξη, καθώς
και την εξασφάλιση νομικού παραστάτη και διερμηνέα των
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.
Εκμετάλλευση: Η πράξη που σχετίζεται με τη χρησιμοποίηση ενός ατόμου απο κάποιο άλλο για αποκόμιση οικονομικού κέρδους. Όσον αφορά το trafficking ανθρώπων
η εκμετάλλευση παρουσιάζεται με διαφορες μορφές όπως:
Σεξουαλική εκμετάλλευση ανδρών, γυναικών και παιδιών
(καταναγκαστική πορνεία, σεξοτουρισμός), Εργασιακή εκμετάλλευση ανδρών, γυναικών και παιδιών (καταναγκαστική εργασία σε βιομηχανίες, σε αγροτικές εργασίες, σε
οικοδομικές εργασίες ή σαν οικιακοί βοηθοί), Εκμετάλλευση παιδιών για επαιτεία ή διακίνηση ναρκωτικών, Εκμετάλλευση Γυναικών και ανήλικων κοριτσιών για παράνομους
γάμους και υιοθεσίες και Εκμετάλλευση ανδρών, γυναικών
και παιδιών για αφαίρεση οργάνων.
Έλεγχος: Η άσκηση περιοριστικής ή κατευθυνόμενης
επιρροής. Ο έλεγχος αποτελεί ένα βασικό στοιχείο του
trafficking ανθρώπων, καθώς οι διακινητές χρησιμοποιούν
αρκετούς τρόπους ελέγχου των θυμάτων όπως, η επιβολή
χρέους που οδηγεί στη δουλεία, η απομόνωση, ο φόβος και
ή χρήση βίας (σωματικής και ψυχολογικής).
Εξαναγκασμός: Η πίεση που δέχεται ένα άτομο για να
κάνει κάτι, είτε με τη χρήση σωματικής βίας ή την απειλή
χρήσης σωματικής βίας.
Εσωτερικό Trafficking: Η διακίνηση και εμπορία ανθρώπων η οποία συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας προέλευσης του θύματος.

Θύμα Trafficking: Σύμφωνα με την Ελληνική Νομο-

θεσία (Ν. 3062/2002) ως θύμα χαρακτηρίζεται το άτομο
που έχει πέσει θύμα των εγκλημάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 323 (Εμπόριο Δούλων), 323Α (Εμπορία Ανθρώπων), 349 (Μαστροπεία), 351 (Σωματεμπορία) και 351Α
(Ασέλγεια με Ανήλικο Έναντι Αμοιβής) του Ποινικού Κώδικα, ανεξάρτητα από το εάν έχει εισέλθει στη Ελλάδα νόμιμα ή παράνομα, και έχει υποστεί άμεση βλάβη στην ψυχική ή σωματική ακεραιότητα ή στην προσωπική ή γενετήσια
ελευθερία ή υφίσταται σοβαρός κίνδυνος ως προς τα αγαθά αυτά ή τη ζωή του.
Λαθραία Διακίνηση Ανθρώπων (smuggling): η
αποκόμηση με έμμεσο ή άμεσο τρόπο χρηματικού ή άλλου είδους κέρδους, για την παράνομη είσοδο ενός ατόμου
(άνδρας, γυναίκα ή παιδί) σε μια χώρα της οποίας το άτομο
δεν είναι ούτε πολίτης αλλά ουτε μόνιμος κάτοικος.

Ξενώνας / Καταφύγιο: Δομή προστασίας και αρωγής θυμάτων, κρατικής ή μη κρατικής μορφής ( Μ.Κ.Ο ), η
οποία προσφέρει περίθαλψη και προστασία του θύματος.
Οργανωμένο Έγκλημα: Δομημένη και με διαρκή δρά-

ση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που επιδιώκει
τη διάπραξη κακουργημάτων, με σκοπό την άμεση ή έμμεση αποκόμιση χρηματικού ή άλλου υλικού οφέλους.

Παιδί: Κάθε άτομο που έχει ηλικία κάτω των 18 ετών,
εκτός εάν ειδική νομοθεσία που αφορά το άτομο, προβλέπει την ενηλικιότητα νωρίτερα των 18 ετών.
Παιδική Εκμετάλλευση: Σύμφωνα με τη Συνθήκη
για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) και τη Συνθήκη που
αφορά στην Απαγόρευση και Άμεση Λήψη Μέτρων για την
Εξάλειψη των Χειρότερων Μορφών Παιδικής Εργασίας
(1999), η παιδική εκμετάλλευση συμπεριλαμβάνει: την οικονομική εκμετάλλευση (οποιαδήποτε μορφή εργασίας, η
οποία μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία, την μόρφωση και την φυσική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού), την σεξουαλική εκμετάλλευση (σεξουαλική κακοποίηση, παιδική πορνεία, παιδική πορνογραφία),
καθώς και την απαγωγή, την πώληση ή την διακίνηση και
εμπορία ενός παιδιού.
Παιδική Εργασία: Οποιασδήποτε μορφής εργασία ή
οποία εκτελείται από ένα παιδί, η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία, την μόρφωση και την φυσική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του. Τα κράτη επιβάλεται να τηρούν τα κατώτερα όρια ηλικίας για εργασία.
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Παραλήπτης: Το φυσικό πρόσωπο που παραλαμβάνει γκεκριμένο σκοπό, η οποία είτε εκφράζεται είτε αφήνεται

