
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κίνδυνοι εμπορίας 
ανθρώπων μεταξύ 
των Προσφύγων
Αναγνωρίζοντας και προστατεύοντας θύματα 
Εμπορίας Ανθρώπων σε μεταναστευτικές ροές

Ένα Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για τους 
Εργαζομένους στην Πρώτη Γραμμή
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Η Εμπορία Ανθρώπων γίνεται ένα όλο και πιο μεγάλο 
έγκλημα κάθε μέρα. Οι έμποροι καθιστούν θύματα τους πιο 
ευάλωτους. Στις μεταναστευτικές ροές των ανθρώπων που 
έρχονται στην Ευρώπη, οι πρόσφυγες είναι μια ομάδα που 
απειλείται ιδιαίτερα από τον κίνδυνο εμπορίας ανθρώπων. 
Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή θα πρέπει να είναι 
ενήμεροι για τους κινδύνους αυτούς και μπορούν να παίξουν 
καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της εμπορίας μεταξύ των 
προσφύγων. 

Είμαστε ευτυχείς που μπορέσαμε να αναπτύξουμε ένα 
εκπαιδευτικό εργαλείο για τους εργαζομένους της πρώτης 
γραμμής με μία πρόσφυγα που υπήρξε αντικείμενο 
εμπορίας ανθρώπων, που δεν είναι θύμα αλλά μία 
δυνατή επιβιώσασα. Μας έδωσε πολύτιμες εκ των έσω 
πληροφορίες και προοπτικές για το πώς να προετοιμάσουμε 
τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής. Επένδυσε 
πολύ χρόνο, ενέργεια και αγάπη για να παράξει αυτό το 
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Malaika Oringo, σε ευχαριστούμε 
πολύ!

Ευχαριστούμε επίσης τον την Εθνική Αστυνομία Ολλανδίας 
που μας βοήθησε να γράψουμε αυτό το εγχειρίδιο και να 
εκπαιδεύσουμε συναδέλφους. Ήσουν μια ευλογία για εμάς! 
Και τέλος, την Irene Plas από την Limwierde Taaldiensten, 
σε ευχαριστούμε για την καλή σου καρδιά, την σκληρή σου 
δουλειά και το χιούμορ σου!
Ελπίζουμε ότι με αυτό το εγχειρίδιο θα προετοιμαστούν 
πολλοί εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, ώστε να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους εμπορίας 
ανθρώπων μεταξύ των προσφύγων.

Ineke van Buren 
Διαχειρίστρια Προγράμματος Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
Ο Στρατός της Σωτηρίας - Ολλανδία

Οκτώβριος 2018

Πρόλογος

“Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
έκδοση αυτή αντιπροσωπεύει τις απόψεις μόνο 
του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε χρήση 
των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτήν”
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Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αναπτύχθηκε ως μέρος του 
Προγράμματος “Safe Havens” που παραγγέλθηκε από 
το δίκτυο του Στρατού της Σωτηρίας Ευρώπης Κατά της 
Εμπορίας Ανθρώπων και συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το εγχειρίδιο είναι ένα εργαλείο για τους εργαζομένους 
πρώτης γραμμής του Στρατού της Σωτηρίας που 
εργάζονται με πρόσφυγες για να αναγνωρίσουν και να 
υποστηρίξουν θύματα Εμπορίας Ανθρώπων με έναν ολιστικό 
τρόπο. Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 
τους εργαζομένους πρώτης γραμμής των αστυνομικών 
κέντρων κράτησης,παρόχους υπηρεσιών κράτησης και 
επαγγελματίες στον Στρατό της Σωτηρίας που έρχονται σε 
επαφή με άτομα που έχουν υπάρξει αντικείμενο εμπορίας 
ανθρώπων στην καθημερινή τους εργασία. Πληροφορίες 
σχετικά με το γενικό πλαίσιο της συγκεκριμένης κατάστασης 
και το γενικό πλαίσιο σε διάφορες χώρες συλλέχθηκε κατά 
τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου στο Παρίσι (2017) 
Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων από εθνικά πρόσωπα 
επικοινωνίας του Στρατού της Σωτηρίας στην Ευρώπη.

Το εγχειρίδιο στοχεύει να καλύψει την ανάγκη για μία 
χειροπιαστή πρακτική εκπαίδευση των εργαζομένων στην 
πρώτη γραμμή, που καλούνται να παράσχουν “ασφαλή 
καταφύγια” για πρόσφυγες στο πλαίσιο των τρεχουσών 
μεταναστευτικών ροών και σε μεγάλο βαθμό είναι 
ανενημέρωτοι για τους καθημερινούς κινδύνους εμπορίας 
ανθρώπων μεταξύ του προσφυγικού πληθυσμού.

Ελπίζουμε ότι με αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο οι 
εργαζόμενοι πρώτης γραμμής θα είναι προετοιμασμένοι και 
θα γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν για να προλάβουν την 
εμπορία ανθρώπων προτού συμβεί. 

Ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του 
εκπαιδευτικού εγχειριδίου
Ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να 
βελτιώσει τις δυνατότητες και τον επαγγελματισμό των 
εργαζομένων στην πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίζουν 
τους κινδύνους εμπορίας ανθρώπων μεταξύ των 
προσφύγων. 

Ως εκ τούτου, γενικός σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι 
να αυξήσει την ικανότητα του συμμετέχοντα:

• Να αναγνωρίζει και να υποστηρίζει πρόσφυγες 
που είναι (δυνητικώς) θύματα εμπορίας ανθρώπων 
οποτεδήποτε είναι δυνατόν.

• Να παρέχει ένα “ασφαλές καταφύγιο”, έναν 
θυματοκεντρικό χώρο φιλοξενίας, υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης, εμπεριστατωμένες πληροφορίες και 
παραπομπές για τα θύματα.

• Να αναγνωρίζει πόρους και συνεργαζόμενους εταίρους 
με τους οποίους ο Στρατός της Σωτηρίας μπορεί να 
εργαστεί εκ μέρους των θυμάτων.

Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι 
ικανοί:

• Να προσδιορίζουν την Εμπορία Ανθρώπων και να 
περιγράφουν τον σκοπό, τις αιτίες, τις δυναμικές και 
τις συνέπειες της Εμπορίας Ανθρώπων.

• Να αναγνωρίζουν τα σημάδια Εμπορίας Ανθρώπων 
μεταξύ των προσφύγων, να εργάζονται προληπτικά και 
να παρέχουν υποστήριξη σε (δυνητικά) θύματα.

Κύριοι όροι που χρησιμοποιούνται στο 
εγχειρίδιο
Η εκπαίδευση αυτή θα αναφέρεται σε πρόσωπα που 
αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ανθρώπων ως θύματα. 
Η επιλογή του όρου αυτού υπογραμμίζει τη δυναμική της 
εκμετάλλευσης της Εμπορίας Ανθρώπων και το γεγονός ότι 
η Εμπορία Ανθρώπων είναι έγκλημα, καθώς και παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχετε υπόψη ότι πολλά 
πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ανθρώπων 
ίσως δεν μπορούν να προσδιορίσουν τους εαυτούς τους 
ως θύματα. Κάποια θύματα εμπορίας ανθρώπων και 
επαγγελματίες ίσως προτιμούν τον όρο πρόσωπο που 
έχει υπάρξει αντικείμενο εμπορίας ανθρώπων ή επιζήσας. 
Ελπίζουμε πως όλα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων θα 
είναι κάποτε επιζήσαντες. Ωστόσο, για ομοιομορφία 
σε αυτό το εγχειρίδιο, ο όρος θύμαθα χρησιμοποιείται 
για να αναφέρεται στα πρόσωπα που έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο εμπορίας ανθρώπων.
Σε όλο αυτό το εγχειρίδιο και την εκπαίδευση, 
χρησιμοποιούμε τον όρο πρόσωπο σε πορνεία καθώς 
προσδίδει περισσότερη αξιοπρέπεια στο άτομο και του 
αναγνωρίζει ανθρώπινα δικαιώματα,αντί των συνήθως 
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Πίνακας 
περιεχομένων

χρησιμοποιούμενων όρων πόρνηή εργάτρια 
εμπορικού σεξ όταν αναφέρεται σε πρόσωπο που 
εμπλέκεται σε οποιονδήποτε τύπο δραστηριότητας 
σεξ για κέρδος.
Τέλος, ο όρος Εμπορία Ανθρώπων από μόνος του 
μπορεί να είναι παραπλανητικός, καθώς υπονοεί 
την κίνηση ενός θύματος από τη μία τοποθεσία σε 
άλλη. Ένα θύμα δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθεί, 
ή ακόμη και να μεταφερθεί από ένα συγκεκριμένο 
σημείο, προκειμένου να πληροί τον ορισμό/τους 
ορισμούς της Εμπορίας Ανθρώπων (παρόλο που 
συνήθως ένα θύμα μετακινείται από την πατρίδα του 
σε λιγότερο οικεία περιβάλλοντα). Το εάν ή όχι μία 
δραστηριότητα εμπίπτει στον όρο μιας “σοβαρής” 
μορφής εμπορίας ανθρώπων δεν εξαρτάται 
από το γεγονός της μετακίνησης μεταξύ ή εντός 
συνόρων, αλλά από παράγοντες που συνθέτουν 
την κατάσταση, όπως η χρήση βίας, απάτης ή 
εξαναγκασμού για να παγιδεύσουν ένα θύμα σε 
μία κατάσταση εκμετάλλευσης σεξ ή εργασίας. 
Σήμερα, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες θύματα 
εμπορίας ανθρώπων που αποτελούν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης στις ίδιες τους τις πόλεις και χωριά.