τα θύματα trafficking κατά την είσοδό τους στην χώρα και
φροντίζει για την προώθησή τους.
Πορνεία: κατ΄ επάγγελμα και με αμοιβή άσκηση, εκτέλεση της σεξουαλικής πράξης.

Προθεσμία περίσκεψης: Σύμφωνα με την Ελληνική
Νομοθεσία (Ν. 3386/2005 Άρθρο 48), η προθεσμία ενός
μηνός κατ’ ανώτατο όριο, που παρέχεται με πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής σε πρόσωπα τα οποία πιθανολογείται ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των θυμάτων, ώστε
να είναι σε θέση να διαφύγουν από την επιρροή των δραστών των σχετικών αδικημάτων, για να μπορούν να λάβουν ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά με τη συνεργασία
τους με τις διωκτικές αρχές. Ειδικά για τους ασυνόδευτους
ανήλικους, η προθεσμία περισκέψης μπορεί να παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα με απόφαση της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
Στρατολόγος: Tο φυσικό πρόσωπο που εντοπίζει και
στρατολογεί τα θύματα, μέσω της απειλής, της χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, της απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, της κατάχρησης της δύναμης ή της
κατάχρησης μιας ευάλωτης ή τρωτής θέσης.
Συγκατάθεση: Οποιαδήποτε ελεύθερη, αυτοπροαίρετη, και συναινετική απόφαση ενός ατόμου για κάποιον συ-

να εννοηθεί

Χρέος: Το χρέος αποτελεί έναν μηχανισμό ελέγχου και
εξαναγκασμού που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να εκβιάζουν τα θύματα. Από την στιγμή που το θύμα πέφτει στα
χέρια του εμπόρου, βαρύνεται με τα έξοδα της μετακίνησής του και το ποσό που δόθηκε για την αγορά του. Το
ποσό αυτό συγκεντρωτικά αποτελεί το χρέος, το οποίο θα
πρέπει να αποπληρώσει σταδιακά το άτομο με την εργασία
του. Πρακτικά, ακόμη και όταν το ποσό εξοφληθεί, το θύμα
μεταφέρεται ή μεταπωλείται, οπότε αρχίζει ξανά η ίδια διαδικασία εξόφλησης και το θύμα πάντα βρίσκεται χρεωμένο
απέναντι στον έμπορο.
Χώρα Διέλευσης: Μια χώρα από την οποία περνά το
θύμα κατά την διαδικασία του trafficking.
Χώρα Προέλευσης: Μια χώρα η οποία αποτελεί τον

τόπο προέλευσης του θύματος trafficking.

Χώρα Προορισμού: Μια χώρα η οποία αποτελεί τον
προορισμό του θύματος trafficking.

Διακηρύξεις, Σύμφωνα & Συμβάσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση του Trafficking
Μέρος του παγκόσμιου νομικού πλαισίου σχετικό με την αντιμετώπιση της ανθρώπινης εμπορίας &
διακίνησης διαμορφώνεται από έναν αριθμό παγκόσμιων νομοθεσιών και διατάξεων, συμπληρωματικών στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος.
Αυτές περιλαμβάνουν ανθρωπιστικά όργανα, ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα όργανα γενικής εφαρμογής, όργανα και εργαλεία κατά της ανθρώπινης διακίνησης και εμπορίας ή του δουλεμπορίου, καθώς και όργανα που αφορούν στη δουλεία ή στην σεξουαλική εκμετάλλευση ανθρώπων που διακινήθηκαν ή εμπορευματοποιήθηκαν.
Ι. Διακηρύξεις, Σύμφωνα & Συμβάσεις για την Προστασία των Δικαιωμάτων
του Παιδιού.

• Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, απόφαση Νο. 44/25, 20 Νοεμβρίου 1989 (ν. 2101/1992 ΦΕΚ Α/192/1992).
www.unicef.org/crc/
• Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε
ένοπλη σύρραξη, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και προσχώρηση με
την απόφαση 54/263, 25 Μαίου 2000 (ν. 3080/2002 ΦΕΚ A/312/2002).
www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/opac.htm
• Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση
και προσχώρηση με την απόφαση 54/263, 25 Μαίου 2000 (ν. 3625/2007, ΦΕΚ 290, τ. Α’).
www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/opsc.htm
• Σύμβαση Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 138 για το Κατώτατο Όριο Ηλικίας Εισόδου στην Απασχόληση (Νο. 138),
υιοθετήθηκε στις 26 Ιουνίου 1973 κατά την 78η σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
Έναρξη ισχύος: 19 Ιουνίου 1976 σύμφωνα με το άρθρο 12 (ν. 1182/1981, ΦΕΚ 193, τ. Α’).
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www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
• Σύμβαση ΔΟΕ 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψής τους, υιοθετήθηκε στις 17 Ιουνίου 1999 κατά την 87η σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ν. 2918/2001, ΦΕΚ 119, τ. Α΄) .
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182
• Σύμβαση ΔΟΕ 190 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψής τους, υιοθετήθηκε στις 17 Ιουνίου 1999 κατά την 87η σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R190
• Διακήρυξη για τις κοινωνικές και νομικές αρχές που διέπουν την προστασία και την ευημερία των παιδιών, με ειδική
αναφορά στο θεσμό της αναδοχής και της υιοθεσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, υιοθετήθηκε με την από 3 Δεκεμβρίου 1986, Νο. 41/85 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
• Διεθνής Σύμβαση για τα Αστικά Θέματα της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, υιοθετήθηκε από την Διάσκεψη της Χάγης κατά την 14η Σύνοδο στις 25 Οκτωβρίου 1980.

ΙΙ. Διακηρύξεις, Σύμφωνα & Συμβάσεις για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

• Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψήφισμα 217 A / 10 Δεκεμβρίου 1948.
www.unhchr.ch/udhr/index.htm
• Σύμβαση για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψήφισμα 2200 A (XXI) / 16 Δεκεμβρίου 1966 (ν. 2462/1997 ΦΕΚ Α/25/1997) .
www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm
• Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά / Μορφωτικά Δικαιώματα, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,ψήφισμα 2200 A (XXI) / 16 Δεκεμβρίου 1966 (ν. 1532/1985 ΦΕΚ
Α/25/1985).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm
• Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψήφισμα 39/46, 10 Δεκεμβρίου 1984 (ν. 1782/1988
ΦΕΚ Α/116/1988).
www.ohchr.org/english/law/pdf/cat.pdf
• Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του Συμβουλίου της
Ευρώπης, Ρωμη, 4 Νοεμβρίου 1950 (ν. 53/1974 ΦΕΚ Α/256/1974).
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
• Διακήρυξη της Βιέννης & Πρόγραμμα Δράσης, υιοθετήθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την 25η Ιουνίου 1993.

ΙΙΙ. Διακηρύξεις, Σύμφωνα & Συμβάσεις κατά των Διακρίσεων του Φύλου.

• Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψήφισμα 34/180, 18 Δεκεμβρίου 1979 (ν. 1342/1983 ΦΕΚ Α/39/1983).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/e1cedaw.htm
• Προαιρετικό Πρωτόκολλο την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 06 Οκτωμβρίου 1999 (ν. 2952/2001 ΦΕΚ Α/248/2001).

IV. Διακηρύξεις, Σύμφωνα & Συμβάσεις Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα.

• Σύµβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των προσφύγων, 28 Ιουλίου 1951 (ν. 3989/1959 ΦΕΚ
Α/201/1959).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_c_ref.htm
• Πρωτόκολλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, 31 Ιανουαρίου 1967 ( ν.
389/1968 ΦΕΚ Α/125/1968).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/o_p_ref.htm
• Σύµβαση της Γενεύης για την προστασία τραυµατιών και ασθενών των Ενόπλων ∆υνάµεων στο πεδίο µάχης, 12 Αυγούστου 1949(ν. 3481/1955 ΦΕΚ Α/3/1956).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/q_genev1.htm
• Σύµβαση της Γενεύης για την προστασία τραυµατιών, ασθενών και ναυαγών των Ενόπλων ∆υνάµεων που βρίσκονται
στη θάλασσα, 12 Αυγούστου 1949 (ν. 3481/1955 ΦΕΚ Α/3/1956).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/q_genev2.htm
• Σύµβαση της Γενεύης για τη µεταχείριση των αιχµαλώτων πολέµου, 12 Αυγούστου 1949 (ν. 3481/1955 ΦΕΚ
Α/3/1956).
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www.unhchr.ch/html/menu3/b/91.htm
• Σύµβαση της Γενεύης για την προστασία του άµαχου πληθυσµού σε καιρό πολέµου, 12 Αυγούστου 1949 (ν. 3481/1955
ΦΕΚ Α/3/1956).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/92.htm
• Συμπληρωματικό πρωτόκολλο της σύµβαση της Γενεύης (12 Αυγούστου 1949) για την προστασία των θυµάτων διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο Ι), 8 Ιουνίου 1977 (ν. 1786/1988 ΦΕΚ Α/125/1988).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/93.htm
• Συμπληρωματικό πρωτόκολλο της σύµβαση της Γενεύης (12 Αυγούστου 1949) για την προστασία των θυµάτων μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο ΙΙ), 8 Ιουνίου 1977 (ν. 1786/1988 ΦΕΚ Α/125/1977).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/94.htm