Ενότητα 1: Ορίζοντας την Εμπορία Ανθρώπων
1.1 Τι είναι η Εμπορία Ανθρώπων; ............................................ 6
1.2 Ποιοι είναι οι φορείς της Εμπορίας Ανθρώπων; ................... 6
1.3 Παρανοήσεις του όρου Εμπορία Ανθρώπων .........................7
1.4 Τρία καίρια στοιχεία της Εμπορίας Ανθρώπων ..................... 8
1.5 Συνέπειες της Εμπορίας Ανθρώπων στο θύμα .................... 8
1.6 Γιατί τα θύματα της Εμπορίας Ανθρώπων 
 μπορεί να είναι μη συνεργάσιμα ......................................... 8
1.7 Καίρια δεδομένα της καταχώρησης θύματος ...................... 9

Ενότητα 2: Εμπορία Ανθρώπων και Πρόσφυγες
2.1 Εμπορεύοντας ανθρώπους που δραπετεύουν 
 από διώξεις και διαμάχες ................................................. 13
2.2 Τι είναι η λαθραία διακίνηση προσφύγων; .......................... 13
2.3 Κύριες διαφορές μεταξύ της Εμπορίας Ανθρώπων 
 και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών ......................... 14
2.4 Γιατί είναι οι πρόσφυγες ευάλωτοι στην 
 Εμπορία Ανθρώπων; ........................................................ 15

Ενότητα 3: Τι μπορείς να κάνεις στα κέντρα 
προσφύγων;
3.1 Πρόληψη ..........................................................................17
3.2 Ταυτοποίηση .................................................................... 19
3.3 Βοηθώντας θύματα ......................................................... 20
3.4 Καλές και κακές πρακτικές .............................................. 20

Παραρτήματα
A.1 Το Πρωτόκολλο του Παλέρμο .......................................... 22
A.2 Η κοινοτική νομοθεσία ..................................................... 23
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1.1 Τι είναι Εμπορία Ανθρώπων;
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο, η 
Εμπορία Ανθρώπων ορίζεται ως ακολούθως:

“Εμπορία ανθρώπων αποτελεί η στρατολόγηση, μεταφορά, 
μετακίνηση, απόκρυψη ή η παραλαβή ατόμων, μέσω 
απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, 
απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή 
ευάλωτης θέσης ή μέσω πληρωμής ή ωφελημάτων για την 
εξασφάλιση της συμφωνίας ατόμου που ασκεί έλεγχο επί 
άλλου, με σκοπό την εκμετάλλευση.

1. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, κατ’ελάχιστο, 
την εκμετάλλευση της εκπόρνευσης άλλων ή 
άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την 
καταναγκαστική παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, τη 
δουλεία ή άλλες πρακτικές παρεμφερείς προς τη 
δουλεία, την οικιακή δουλεία, ή την αφαίρεση οργάνων. 

2. Η συναίνεση του θύματος εμπορίας ανθρώπων 
στη σκοπούμενη εκμετάλλευση που τίθεται στην 
υποπαράγραφο (α) του άρθρου αυτού θα είναι άσχετη 
όπου έχει χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα μέσα 
που τίθενται στην υποπαράγραφο (α). 

3. Η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, απόκρυψη 
ή η παραλαβή παιδιού με σκοπό την εκμετάλλευση θα 
θεωρείται “εμπορία ανθρώπων” ακόμη κι αν δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί κανένα από τα μέσα που τίθενται στην 
υποπαράγραφο (α), 

4. “Παιδί” σημαίνει κάθε άτομο κάτω των 18 ετών”. 1 

Εν συντομία, η Εμπορία Ανθρώπων είναι ένα παραπλανητικό 
είδος διεθνούς και εθνικού εγκλήματος. Οι έμποροι 
ανθρώπων, που ποικίλλουν από εξεζητημένα διεθνή 
εγκληματικά καρτέλ μέχρι ντόπιους προαγωγούς, ακόμη και 
μέλη της οικογένειας, εκμεταλλεύονται ευάλωτους άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά σε συνθήκες εργασίας ή σεξουαλικών 

υπηρεσιών που προσιδιάζουν σε σκλαβιά. Σε όλο τον 
κόσμο, σε αγροτικές και αστικές περιοχές, τα θύματα είναι 
παγιδευμένα σε αμέτρητες καταστάσεις εκμετάλλευσης, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

• Πορνεία 
• Εργασιακή εκμετάλλευση, όπως:

• Κατασκευές,
• Οικιακή δουλεία,
• Αγροτικές εργασίες,
• κ.λπ. 

• Εργασία μοντέλου
• Επαιτεία στον δρόμο 
• Εκμετάλλευση οργάνων
• Άλλες μορφές εκμετάλλευσης όπως ορίζεται από 

εθνικούς νόμους- αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Εξαναγκαστικό γάμο
• Επιβεβλημένη ή καταναγκαστική επαιτεία
• Χρήση σε εγκληματικές δραστηριότητες, 
• Χρήση σε εμπόλεμες διαμάχες, Ιερατική
• Δουλεία

• Χρήση γυναικών ως παρένθετων μητέρων
• Εξαναγκασμένη εγκυμοσύνη 

1.2 Ποιοι είναι οι φορείς της Εμπορίας 
Ανθρώπων;

Οι Έμποροι μπορεί να σχετίζονται με εξεζητημένα διεθνή 
δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος ή μικρά εγκληματικά 
δίκτυα και τοπικές συμμορίες. Οι Έμποροι μπορεί να 
είναι άνδρες ή γυναίκες, μέλη της οικογένειας, φίλοι και 
επίσης επιτυχημένα και φαινομενικά ευυπόληπτα μέλη της 
κοινότητας. 

Οι υπεύθυνοι στρατολόγησηςείναι οι άνθρωποι που 
εργάζονται για να παγιδεύσουν ή να παρασύρουν άτομα για 
τους εμπόρους και συχνά είναι γυναίκες ή άλλα πρόσωπα 
που τα στοχευμένα θύματα γνωρίζουν και εμπιστεύονται. 
Οι έμποροι εκμεταλλεύονται ευάλωτα άτομα θέτοντάς 
τα σε συνθήκες που προσιδιάζουν σε σκλαβιά για κέρδος 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΊΑ ΑΝΘΡΏΠΩΝ
Χρονος: 3 ώρες
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ή για προσωπικό όφελος. Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, 
οι έμποροι χρησιμοποιούν μία ποικιλία τεχνικών για να 
παγιδεύουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά στην πορνεία ή 
άλλο εμπορικό σεξ, ή σε εργασιακές καταστάσεις, όπως 
η οικιακή δουλεία, εργοστασιακή ή αγροτική εργασία 
μεταναστών. Οι συγκεκριμένες μορφές χειραγώγησης και 
εξαναγκασμού που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους 
διερευνώνται περαιτέρω.

Διεφθαρμένοι αξιωματούχοι 
Η οργανωμένη εμπορία ανθρώπων απαιτεί συστηματική 
διαφθορά και η διαφθορά είναι κεντρική στην επιτυχία 
των εμπόρων ανθρώπων. Ως εκ τούτου, οι εγκληματίες 
τη θεωρούν ως απαραίτητη επένδυση. Η διαφθορά είναι 
πιθανόν ο κύριος παράγοντας κόστους για τους εμπόρους.
Πότε: Η αλυσίδα εμπορίας ανθρώπων αποτελείται από 
την στρατολόγηση των θυμάτων, την παροχή εγγράφων 
(ταυτότητες, βίζες και άδειες), τη μεταφορά των θυμάτων, 
που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και το πέρασμα συνόρων, 
την εκμετάλλευσή τους, καθώς και τη νομιμοποίηση των 
εσόδων του εγκλήματος.
Ποιος: Οι διεφθαρμένοι παράγοντες σε αυτή την αλυσίδα 
δραστηριοτήτων μπορεί να περιλαμβάνουν αξιωματικούς 
της αστυνομίας και των τελωνείων, πρεσβείες/προξενεία, 
αρχές ελέγχου συνόρων, υπηρεσίες μετανάστευσης, άλλες 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δυνάμεις ασφαλείας/
πληροφοριών, ένοπλες δυνάμεις (εθνικές ή διεθνείς), 
τοπικούς αξιωματούχους, άτομα/ομάδες/κόμματα 
με επιρροή σε δημόσιους αξιωματούχους, καθώς και 
φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως ταξιδιωτικά γραφεία, 
αεροπορικές εταιρίες, φορείς του τομέα μεταφορών, 
οικονομικά ιδρύματα, τράπεζες, κ.λπ.
Τι: Οι πράξεις διαφθοράς συμπεριλαμβάνουν την αδιαφορία, 
την ανοχή, τη συμμετοχή και την οργάνωση της εμπορίας 
ανθρώπων, ενώ εκτείνονται από την παράβαση καθήκοντος 
ή τη διαφθορά μέχρι και τη συμμετοχή σε οργανωμένο 
έγκλημα.

Άλλοι φορείς που διευκολύνουν την Εμπορία Ανθρώπων 
είναι:

• Ιδιοκτήτες και διευθυντές οίκων ανοχής και ψεύτικων 
επιχειρήσεων μασάζ

• Εργοδότες οικιακών υπηρετών
• Συμμορίες και εγκληματικά δίκτυα
• Καλλιεργητές και επικεφαλής συνεργείων στην 

αγροτική παραγωγή
• Ερωτικούς συντρόφους/μέλη οικογένειας 
• Μεσίτες εργασίας
• Ιδιοκτήτες εργοστασίων και επιχειρήσεων
• Προαγωγούς
• Ιδιοκτήτες και διευθυντές μικρών επιχειρήσεων

ΆΣΚΗΣΗ 1: ΓΊΝΕ ΈΜΠΟΡΟΣ ΑΝΘΡΏΠΩΝ

Χωριστείτε σε ομάδες και ως ομάδα φτιάξτε ένα 
επιχειρηματικό πλάνο: Πώς μπορείτε να βγάλετε 
γρήγορα χρήματα από κορίτσια που ζουν σε ένα 
κέντρο φιλοξενίας προσφύγων;

Σκεφτείτε:
• Πώς θα τις κάνετε να σας εμπιστευτούν;
• Τι μέτρα θα πάρετε ώστε να αποφύγετε να ζητήσουν
 βοήθεια;

• Στοχεύετε σε: μικρό ρίσκο, υψηλά κέρδη.

Τι μάθατε από αυτή την άσκηση; 

1.3 Παρανοήσεις για τον όρο Εμπορία 
Ανθρώπων 

Η λέξη “εμπορία” είναι ένας όρος αντικρουόμενος και 
συχνά παρερμηνεύεται. Για πολλούς, σημαίνει ότι η Εμπορία 
Ανθρώπων συμβαίνει μόνο όταν τα άτομα μετακινούνται 
μεταξύ συνόρων. Πιο ακριβείς όροι για την Εμπορία 
Ανθρώπων ίσως είναι η παγίδευση ή η δουλεία. Ναι, κάποιες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων περιλαμβάνουν εγκληματικά 
δίκτυα στα οποία ένα άτομο μεταφέρεται μεταξύ χωρών και 
μεταξύ πόλεων μέσα στις χώρες για αναγκαστική εργασία 
και εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση. 

Ωστόσο, η πραγματική μετακίνηση ενός θύματος δεν 
απαιτείται προκειμένου μία κατάσταση να χαρακτηρίζεται 
ως Εμπορία Ανθρώπων. Αντίθετα, οι συγκεκριμένες 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους για 
να στρατολογήσουν και να κρατήσουν ένα άτομο σε μία 
κατάσταση εκμετάλλευσης είναι οι καθοριστικοί παράγοντες 
στον ορισμό των περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων.

Στην πραγματικότητα, ένα θύμα εμπορίας ανθρώπων 
ίσως βρεθεί παγιδευμένο σε μία τοποθεσία, ας πούμε 
ως οικιακός υπηρέτης για μία συγκεκριμένη οικογένεια, 
για αρκετά χρόνια προτού μπορέσει να δραπετεύσει. 
Άλλα θύματα ίσως παγιδευθούν στην πόλη τους και να 
αναγκαστούν να προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες 
σε τοπικούς οίκους ανοχής ή κέντρα μασάζ. Τέλος, το 
πρόσωπο που παγιδεύεται αφότου δεχθεί εθελοντικά μία 
εργασία μπορεί επίσης να είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων.
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1.4 Τα τρία κύρια στοιχεία της Εμπορίας 
Ανθρώπων

‘’Βία” είναι η πιο ισχυρή και εμφανής μέθοδος για τον 
έλεγχο και την εκμετάλλευση των θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων. Η λίστα των μορφών της κτηνώδους σωματικής 
βίας είναι ατελείωτη, αλλά συχνότερα περιλαμβάνει 
απαγωγή, βιασμό, ομαδικό βιασμό, σωματική και σεξουαλική 
επίθεση, περιορισμό, εγκλεισμό, απομόνωση, βασανισμό, 
ακρωτηριασμό, λιμοκτονία, εξαναγκασμένη/εκ προθέσεως 
εξάρτηση από ναρκωτικά, κακοποίηση σε βάρος μελών της 
οικογένειας, ακόμη και φόνο.

“Απάτη” ή παραπλάνηση είναι μία άλλη μέθοδος που 
χρησιμοποιείται από τους εμπόρους για να στρατολογήσουν 
κι έπειτα να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Στην περίπτωση 
των προσφύγων, τακτικές της απάτης/παραπλάνησης 
συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι έμποροι για να 
στρατολογήσουν ευάλωτους πρόσφυγες. Αυτό συνήθως 
περιλαμβάνει αρχικά ψευδείς υποσχέσεις για γάμο ή 
εργασία. Οι έμποροι μπορεί επίσης να συνεργαστούν 
με συγγενείς ή φίλους των δυνητικών θυμάτων για να 
δημιουργήσουν ακόμη περισσότερο την ψευδαίσθηση της 
αλήθειας για αυτό που υπόσχονται.

Μία τεχνική είναι να θέλξεις πρόσφυγες και μετανάστες 
χωρίς έγγραφα στα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων με ψευδείς 
υποσχέσεις για καλές δουλειές και καλύτερες ζωές. 
Συχνά οι έμποροι ανθρώπων βοηθούν τους πρόσφυγες να 
ταξιδέψουν μακριά από το σπίτι τους ή σε μια άλλη χώρα για 
ένα ποσό. Με την άφιξή τους, ο έμπορος αυξάνει το ποσό 
και αναγκάζει το θύμα να δουλέψει σε μία συγκεκριμένη 
βιομηχανία για να ξεπληρώσει το χρέος. Το χρέος 
χρησιμοποιείται για να κρατά το θύμα στην κατάσταση. Οι 
έμποροι ανθρώπων χρησιμοποιούν απειλές δέσμευσης μέσω 
χρέους, έλεγχο ταυτότητας (αφαιρώντας διαβατήρια ή 
άλλα έγγραφα ταυτότητας), συναισθηματική κακοποίηση και 
ψυχολογική βλάβη. Η ψυχολογική κακοποίηση είναι συνήθως 
επαναλαμβανόμενη και ακραία και σκοπεύει να διαλύσει 
όλες τις πνευματικές, συναισθηματικές και σωματικές 
άμυνες.

Ο “καταναγκασμός” συμπεριλαμβάνει “τη χρήση απειλών 
σοβαρής βλάβης, σωματικό περιορισμό κάθε ατόμου, κάθε 
μορφή, σχέδιο ή μοτίβο που σκοπό έχει να δημιουργήσει 
την πεποίθηση ότι ένα άτομο θα υποστεί περιορισμό και 
την κατάχρηση ή απειλούμενη κατάχρηση της νομικής 
διαδικασίας.”

Μία κοινή μέθοδος καταναγκασμού που χρησιμοποιείται 
στην εμπορία ανθρώπων με αντικείμενο τόσο το σεξ όσο 
και την εργασία είναι ότι ο δράστης κρατά το θύμα σε 
κατάσταση υπηρεσίας απειλώντας το ότι θα βλάψει την 
οικογένεια του θύματος, είτε εδώ στην Ευρώπη, είτε στο 
εξωτερικό. Πολλά θύματα γνωρίζουν ότι οι έμποροι θα 
πραγματοποιήσουν την απειλή τους

1.5 Ποιοι είναι ευάλωτοι σε εμπορία;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να πέσετε 
θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Μπορεί να είστε απλά τη λάθος στιγμή στο λάθος μέρος.
Αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι που είναι 
πιο ευάλωτοι σε εμπορία ανθρώπων είναι οι άνθρωποι που:

• Έχουν ψυχιατρικά προβλήματα
• Έχουν νοητικά προβλήματα
• Ζουν στη φτώχεια
• Προέρχονται από ασταθείς οικογένειες
• Προέρχονται από περιβάλλον με βία, παραμέληση ή 

σεξουαλική παρενόχληση
• Ζουν σε εμπόλεμες ζώνες ή καμπ προσφύγων
• Εξαναγκάζονται να παντρευτούν
• Έχουν αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους
• Προέρχονται από συντηρητικά περιβάλλοντα
• Υφίστανται εκφοβισμό

1.6 Επιπτώσεις της εμπορίας ανθρώπων στα 
θύματα:

Οι έμποροι ελέγχουν την πρόσβαση του θύματος σε ιατρική 
βοήθεια. Αυτό μπορεί να συμβαίνει συνοδεύοντάς τα σε 
ραντεβού προσποιούμενοι τον διερμηνέα, ή ακυρώνοντας 
ραντεβού, ή αρνούμενοι να πάνε τα τραυματισμένα θύματα 
να λάβουν θεραπεία. Πολλές έγκυες γυναίκες που έχουν 
έρθει στην υπηρεσία δεν είχαν πρόσβαση σε προγεννητικό 
έλεγχο. 

Τα σωματικά τραύματα μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
χτυπημάτων ή άλλης σωματικής κακοποίησης από τους 
εμπόρους. Πολλές φορές αυτά αφήνονται χωρίς θεραπεία 
και καταλήγουν σε κόκκαλα που δένουν λάθος ή δεν δένουν 
καθόλου. Τα τραύματα μπορεί να μολυνθούν, μπορεί να 
υπάρχουν ΣΜΝ. Οι έγκυες γυναίκες μπορεί να έχουν αναιμία 
ή να υποφέρουν από άλλες προγεννητικές καταστάσεις 
όπως για παράδειγμα διαβήτη που δεν έχει διαγνωστεί .
Τα θύματα από τη Νιγηρία συχνά κρατούνται εγκλωβισμένα 
χρησιμοποιώντας κατάρες Τζούτζου. Η απειλή είναι 
ότι εκείνοι, ή η οικογένειά τους θα υποφέρουν εάν 
δραπετεύσουν ή αναφέρουν την κατάστασή τους.
Τα συμπτώματα μετατραυματικού στρες είναι συνήθη 
μεταξύ των θυμάτων λόγω της τραυματικής φύσης της 
κακοποίησης που έχουν υποστεί.

Τα θύματα έχουν ξεγελαστεί, παγιδευθεί και πουληθεί 
σαν εμπορεύματα. Τους έχουν πει ψέματα, τους έχουν 
εξαπατήσει και κακοποιήσει. Έχουν υπάρξει ανίσχυρα. 
Μερικές φορές οι κυβερνήσεις ή υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου στις πατρίδες τους ήταν μέρος της εκμετάλλευσής 
τους. Τους είναι δύσκολο να εμπιστευθούν. Τα θύματα 
αισθάνονται ένοχα επειδή επέτρεψαν να γίνουν σκλάβοι, 
αισθάνονται ντροπή που έπεσαν θύματα σε ψέματα, και 
παρέμειναν ανίσχυρα στα χέρια των κακοποιητών τους. 
Οι άντρες, ακόμη περισσότερο από τις γυναίκες, νιώθουν 
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ντροπή επειδή τους εκμεταλλεύθηκαν. 
Όταν η ελευθερία αφαιρείται, όταν ένα θύμα δεν μπορεί 
πλέον να πάρει αποφάσεις για οτιδήποτε στη ζωή του, 
δεν έχει πρόσβαση σε φαγητό ή άλλα προϊόντα, γίνεται 
εξαρτημένο από τους εμπόρους και τους εκμεταλλευτές 
και ακόμη κι ανίκανο να πάρει αποφάσεις για τον εαυτό 
του. Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι ένα αναγνωρισμένο 
φαινόμενο στα θύματα απαγωγών.

Τα θύματα μπορεί να μην αναγνωρίζουν τον εαυτό τους 
ως θύματα καθώς αυτό θα τα φέρει αντιμέτωπα με την 
παραδοχή ότι έχουν ξεγελαστεί. 
Δεν είναι έκπληξη το ότι για πολλά θύματα τα 
αποτελέσματα της συμπεριφοράς που έχουν υποστεί 
επηρεάζουν το πώς νιώθουν για τον εαυτό τους, και 
μπορούν να οδηγήσουν σε αισθήματα απελπισίας και 
κατάθλιψης. 

Συνοπτικά:
• Σωματικά τραύματα
• Προβλήματα σεξουαλικής υγείας
• Κακοποίηση μέσω τελετουργιών
• Έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη
• Μετατραυματικές αντιδράσεις
• Έλλειψη εμπιστοσύνης
• Αισθήματα ενοχής και ντροπής
• Εξάρτηση
• Άρνηση
• Κατάθλιψη

 ΆΣΚΗΣΗ 2: ΑΣ ΜΙΛΉΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΞ

Κλείστε τα μάτια σας. Σκεφτείτε την τελευταία 
φορά που κάνατε σεξ, ή που το ονειρευτήκατε. Πώς 
νιώσατε; Τι ήταν καλό, τι κάνατε; Τι σας ενθουσίασε; 
Σκεφτείτε το! 