V. Διακηρύξεις, Σύμφωνα & Συμβάσεις για την Μετανάστευση.

• Η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μεταναστών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών τους, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την 18 Δεκεμβρίου 1990, ψήφισμα 45/158.
www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm
• Σύμβαση Νο. 97 & Νο. 86 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Μετανάστευση για Εργασία, 1949.
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C097
• Σύμβαση Νο. 143 & Νο. 151 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Μετανάστευση Υπό Βάναυσες Συνθήκες και
την Προαγωγή Ίσων Ευκαιριών και Ίσης Μεταχείρησης απέναντι σε Αλλοδαπούς Εργαζόμενους, 1975.
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C143
• Σύμβαση Νο. 166 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τον Επαναπατρισμό των Θαλασσοπόρων, 1987.
• Σύμβαση Νο. 181 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, 1997.
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C181
• Σύσταση Νο. 62 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, σχετικά με την Συνεργασία μεταξύ των Κρατών ως προς την
Στρατολόγηση, την Τοποθέτηση και τις Προυποθέσεις Εργασίας Μεταναστών, 1939.
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R062
• Σύσταση Νο. 100 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την Προστασία των Μεταναστών Εργαζομένων σε
Υποανάπτυκτες Χώρες και Επικράτειες, 1955.
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R100
• Σύσταση Νο. 151 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τους Μετανάστες Εργαζόμενους, 1975.
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R15
• Σύσταση Νο. 174 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με τον Επαναπατρισμό των Θαλασσοπόρων, 1987.
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R174

VI. Διακηρύξεις, Σύμφωνα & Συμβάσεις κατά της Σύγχρονης Δουλείας.

• Σύμβαση περί δουλείας, 1926 Ηνωμένα Έθνη (ν. 4473/1930 ΦΕΚ Α’ 62).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/f2sc.htm
• Πρωτόκολλο Τροποποιούν την εν Γενεύη Υπογραφείσα την 25η Σεπτεμβρίου
1926, Σύμβαση περί Δουλείας (Ν. 2965/1954 ΦΕΚ Α’ 194).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/f2psc.htm
• Συμπληρωματική Σύμβαση σχετική προς την Κατάργηση της Δουλείας, της
Εμπορίας των Δούλων και Παρεμφερών προς την Δουλεία Θεσμών και
Πράξεων ή Συνηθειών (ΝΔ 1145/1972 ΦΕΚ Α’ 105).
www.unhchr.ch/html/menu3/b/30.htm
• Διακρατική Συμφωνία για την Καταστολή του Λευκού Δουλεμπορίου,
Υπεγράφη 18 Μαΐου 1904, στο Παρίσι.
• Πρωτόκολλο τροποποίησης της Διεθνούς Συμφωνίας για την εξάλειψη των
Διακινούμενων λευκών σκλάβων, υπογραφείσα στο Παρίσι 1904 και η
Διεθνής Σύμβαση.
• Διεθνής Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την καταστολή του εμπορίου λευκής σαρκός, που υπεγράφη στο Παρίσι
την 4 Μαίου 1910, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του Lake Success, που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις
4 Μαίου 1949.
• Διεθνής Συνθήκη για την καταστολή της διακίνησης γυναικών και παιδιών, Γενεύη στις 30 Σεπτεμβρίου 1921.
• Διεθνής Συνθήκη για την καταστολή της διακίνησης ενήλικων γυναικών, Γενεύη, 11 Οκτωβρίου 1933.
• Πρωτόκολλο για την τροποποίηση τη Συνθήκης για την καταστολή της διακίνησης γυναικών και παιδιών της Γενεύης
(30 Σεπτεμβρίου 1921) και της Συνθήκης για την καταστολή της διακίνησης ενήλικων γυναικών της Γενεύης (11 Οκτωβρίου 1933), που υπεγράφη στο Lake Success, 12 Νοεμβρίου 1947.
• Συνθήκη για την καταστολή της διακίνησης ατόμων και της εκμετάλλευσης της πορνείας , που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με το Ψήφισμα 317 (IV), 2 Δεκεμβρίου 1949.