Τώρα: Ανοίξτε τα μάτια σας και πείτε το στον διπλανό 
σας! Εντάξει, όλοι θα νιώσετε διστακτικοί να μιλήσετε 
για αυτό το αίσθημα: Σκεφτείτε να μιλάτε στην 
αστυνομία για τον εξαναγκασμό σας στην πορνεία, τις 
λεπτομέρειες και τον βιασμό!

1.7 Γιατί τα θύματα Εμπορίας Ανθρώπων 
μπορεί να είναι μη συνεργάσιμα

Σύνδρομο της Στοκχόλμης/Φόβος/Συναισθηματική 
Εξάρτηση
Όπως και σε άλλα θύματα εν είδει ομηρίας, τα θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων μπορεί, και πράγματι συμβαίνει, να 
αναπτύξουν συναισθηματική εξάρτηση από τους απαγωγείς 
τους. Όπως και σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, 
η συναισθηματική εξάρτηση των θυμάτων προς τους 

εμπόρους μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή 
από τους επαγγελματίες που βοηθούν. Παρ’όλ’ αυτά, 
η συναισθηματική εξάρτηση είναι μία ξεκάθαρη και 
υπάρχουσα δυναμική που πάντοτε πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη όταν εξετάζονται πιθανά θύματα εμπορίας 
ανθρώπων. Εάν η συναισθηματική εξάρτηση είναι παρούσα, 
τα θύματα μπορεί αρχικά να μην επιθυμούν να φύγουν από 
την κατάσταση, μπορεί να αρνηθούν να μιλήσουν σε όργανα 
επιβολής του νόμου ή να αρνηθούν να καταθέσουν στο 
δικαστήριο ενάντια στους θύτες. Για θύματα που δεν είναι 
Ευρωπαίοι πολίτες, αυτές οι επιλογές τους θα καταλήξουν 
τελικά στο να μην είναι επιλέξιμοι να λάβουν υπηρεσίες. 
Επιπλέον, η συναισθηματική εξάρτηση καθιστά βέβαιο ότι 
το τραύμα από την παγίδευσή τους θα είναι σοβαρότερο 
εάν και όταν διασωθούν. Η ένταση των σχέσεων μεταξύ των 
θυμάτων και των εμπόρων επίσης δημιουργεί έναν δεσμό.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ «Ο έμπορός μου συνήθιζε να 
μου λέει ότι αν τον άφηνα ή αν πήγαινα σε άλλον 
προαγωγό, θα έστελνε ταινία μου στον πατέρα μου. 
Θα με μαγνητοσκοπούσε σε δωμάτιο ξενοδοχείου με 
κάποιον πελάτη χωρίς να το ξέρω, και αν δεν έκανα 
ό,τι μου έλεγε, θα το έβαζε στο Face-book ή θα 
το έδειχνες σε όλα τα αγαπημένα μου πρόσωπα.» 
Χριστίνα

Ήταν πολύ καλός μαζί μου τις πρώτες μέρες 

αλλά μετά μου ζήτησε να παρουσιαστώ 

σε έναν άντρα στον οποίο είχα πουληθεί... 

Συνειδητοποίησα ότι το άτομο που είχα 

ερωτευτεί τόσο πολύ και είχα εμπιστευθεί 

με όλη μου την καρδιά λειτουργούσε σαν 

προαγωγός και είχε σκοπό να με παρουσιάζει 

σε διάφορα άτομα και να κερδίζει πολλά 

χρήματα από αυτό.

Οι έμποροι ανθρώπων χρησιμοποιούν ψυχολογικούς 
χειρισμούςπου πατούν στα συναισθήματα των θυμάτων 
τους. Τα απομονώνουν ώστε τα μόνα άτομα που 
βλέπουν τα θύματα να είναι οι έμποροι ή άλλοι που 
τα κακοποιούν. Σιγουρεύονται ότι το θύμα παραμένει 
ανίκανο να επικοινωνήσει με άλλους τον περισσότερο 
καιρό. Επιβάλλουν στο θύμα έναν κύκλο όπου η σωματική 
και συναισθηματική κακοποίηση ακολουθείται από μη 
κακοποίηση, συντροφικότητα, διασκέδαση και πολιτισμική 
ταύτιση. Μπορεί να κάνουν το θύμα να νιώθει “το 
αγαπημένο τους”, και μπορεί ενίοτε να ανταμοίβουν τη 
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“δουλειά” του με δώρα όπως μια καλή κουβέντα, ωραία 
ρούχα ή ένα καλό γεύμα.

Όταν η επιβίωση των θυμάτων εξαρτάται από τον 
έμπορο,η συναισθηματική εξάρτηση δημιουργείται μέσω 
του γεγονότος ότι η συνολική επιβίωση του θύματος 
βασίζεται στους εμπόρους - το φαγητό τους, ένδυση, 
στέγη, χρήματα, ακόμη κι η υγεία τους εξαρτάται από τους 
δεσμοφύλακές τους. Το γεγονός ότι οι έμποροι ενίοτε 
ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των θυμάτων δημιουργεί 
έναν ισχυρό δεσμό (π.χ. το σύνδρομο της Στοκχόλμης) 
μεταξύ των θυμάτων και των εμπόρων, ακόμη κι όταν τα 
θύματα απεχθάνονται τις καταστάσεις τους.

Εσφαλμένες Πεποιθήσεις
Όπως ακριβώς και στις καταστάσεις ενδοοικογενειακής 
βίας, υπάρχουν ισχυρά λάθη στη σκέψη (διανοητικές 

διαστρεβλώσεις) που δημιουργούν έναν συναισθηματικό 
σύνδεσμο μεταξύ των θυμάτων και των θυτών τους. 
Παραδείγματα εσφαλμένων πεποιθήσεων που εμφυσούνται 
από τους εμπόρους συμπεριλαμβάνουν:

• “Μετά από όλα αυτά τα απαίσια πράγματα που έχω 
κάνει, κανείς δεν θα πιστέψει ότι αναγκάστηκα να το 
κάνω”.

• “Είναι δικό μου το λάθος που βρίσκομαι σε αυτήν την 
κατάσταση.”

• “Αν συνεχίσω να δουλεύω και να πληρώνω το χρέος 
μου, μπορώ να φύγω από εδώ σύντομα.”

• “Μόνο ο φίλος/ οι φίλοι μου [οι έμποροι] ξέρουν και 
νοιάζονται για μένα.”

• “Δεν μπορώ να τα καταφέρω εκεί έξω χωρίς τους 
φίλους μου [και εμπόρους].”

 

ΆΣΚΗΣΗ 3: Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΜΠΛΈΣΙΓΚ 
(ΑΠΌ ΤΗ ΝΙΓΗΡΊΑ) 

1. Τι μαθαίνουμε από την ιστορία της Μπλέσιγκ; 
2. Πιστεύετε ότι είναι εντάξει για την Μπλέσιγκ να δώσει 
το όνομα του εμπόρου; 

Η Μπλέσιγκ μεγάλωσε σε ένα χωριό στην Πολιτεία 
Ίμο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της Νιγηρίας. Ο 
πατέρας της πέθανε όταν ήταν 7 χρονών κι εκείνη και 
τα αδέρφια της σταμάτησαν να πηγαίνουν σχολείο. 
Ο μεγαλύτερος αδερφός της χρειάστηκε να πιάσει 
δουλειά σαν μηχανικός Κάποια από τα άλλα παιδιά της 
οικογένειας άρχισαν να πουλάνε νερό και ψωμί στους 
δρόμους ή κατέφυγαν στην επαιτεία. 

Μία μέρα, μία γυναίκα πλησίασε την Μπλέσιγκ στην 
αγορά του χωριού. “Ξέρω ότι η οικογένειά σου χρειάζεται 
βοήθεια, χρειάζονται λεφτά,” της είπε η γυναίκα. 
“Η αδερφή μου ζει στην Ευρώπη και μπορεί να σε 
βοηθήσει.” Η γυναίκα είχε μιλήσει επίσης με τη φίλη της 
Μπλέσιγκ, την Γκιφτ, 15 ετών, λέγοντας ότι στην Ευρώπη 
πολλές οικογένειες χρειάζονται μάγειρες. 

Όταν φτάσαμε στην Ιταλία, συναντήσαμε έναν άντρα στο 
αεροδρόμιο, που μας έδωσε ένα νούμερο κινητού και 
μας είπε να καλέσουμε την κυρία μας.
“Όταν πήγα στην κυρία μου, μου είπε ότι έπρεπε να 
αρχίσω να δουλεύω αμέσως για να ξεπληρώσω το χρέος 
για το ταξίδι. Εκείνη τη στιγμή, συνειδητοποίησα ότι το 
χρέος μου ήταν 40.000 ευρώ.” 

“Μου έδωσε ένα σουτιέν, λέγοντας: Αυτή είναι η δουλειά 
σου. Βγες στον δρόμο τη νύχτα και γύρνα το πρωί με 
λεφτά.”

Όταν τηλεφώνησα στην αδελφή μου, για να της πω τι 
συνέβαινε, φώναξε ότι έπρεπε να εκδίδομαι, ειδάλλως 
οι λαθρέμποροι θα ζητούσαν τα λεφτά τους πίσω. Δεν 
ήμουν θυμωμένη. Ένιωθα απλώς απίστευτη ντροπή.”
Η Μπλέσινγκ αναφέρει ότι την χτυπούσαν έως ότου 
συμφωνήσει να πάει να δουλέψει. Για τρεις μήνες ήταν 
αναγκασμένη να κάνει σεξ με έως και έξι άντρες την 
ημέρα. “Δεν ήξερα ιταλικά,” αναφέρει. “Η μαντάμ με 
είχε μάθει μόνο να λέω ‘20 ευρώ’ ή ‘30 ευρώ’ ανάλογα 
με το τι οι άντρες αυτοί μου ζητούσαν να κάνω.” Μου 
ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω, καθώς οι άντρες έκαναν 
εντέλει πράγματα με τα οποία δεν θα συμφωνούσα, αν 
ήξερα τι έλεγαν.

Όταν άντρες με άφησαν σε άγνωστο μέρος και χάθηκα, 
ένα ζευγάρι που περνούσε κάτω από τη γέφυρα που 
είχα βρεθεί με καθησύχασε. Το ζευγάρι με πήγε στην 
αστυνομία, αλλά ήμουν πολύ φοβισμένη, γιατί η μαντάμ 
μου είχε πει ότι οι αστυνομικοί είναι κακοί και θα με 
πάνε φυλακή. Ξέφυγα προτού το ζευγάρι με πάει στο 
αστυνομικό τμήμα.

 Πήρα τηλέφωνο τη μαντάμ και ήρθε να με πάρει με το 
αυτοκίνητό της, θυμωμένη μαζί μου επειδή είχα χαθεί. 
Μία μέρα δούλευα στο δρόμο τη νύχτα και μια γυναίκα 
με πλησίασε και μου έδωσε καφέ και μου είπε ότι, αν 
χρειαστώ βοήθεια, μπορώ να πάω στο γραφείο τους που 
βρισκόταν εκεί κοντά. Όταν πήγα εκεί, τους είπα την 
ιστορία μου. Με πήγαν σε ένα καταφύγιο, όπου και μένω 
τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί που με βοηθούν 
θέλουν το όνομα της μαντάμ, αλλά δεν μπορώ να τους 
το δώσω, γιατί η οικογένειά μου θα υποφέρει εξαιτίας 
μου, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.



11ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άλλοι παράγοντες παγίδευσης
Άλλοι παράγοντες παγίδευσης που συναντώνται και στην 
ενδοοικογενειακή βία επίσης εφαρμόζονται και στην 
Εμπορία Ανθρώπων. Αυτοί οι παράγοντες παγίδευσης 
μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: πολιτισμικούς 
και θρησκευτικούς παράγοντες, εξάρτηση από ουσίες, 
έλλειψη μέσων επιβίωσης όπως στέγη, εισόδημα, εργασία, 
υποστήριξη και κοινότητα, έλλειψη δεξιοτήτων εργασίας 
και διαχείρισης της ζωής, ψυχολογικά τραύματα και 
απόλυτα εξαντλητική κατάθλιψη. Τέλος, το πιο ισχυρό 
όπλο παγίδευσης, όπως και στην ενδοοικογενειακή βία, 
είναι οι απειλές ή η χρήση βίας από τους εμπόρους για να 
εμφυσήσουν φόβο.

Ψυχολογικός έλεγχος 
Οι τακτικές ψυχολογικού ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνουν, 
για παράδειγμα, το να κρατείται το θύμα απομονωμένο 
και αποπροσανατολισμένο, απειλές να βλάψουν τα 
μέλη της οικογένειας του θύματος, ενίσχυση του φόβου 
και της έλλειψης εμπιστοσύνης του θύματος προς την 
τοπική αστυνομία παρέχοντας ψευδείς πληροφορίες, και 
εξαναγκασμό του θύματος να προβεί σε ενέργειες που δεν 
συνάδουν με την ανθρώπινη υπόσταση, που προάγουν τα 
αισθήματα της ντροπής και της ενοχής.

Οικονομικός έλεγχος των θυμάτων
Ο οικονομικός έλεγχος των θυμάτων από τους εμπόρους 
συχνά περιλαμβάνει: ανεπαρκείς μισθούς (ή και καθόλου), 
χρέωση εξωφρενικών ποσών για βασικές ανάγκες όπως 
τροφή, ένδυση και στέγη, ψευδή αιτήματα για χρήματα 
(χρέος) που οφείλει το θύμα για αντικείμενα όπως 
μετακίνηση, έγγραφα ταυτότητας ή βίζες, ή συνολικά 
χρέη που οφείλονται από άλλα μέλη της οικογένειας (τη 
λεγόμενη δέσμευση μέσω χρεών). 

Χρήση θρησκευτικών τελετουργιών και παραδόσεων.
Για την πλειονότητα των προσφύγων η θρησκεία είναι 
κρίσιμη ως μηχανισμός αντιμετώπισης στα καμπ. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε εκμετάλλευση από τους εμπόρους. 
Για παράδειγμα, οι Ερυθραίοι έμποροι χρησιμοποιούν την 
πρόληψη του κακού ματιού του Βούδα, καθώς οι Ερυθραίοι 
φοβούνται μήπως καταληφθούν από το κακό μάτι. 
Παραφυσική ισχύς. Πιστεύουν ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν 
πνευματικές δυνάμεις και μπορούν να επικοινωνήσουν με 
διαβολικά πνεύματα για να τους δώσουν ασθένειες, τρέλα 
και κατάρες.
Στην περίπτωση της Δυτικής Αφρικής, για παράδειγμα στη 
Νιγηρία και τη Γουινέα, το Βουντού χρησιμοποιείται ως 
τεχνική ελέγχου από εμπόρους ανθρώπων. Χρησιμοποιούν 
τελετουργικές επισφραγίσεις των συμβολαίων ώστε να 
λάβουν θελκτικές ευκαιρίες για “εργασία”, που συχνά 
βασίζεται σε εσφαλμένες πληροφορίες. Οι ιερείς Βουντού 
κάνουν τελετές που δεσμεύουν τα θύματα με όρκους 
υπακοής και σιωπής. Αυτό που πιστεύουν σε αυτές τις 
θρησκευτικές τελετές είναι ισχυρό. Τα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων πιστεύουν πως, ό,τι τιμωρία έχει ορίσει ο ιερέας 
(τρέλα, ασθένεια, θάνατος), θα πέσει πάνω τους ή στα 
μέλη της οικογένειάς τους, εάν δραπετεύσουν. Να ένα 
παράδειγμα μίας κατάρας βουντού:

“ΕΠΕΙΔΉ ΤΏΡΑ ΤΟ ΑΊΜΑ ΣΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΈΝΑ ΜΈΡΟΣ, ΈΧΕΙΣ 
ΟΡΚΙΣΤΕΊ ΌΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΈΝΑΝ. ΚΑΙ ΌΤΙ 
ΕΆΝ ΝΟΜΊΖΕΙΣ ΌΤΙ ΣΕ ΈΦΕΡΑ ΕΔΏ ΔΩΡΕΆΝ, ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ 
ΈΤΣΙ, ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙΣ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΛΈΩ ΑΛΛΙΏΣ ΘΑ 
ΣΟΥ ΣΥΜΒΟΎΝ ΆΣΧΗΜΑ ΠΡΆΓΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ 
ΔΙΑΦΎΓΕΙΣ ΟΎΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΈΝΑΝ.”

Τα πρόσφατα χρόνια, οι κανονισμένοι γάμοι έχουν 
δημιουργήσει προβληματισμό στην Ευρώπη. Στον 
ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο, το ζήτημα των εξαναγκασμένων 
γάμων συνδέεται ολοένα και περισσότερο με θέματα 
μετανάστευσης και πολυπολιτισμικότητας. Ως έναν βαθμό, 
η δημόσια συζήτηση έχει ανάγει τον εξαναγκασμένο γάμο 
σε εισαγόμενο πολιτισμικό πρόβλημα, που καταλήγει σε 
πρωτοβουλίες πολιτικών κατευθυνόμενων στην καταστολή 
και αυστηρότερους ελέγχους μετανάστευσης. Υποθέσεις 
εξαναγκασμένων γάμων έχουν αναφερθεί σε όλη την 
Ευρώπη, σε χώρες συμπεριλαμβανομένων της Σλοβακίας, 
της Βουλγαρίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας και του ΗΒ. 
Τον Ιούνιο του 2015, το ΗΒ άσκησε δίωξη στην πρώτη του 
υπόθεση εξαναγκασμένου γάμου από τότε που υιοθέτησε 
τους νόμους για τον εξαναγκασμένο γάμο το 2014. Η 
Μονάδα Εξαναγκασμένων Γάμων (ΜΕΓ) αναφέρεται ότι 
βοήθησε 329 θύματα κάτω της ηλικίας των 18, και 427 
θύματα μεταξύ 18 και 25 ετών εντός του 2015.

Συνοπτικά:
• Υποφέρουν από (πολλαπλά) τραύματα
• Το Σύνδρομο της Στοκχόλμης τα κάνει πιστά στον 

έμπορο
• Φοβούνται για τις συνέπειες/αντίποινα από τους 

εμπόρους
• Φοβούνται για άλλες συνέπειες, όπως το να 

συλληφθούν από την αστυνομία για πορνεία
• Φοβούνται την αστυνομία γιατί δεν έχουν έγγραφα 

ταυτότητας
• Δεν έχουν κανέναν που να μπορούν να εμπιστευθούν
• Ντρέπονται για την κατάστασή τους, την πορνεία, το 

ότι έχουν θυματοποιηθεί
• Είναι πιστά σε άλλα θύματα, πελάτες, την οικογένεια 

που τα πούλησε
• Έχουν διαπράξει (ή έχουν αναγκαστεί να διαπράξουν) 

εγκλήματα και τα ίδια.

1.8 Βασικά δεδομένα της καταχώρισης 
θυμάτων 2 3

Όπως αναφέρεται στο τελευταίο κεφάλαιο, το πρόβλημα 
της Εμπορίας Ανθρώπων είναι πολύ αμφίσημο και περίπλοκο, 
οι αριθμοί αυτοί παρουσιάζουν την έκταση της Εμπορίας 
Ανθρώπων, αλλά και βοηθούν τους εργάτες της πρώτης 
γραμμής να γνωρίζουν ποιοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο 



12

κίνδυνο, ώστε να είναι σε θέση να τους παρακολουθούν 
λίγο περισσότερο. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι λίγα είναι τα 
θύματα και οι επιζήσαντες που αποκαλύπτουν την ιστορία 
τους υπό τον φόβο της εκδίκησης, της ντροπής ή της 
έλλειψης κατανόησης του τι τους συμβαίνει. Οι αριθμοί δεν 
λένε πάντοτε την ιστορία. Γι’ αυτό, είναι εξίσου σημαντικό 
να γνωρίζουμε τις ιστορίες πίσω από τους αριθμούς, 
προκειμένου να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα καλύτερα.

• 30.146 θύματα καταγράφηκαν στα 28 κράτη-μέλη της 
ΕΕ μεταξύ 2013 και 2016.

• Το 80% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν γυναίκες.
• Πάνω από 1.000 παιδιά έπεσαν θύματα εμπορίας για 

σεξουαλική εκμετάλλευση.
• Το 69% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν θύματα 

εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση.
• Το 95% των καταγεγραμμένων θυμάτων σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης ήταν γυναίκες.
• Το 71% των καταγεγραμμένων θυμάτων εργασιακής 

εκμετάλλευσης ήταν άνδρες.
• Το 65% των καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν πολίτες 

της ΕΕ.
• Δεν παρατηρούνται διακριτές τάσεις στην απόκλιση 

των δεδομένων των θυμάτων σε επίπεδο ΕΕ εντός των 
τριών ετών αναφοράς.

• 8.805 μηνύσεις για ανθρώπινη εμπορία αναφέρθηκαν 
από τα κράτη-μέλη μεταξύ 2013 και 2016.

• Πάνω από το 70% των εμπόρων ήταν άνδρες. Αυτό 
το ποσοστό αφορά υπόπτους, κατηγορούμενους και 
καταδικασθέντες εμπόρους.

• 3.855 καταδικάσεις για ανθρώπινη εμπορία 
αναφέρθηκαν από τα κράτη-μέλη εντός του 
διαστήματος των τριών αυτών ετών. 

ΆΣΚΗΣΗ 4: ΕΞΈΤΑΣΕ ΤΙΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΣΟΥ 
ΠΆΝΩ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ 
 
1. Κύκλωσε όλους τους όρους που εντοπίζονται 
στον ορισμό της Εμπορίας Ανθρώπων κατά το 
Πρωτόκολλο του Παλέρμο: 
Εμπορία ανθρώπων: 

“σεξουαλική εκμετάλλευση”, “χρέος”, “ειλωτεία”, 
“εργασιακή εκμετάλλευση”, “αφαίρεση οργάνων”, 
“φόβος”, “απάτη”, “στρατολόγηση”, “διέλευση 
συνόρων”, “μεταφορά”, “χρήση βίας”, “κατάχρηση 
εξουσίας”, “απαγωγή”, “επίθεση”, “εκφοβισμός”, 

“αδύναμη θέση”, “εσφαλμένη πίστη”, “οργανωμένο 
έγκλημα”, “δουλεία”, “υπόθαλψη”, “μοντέρνα δουλεία”, 

“παιδική πορνογραφία”, “πορνεία”, “λαθρεμπόριο”, 
“μετακίνηση”. 
 
2. Ποιο από τα παρακάτω περιλαμβάνει η 
Ανθρώπινη Εμπορία; (επιλέξτε όλα όσα ισχύουν). 
o Την νόμιμη διέλευση διεθνών συνόρων. 
o Την παράνομη διέλευση διεθνών συνόρων. 
o Άμισθη εργασία μέχρι αποπληρωμής των εξόδων   
   μετακίνησης. 
o Αφαίρεση διαβατηρίου ή εγγράφων ταυτότητας. 
o Βία και κακομεταχείριση. 
o Εσωτερική μετανάστευση. 
o Δουλεία Φυλάκιση Απομόνωση. 
 
3. Η στρατολόγηση ενός θύματος γίνεται 
συνήθως μέσω (επιλέξτε όσα ισχύουν). 
o Βίαιη απαγωγή. 
o Μία πραγματική προσφορά εργασίας στο εξωτερικό. 
o Μία διαφήμιση για εργασία στο εξωτερικό. 
o Ψευδή υπόσχεση γάμου.  
o Φίλο φίλου. 
o Μία γυναίκα συγγενή.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Χρονος: 2 ώρες

Όταν διαβάσετε για την εμπορία ανθρώπων, θα 
αντιληφθείτε ότι οι πρόσφυγες αποτελούν μια ομάδα που 
βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο.

Συνοπτικά:
• Έχουν τραυματικές εμπειρίες ζωής και
• ανησυχούν για το μέλλον.
• Χρειάζεται να εμπιστευτούν ανθρώπους που δεν 

γνωρίζουν, για να ταξιδέψουν, 
• και δεν έχουν ανθρώπους κοντά τους που θα τους 

παρέχουν προστασία, όπως είναι η οικογένεια και οι 
γείτονες.

• Δεν προστατεύονται από νόμους και δεν γνωρίζουν 
τους νόμους της χώρας, στην οποία βρίσκονται.

• Έχουν ανάγκη από χρήματα.
• Δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα ή την κουλτούρα.

Συγκρούσεις και πόλεμοι διευκολύνουν την εμπορία 
προσφύγων.

2.1 Εμπορία ανθρώπων που διαφεύγουν δίωξης 
και συγκρούσεων 

Άτομα που διαφεύγουν από ένοπλες συγκρούσεις και 
έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικού χαρακτήρα είναι 
εξαιρετικά ευάλωτα σε εμπορία κατά την αναζήτησή τους 
για ασφάλεια και προστασία. Αντιμέτωποι με ανεπαρκείς 
διαύλους κανονικής μετανάστευσης και οικογενειακής 
επανένωσης, οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι 
εσωτερικώς εκτοπισθέντες που διαφεύγουν από ένοπλες 
συγκρούσεις συχνά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να 
καταφύγουν στις υπηρεσίες παράνομων δρώντων στην 
αναζήτησή τους για μια ασφαλέστερη περιοχή. Η επείγουσα 
ανάγκη και η πίεση για μετακίνηση μπορούν να τους 
οδηγήσουν σε επικίνδυνες αποφάσεις για μετανάστευση.

Για τα θύματα από τη Συρία, η εμπορία τους συχνά ξεκινά 
στη χώρα που ζητούν άσυλο, όπου μετακινήθηκαν για 
την προστασία τους από την εμπόλεμη ζώνη. Οι έμποροι 
εκμεταλλεύονται την ευάλωτη θέση τους που συνεπάγεται 
η μετατόπισή τους. Αυτά τα θύματα, ακόμη και όταν τους 

προσφέρεται διεθνής προστασία, γίνονται αντικείμενο 
εμπορίας εντός της χώρας υποδοχής ή άλλων χωρών της 
περιοχής.

Τις περισσότερες φορές, η εμπορία δεν πραγματοποιείται 
από καλά οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, αλλά από 
μέλη της οικογένειας, γνωστούς και γείτονες. Ανθρώπινη 
εμπορία λαμβάνει χώρα και κατά την μετακίνηση σε ένα 
ασφαλέστερο μέρος. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ του Δεκέμβρη 2015 και του Μαρτίου 2016 από τον 
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) αναφορικά με τα 
πρόσφατα μεικτά κύματα μετανάστευσης επί της δυτικής 
βαλκανικής διόδου από την Τουρκία και την Ελλάδα προς τη 
δυτική Ευρώπη αποτυπώνει την σοβαρότητα του φαινομένου 
αυτού. Πάνω από 7% των 2.385 ατόμων που συμμετείχαν 
στην έρευνα του ΔΟΜ ανέφεραντουλάχιστον μία περίπτωση 
εμπορίας ή άλλου είδους εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. Το ποσοστό που σημειώθηκε στα άτομα που 
κατάγονταν από Συρία ανήλθε σε περίπου 9%.

2.2 Τι είναι το λαθρεμπόριο προσφύγων;
Το λαθρεμπόριο προσφύγων λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο 
συνάπτει οικειοθελώς συμφωνία με έναν λαθρέμπορο, 
προκειμένου να εισέλθει παράνομα σε μία ξένη χώρα και να 
διασχίσει διεθνή σύνορα. Ορίζεται στο Πρωτόκολλο κατά 
του Λαθρεμπορίου Μεταναστών από την Ξηρά, τη Θάλασσα 
και τον Αέρα (Πρωτόκολλο Λαθρεμπορίου Μεταναστών), 
συμπληρώνοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του 
Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος. Το λαθρεμπόριο 
μεταναστών συχνά περιλαμβάνει την απόκτηση πλαστών 
εγγράφων και μεταφορά για τη διάσχιση των συνόρων 
μια χώρας. Σε κάποιες χώρες, ωστόσο, μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει την μεταφορά και υπόθαλψη κάποιου μέσα 
στην χώρα προορισμού.
“Οι πρόσφυγες πωλούνται σχεδόν πάντα αρκετές φορές 
σε διαφορετικούς απαγωγείς, προτού φτάσουν στην 
Χερσόνησο του Σινά. Κάποιοι πρόσφυγες που τελικά 
φτάνουν στην Χερσόνησο του Σινά έχουν πωληθεί τέσσερις 
με πέντε φορές. Δεν τους θεωρούν ανθρώπους, αλλά 
εμπορεύματα.” 4
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Συμβόλαιο μικρής διαρκείας
Το συμβόλαιο λαθρεμπορίας είναι μικρής διαρκείας. Ο 
λαθρέμπορος συμφωνεί να κανονίσει την μεταφορά του υπό 
λαθρεμπορία ατόμου πέρα από τα σύνορα. Το συμβόλαιο 
λήγει με την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Η ανθρώπινη 
εμπορία είναι ένα εν εξελίξει έγκλημα. Το θύμα της 
εμπορίας μπορεί να μεταφερθεί και να διασχίσει τα σύνορα, 
αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή του εγκλήματος της εμπορίας 
ανθρώπων. Η εκμετάλλευση συνήθως αρχίζει φτάνοντας 
στον προορισμό.

2.3 Βασικές διαφορές μεταξύ ανθρώπινης 
εμπορίας και λαθρεμπορίου μεταναστών

Συγκατάθεση
Η κύρια διαφορά μεταξύ του λαθρεμπορίου και της 
εμπορίας είναι η ύπαρξη συγκατάθεσης. Τα άτομα μπορούν 
να εισαχθούν λαθραία σε επικίνδυνες και δύσκολες 
συνθήκες, με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά 
έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Τα θύματα της εμπορίας 
ανθρώπων δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Εάν 
υπήρχε αρχικά συγκατάθεση, έχει καταστεί ανούσια από τον 
εξαναγκασμό, τον δόλο, την απάτη ή την κακομεταχείριση 
από τον έμπορο.

Η ανθρώπινη εμπορίακαιτο λαθρεμπόριο μεταναστώνείναι 
δύο ξεχωριστά εγκλήματα που συχνά λανθασμένα 
συγχέονται ή αναφέρονται αδιακρίτως. Το να επισημάνουμε 

τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο είναι κρίσιμο για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή ασφαλών κυβερνητικών πολιτικών. 
Μία βασική διαφορά είναι ότι τα θύματα εμπορίας 
θεωρούνται θύματα εγκλήματος σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο, ενώ οι μετανάστες που εισάγονται λαθραία δεν 
εξαναγκάζονται και πληρώνουν τους λαθρέμπορους για να 
διευκολύνουν τη μετακίνησή τους. Καλύτερη γνώση της 
διάκρισης μεταξύ ανθρώπινης εμπορίας και λαθρεμπορίου 
μεταναστών μπορεί δυνητικά να βελτιώσει την προστασία 
των θυμάτων και να αποτρέψει την επανεκμετάλλευσή 
τους.

ΑΣΚΗΣΗ 6: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΙΑΡ 
 
Ο Σιάρ, 31 ετών, Σύρος πρόσφυγας, ταξιδεύει 
στην Ευρώπη με την οικογένειά του. Η ιστορία του 
αφηγείται πώς οι διακινητές του έγιναν έμποροι. Γι’ 
αυτό, άνοιξε τα μάτια και τα αυτιά σου προκειμένου 
να εντοπίσεις αυτά τα θύματα στον καταυλισμό 
προσφύγων και να τους παρέχεις πληροφορίες για την 
εμπορία ανθρώπων και τον αριθμό που μπορούν να 
καλέσουν, αν πιστεύουν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. 
Ο Σιάρ αφηγείται ότι “όταν είδαμε τι συνέβαινε 
στη Συρία, συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν αδύνατο 
να μείνουμε εκεί. Είδαμε την συνοικία μας να 
καταστρέφεται και όλους τους αγαπημένους 
μας να πεθαίνουν εξαιτίας του πολέμου, και έτσι 
αποφασίσαμε να φύγουμε. Ο πατέρας μου συνάντησε 
μερικούς διακινητές μέσω ανθρώπων που γνώριζε.  
 
Οι διακινητές ήταν νεαροί άνδρες 30 και 40 ετών. 
Μερικοί έφεραν πιστόλια και άλλοι καραμπίνες. Ήταν 
κακοί και παράφρονες. Ταξιδέψαμε για 8 ώρες σε 
ένα λεωφορείο με περίπου 45 ακόμη άτομα προς 
την Τρούβα (Τροία) στα παράλια. Υπήρχαν Σύριοι, 
Ιρακινοί, Βεγγαλέζοι και Πακιστανοί. Σε κάθε άτομο 
στοιχίζει περίπου 1.000-1.200 δολάρια ΗΠΑ να 
πραγματοποιήσει όλο το ταξίδι, ανάλογα με την 
ικανότητα που διαθέτεις για παζάρια. 
 
Οι βάρκες αυτές ήταν πραγματικά ξεχαρβαλωμένες. 
Πάνω στη βάρκα δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχα 
πάρει αυτό το ρίσκο, αλλά οι γονείς μου επέμεναν. 
Η μηχανή σταμάτησε τρεις ή τέσσερις φορές. 
Δεν είχαμε GPS ή τηλέφωνο για να καλέσουμε 
για βοήθεια. Οι γυναίκες και τα παιδιά έκλαιγαν. 
Αισθανόμουν ότι θα πεθαίναμε. 
 
Προσπαθήσαμε να ηρεμήσουμε τα παιδιά. Ο 
τύπος που οδηγούσε τη βάρκα κατάφερνε κάθε 
φορά να φτιάξει τη μηχανή. Ήμαστε πολύ τυχεροί. 
Όταν φτάσαμε στην ελληνική ακτή, ήμαστε τόσο 
χαρούμενοι. Ήταν λες και μόλις είχε ξεκινήσει μια 
νέα ζωή. Ωστόσο, αφού κλείσαμε δύο μήνες στον 
καταυλισμό, εμφανίστηκε ζητώντας περισσότερα 
χρήματα γιατί φτάσαμε στον προορισμό μας 
ασφαλείς. Απείλησε να σκοτώσει τον πατέρα μου. 
Μεταφερθήκαμε σε ένα χωριό της Ελλάδας, αλλά και 
πάλι οι άντρες μάς βρήκαν. Έτσι, από τότε εργάζομαι 
ως καθαριστής και ό,τι βγάζω τα δίνω σε αυτούς 
 
Ερώτηση για συζήτηση: 
Τι μαθαίνουμε από την ιστορία τουΣιάρ και τι θα τον 
βοηθούσε να μην πέσει θύμα δέσμευσης λόγω χρεών 
ακόμη και αφού μετακινήθηκε σε ασφαλές μέρος;

ΆΣΚΗΣΗ 5: ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ 
ΥΠΟΘΕΣΗΣΛΑΘΡΑΊΑ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ Ή 
ΕΜΠΟΡΊΑ; 
 
Πρώτο σενάριο: Η Ρίτα προσκλήθηκε να έρθει στην 
Ολλανδία από φίλους της οικογένειας και της είπαν ότι 
θα μπορούσε να εργαστεί για αυτούς ως οικονόμος 
και ότι θα την πλήρωναν 100 ευρώ την εβδομάδα. Η 
Ρίτα έλαβε πλαστά χαρτιά και έφυγε για την Ολλανδία 
με τον νέο της εργοδότη. Γνώριζε ότι αυτό ήταν 
παράνομο, αλλά χρειαζόταν τα χρήματα και ήταν 
πρόθυμη να το διακινδυνέψει. 
Ερώτηση: Η Ρίτα διακινήθηκε λαθραία ή ήταν θύμα 
εμπορίας; Και γιατί; 
 
Σενάριο δεύτερο: Φτάνοντας στην Ολλανδία, η Ρίτα 
κρατήθηκε σε απομόνωση. Της έδωσαν ένα μέρος 
να κοιμάται στο υπόγειο και της είπαν να μην μιλάει 
σε κανέναν, αλλιώς θα την κατέδιδαν στην Υπηρεσία 
Μετανάστευσης. Η Ρίτα δεν πληρώθηκε ποτέ για την 
εργασία της και ένιωθε ότι δεν είχε κανέναν για να 
ζητήσει βοήθεια. 
Ερώτηση: Σε αυτήν την περίπτωση, η Ρίτα 
διακινήθηκε λαθραία ή ήταν θύμα εμπορίας;
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 2.4 ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΑΝΘΡΏΠΩΝ;

Η Τζέιν ήταν 15 ετών και ζούσε σε ένα προσφυγικό καμπ 
στην Ουγκάντα. Εξαπατήθηκε από έναν έμπορο, ο οποίος 
μεταμφιέστηκε σε άνθρωπο του Θεού, κρατώντας μια 
Βίβλο στα χέρια. Της υποσχέθηκε να την πάει σε μια 
χώρα, όπου δεν υπάρχει πόλεμος και όπου θα μπορούσε 
να πάει σχολείο. Τη στιγμή που έφτασε στην Ολλανδία, 
οδηγήθηκε στην σεξουαλική δουλεία. Την απειλούσαν και 
την εξανάγκαζαν να εργάζεται παρέχοντας σεξουαλικές 
υπηρεσίες. Δεν της έδιναν τα χρήματα που έβγαζε. Η Τζέιν 
δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή της για την μεταχείρισή 
της. Την εξανάγκασαν και την εξαπάτησαν σε αυτήν την 
κατάσταση.

Παράγοντες έλξης και απώθησης για μετανάστευση  
και κύριοι παράγοντες εμπορίας προσφύγων 
Η παγκοσμιοποίηση, οι οικονομικές κρίσεις, η πολιτική 
αστάθεια, οι συγκρούσεις, οι εμφύλιοι πόλεμοι, οι 
εθνοκαθάρσεις, η κοινωνική ανισότητα, η ανάπτυξη 
της οικονομίας της αγοράς, οι διακρίσεις λόγω φύλου, 
οι ευρύτερες διαδικασίες μετασχηματισμού, ειδικά τα 
τελευταία δέκα αυτά χρόνια, έχουν δημιουργήσει το 
κατάλληλο έδαφος για ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης 
στον κόσμο και για την μεταλλαγμένη μορφή της, την 
εμπορία ανθρώπων. Η παγκοσμιοποίηση έχει μεταβάλει τον 
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο. 

Μετανάστευση 
Καθώς οι άνθρωποι γνωρίζουν τα πρότυπα και τους 
τρόπους ζωής σε άλλα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα 
μέσα από την τηλεόραση ή από ιστορίες (και μερικές 
φορές πλούτη) των απόδημων που επιστρέφουν, η 
κατανόηση της δικής τους “συγκριτικής” φτώχειας έχει 
αυξηθεί και οι προσδοκίες τους έχουν αλλάξει. Αυτό 
ωθεί τους ανθρώπους να μεταναστεύουν, προκειμένου 
να εξασφαλίσουν καλύτερο εισόδημα. Είναι επίσης 
αποδεδειγμένο ότι άτομα νεαρής ηλικίας, συγκεκριμένα, 
σκέφτονται να μεταναστεύσουν, επειδή θέλουν να 
ξεφύγουν από τον διαρκή μόχθο για επιβίωση και να δουν 
“τα λαμπερά φώτα της μεγάλης πόλης”. Μετά το τέλος 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο αριθμός των κατοίκων της 
γης άρχισε να αυξάνεται δραματικά. Το 1945 υπήρχαν 
2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ενώ σήμερα υπάρχουν 7,8 
δισεκατομμύρια. Οι περισσότερες χώρες που παρουσιάζουν 
τη μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού τους σήμερα είναι 
οι χώρες όπου προέρχεται η εμπορία ανθρώπων. Παρόλα 
αυτά, ένας αριθμός κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών 
επηρεάζει τις δράσεις τόσο των θυμάτων όσο και των 
εμπόρων και διευκολύνει την εμπορία ανθρώπων. Μεταξύ 
αυτών, αρκετοί παράγοντες που ευνοούν την μετανάστευση 
εντοπίζονται στο τοπικό περιβάλλον των θυμάτων και των 
εμπόρων, καθώς συχνά έχουν το ίδιο εθνικό και πολιτισμικό 
υπόβαθρο. Οι έμποροι ωθούν τα θύματα να πάρουν 

επικίνδυνες πρωτοβουλίες, οι οποίες βασίζονται συχνά σε 
υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή.
Η ευάλωτη θέση των προσφύγων οφείλεται σε πολιτική, 
κοινωνική, οικονομική και χρηματοπιστωτική αβεβαιότητα 
και παρουσιάζεται σε όλα τα διαφορετικά στάδια της 
μετανάστευσης. Επιπλέον, αυξάνεται όταν χάνουν την 
κοινωνική επαφή, λόγω έλλειψης χρημάτων, πολιτισμικών 
αξιών και της αφοσίωσης στις οικογένειές τους, δέσμευσης 
εξαιτίας χρεών από λαθρέμπορους.

Κατά τη μετανάστευση 
Κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, μερικές φορές 
πέφτουν θύματα ληστείας. Συνεπώς, δεν μπορούν να 
συνεχίσουν να ταξιδεύουν. Ωστόσο, πρέπει να φύγουν 
από τις χώρες διέλευσης εντός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος. Οπότε θα κάνουν οτιδήποτε για να βρουν 
χρήματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καταλήγουν να γίνονται 
θύματα ανθρώπινης εμπορίας. Μερικοί λαθρέμποροι 
χρησιμοποιούν τα χρέη που δημιουργούνται κατά τη 
μεταφορά ως μέσο υποδούλωσης ανθρώπων, ενώ άλλοι 
κάνουν χρήση ωμής βίας. Μη γνωρίζοντας τη γλώσσα, τον 
πολιτισμό της χώρας υποδοχής, η έλλειψη εξοικείωσης 
με το περιβάλλον και η δυσπιστία προς την αστυνομία 
μετατρέπουν εύκολα αυτούς τους ανθρώπους σε θύματα.

“Από εκεί μας πήγαν στην Σαμπράθα, αν και 
όλοι την αποκαλούν “Ακτή”, επειδή από εκεί 
στέλνουν τις κοπέλες προς την Ιταλία. Οι 
Λιβύοι έρχονται και, αν δουν κάποιο αγόρι, 
το αναγκάζουν να δουλέψει για αυτούς. Αν 
βρουν κάποιο κορίτσι, το βιάζουν. Ήθελα 
να ξεφύγω, αλλά δεν μπορούσα. Δεν είχα 
χρήματα, ούτε τηλέφωνο. Δεν είχα ούτε 
φαγητό.

Απώλεια κοινωνικής επαφής 
Η απώλεια κοινωνικής επαφής κάνει τους πρόσφυγες σε 
ένα καμπ ευάλωτους στο να πέσουν θύματα εμπορίας 
εξαιτίας της έλλειψης γλωσσικής ικανότητας ή γεωγραφικής 
και πολιτισμικής εξοικείωσης.

Κατά τη διαδικασία αίτησης για άσυλο
Η άρνηση χορήγησης ασύλου είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
εκμετάλλευσης. Οι άνθρωποι που περιμένουν στα κέντρα 
χορήγησης ασύλου ή σε καταυλισμούς της Ευρώπης είναι 
ευάλωτοι, αλλά δεν είναι απελπισμένοι. Αν, όμως, πάρουν 
τις λάθος αποφάσεις, η κατάσταση αλλάζει δραματικά. Όσο 
η πίεση αυξάνεται, αυτοί προσπαθούν να επιβιώσουν στην 
οικονομία του υποκόσμου.
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Όταν χαρακτηρίζονται απάτριδες / “χωρίς χαρτιά” 
Ένας άπατρις είναι εκείνος που δεν θεωρείται υπήκοος 
από κανένα κράτος σύμφωνα με τη νομοθεσία του. Οι 
πρόσφυγες-θύματα εμπορίας συχνά δεν είναι σε θέση να 
καταγγείλουν περιπτώσεις κακοποίησης λόγω της νομικής 
τους κατάστασης, φοβούμενοι ότι εάν ειδοποιήσουν 
τις αρχές θα κατέληγαν οι ίδιοι φυλακισμένοι και όχι οι 
δράστες.

Γάμος
Μερικές από τις οικογένειες προσφύγων βλέπουν τον 
γάμο ως έναν τρόπο να βγάλουν τις νεαρές κοπέλες από 
την κατάσταση του πρόσφυγα. Για παράδειγμα, γάμοι με 
Λιβανέζους βοηθάνε Σύριες πρόσφυγες να αποκτήσουν την 
λιβανέζικη υπηκοότητα, να φύγουν από τα προσφυγικά καμπ 
και εγκαταστάσεις. Χωρίς καμία δυνατότητα για νομική 
λύση ως απάντηση προς την σεξουαλική κακοποίηση, οι 
οικογένειες βλέπουν συχνά τον γάμο ως τον μόνο τρόπο 
για να “διασφαλίσουν” ότι οι κόρες τους θα παραμείνουν 
παρθένες μέχρι να παντρευτούν.
Οι έμποροι μπορεί να προσφερθούν συχνά να παντρευτούν 
τις κοπέλες αυτές, για να τις εκμεταλλευτούν στη συνέχεια.

Ντροπή και Τύψεις 
Ένα άτομο που έχει πέσει θύμα εμπορίας μπορεί να έχει 
κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον έμπορο ή από άλλα άτομα, 
μπορεί να έχει μείνει έγκυος ή να έχει εθιστεί σε ουσίες ή να 
έχει αποκτήσει κάποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ασθένεια. 
Μπορεί να αισθάνονται πολύ μεγάλη ντροπή και πολλές 
τύψεις για να μιλήσουν στις αρχές ή για να επιστρέψουν 
στους φίλους και την οικογένειά τους. Οι άνδρες που έχουν 
πέσει θύματα εκμετάλλευσης συχνά αισθάνονται ντροπή 
εξαιτίας του ότι δεν είναι συχνό φαινόμενο να πέφτουν 
θύματα εμπορίας.

Άλλες ομάδες που είναι εξαιρετικά ευάλωτες εντός τους 
προσφυγικού πληθυσμού είναι:

• Παιδιά
• Παιδιά ή ενήλικες με αναπηρίες
• Άτομα ΛΟΑΤΚΙ, τα οποία υφίστανται πολλές φορές 

ρατσισμό στους καταυλισμούς.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ «Ντρεπόμουν γιατί έφερα πολύ μεγάλη 
πίεση στην οικογένειά μου, και γιατί θα ένιωθα άσχημα 
αν επέστρεφα. Δεν θα με ήθελαν αν επέστρεφα. 
Είπα πολλά πράγματα που τους πλήγωσαν και τους 
κατηγόρησα για αυτό που έπαθα. Όταν κοιτούσα 
στον καθρέφτη, ένιωθα πραγματικά άσχημη και ότι 
είχα αρχίσει να χάνω τον εαυτό μου και τον άνθρωπο 
που ήμουν κάποτε. Ήμουν χαρούμενη και ενεργητική, 
αλλά είχα γίνει μίζερη, δυστυχισμένη, ντροπιασμένη 
για την κακοποίηση που μου συνέβαινε. Δεν ήθελα 
να γνωρίζει κανείς ότι κάποιος μου έκανε τέτοια 
πράγματα.» Χριστίνα
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Πώς μπορείτε να ανιχνεύσετε κινδύνους εμπορίας 
μεταξύ των προσφύγων;

3.1 Πρόληψη:
Ως εργαζόμενος στην πρώτη γραμμή έχεις τη μοναδική 
δυνατότητα να εργαστείς για την πρόληψη τέτοιων 
φαινομένων ανάμεσα στους πρόσφυγες.
Ακούσαμε θύματα να λένε: κανένας δεν με προειδοποίησε, 
κανείς δεν μου μίλησε για τους κινδύνους της εμπορίας, 
κανείς δεν μου είπε τι να κάνω αν βρεθώ σε κατάσταση 
εκμετάλλευσης. Μπορείς να παίξεις έναν καθοριστικό ρόλο!

Παροχή πληροφοριών σε προσφυγικά καμπ
Η παροχή πληροφοριών που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την εμπορία ανθρώπων σε προσφυγικά καμπ 
είναι τόσο σημαντική, ώστε να σώζεις ζωές.
Σκέψου πάνω στην εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών 
πληροφόρησης, π.χ. γράφοντας πληροφορίες σχετικά με 
την εμπορία ανθρώπων στους χώρους της τουαλέτας (όλοι 
χρειάζεται να πάνε στην τουαλέτα, επομένως μπορείς 
να ενημερώσεις τα άτομα που δεν σου μιλούν επειδή 
τους απαγορεύεται), μοιράζοντας φυλλάδια / κόκκινες 
κάρτες, δημιουργώντας χώρους ασφαλείας εντός του 
καμπ για να μιλήσουν τα θύματα για τους φόβους τους, 
και οργανώνοντας εργαστήρια σχετικά με την εμπορία 
ανθρώπων για τους πρόσφυγες εντός των καμπ.

Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις την κόκκινη κάρτα:
Τοποθέτησετον αριθμό στον οποίο θα μπορούσαν να 
καλέσουν εσένα ή τον οργανισμόσου.

ΆΣΚΗΣΗ 7: ΟΙ ΠΡΌΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΕΣΎ / 
ΕΜΠΟΡΊΑ ΑΝΘΡΏΠΩΝ

Γράψε στον τοίχο όλες τις λέξεις που σου έρχονται 
στο μυαλό, όταν σκέφτεσαι τις λέξεις ‘πρόσφυγας’ και 
‘εμπορία ανθρώπων’. Στη συνέχεια, θα αριθμήσουν 
όλοι τις 3 λέξεις που βρίσκουν ότι ξεχωρίζουν. Ποιες 
είναι οι πιο συχνά επιλεγόμενες λέξεις;

Σχηματίστε μικρές ομάδες και συζητήστε:
Πώς επηρεάζουν την εργασία σας αυτές οι λέξεις;

Παροχή ενός συγκεκαλυμμένου χώρου ασφαλείας 
Ένας τρόπος να προσεγγίσεις πρόσφυγες θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, χωρίς οι έμποροι να το μάθουν, εντός των 
προσφυγικών καμπ, είναι προσκαλώντας γυναίκες και παιδιά 
να έρθουν και να μάθουν τη γλώσσα και οι γυναίκες να 
διδαχθούν θέματα υγείας και υγιεινής σε ειδικό χώρο.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα ένας οργανισμός είχε μια 
τέντα εντός του καμπ, όπου οι γυναίκες καλούνταν κάθε 
μέρα για να μάθουν για υγεία, αυτοάμυνα και τη γλώσσα. 
Ωστόσο, εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία, για να 
μιλήσουν και για την εμπορία ανθρώπων και τους έδωσαν 
έναν αριθμό τον οποίο θα μπορούσαν να καλέσουν σε 
περίπτωση που πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύματα εμπορίας. 
Αυτός ο ασφαλής χώρος βοήθησε τα θύματα να μιλήσουν 
στις κοινωνικούς λειτουργούς με ασφάλεια. Περαιτέρω, 
στον ασφαλή αυτό χώρο, υπήρχε ένα κρυφό δωμάτιο, όπου 
τα θύματα θα μπορούσαν να μιλήσουν με ασφάλεια για τις 
εμπειρίες τους χωρίς φόβο και να καλέσουν την ανοικτή 
τηλεφωνική γραμμή σε περίπτωση που βρεθούν σε κίνδυνο 
ή υποπτευθούν ότι έχουν πέσει θύματα εμπορίας.

Η πραγματική ιστορία της Σαμπρίνα στον καταυλισμό 
προσφύγων
Τώρα που είδαμε ένα παράδειγμα καλών πρακτικών για την 
έγκαιρη αναγνώριση και την σχετική αντίδραση, ας δούμε 
την ιστορία μιας δεκαπεντάχρονης στο προσφυγικό καμπ 
που έπεσε θύμα εμπορίας από έμπορο, μεταμφιεσμένο ως 
εργαζόμενο του Ερυθρού Σταυρού. Σε ομάδα τεσσάρων 
ατόμων, ξαναδιηγηθείτε την ιστορίας της και εξηγήστε στην 
ομάδα τι θα μπορούσατε να έχετε κάνει, προκειμένου να 
αποτρέψετε το συμβάν.

Ήμουν 15 ετών και είχα περάσει σχεδόν όλη μου τη ζωή 
στο προσφυγικό καμπ στο Λάκιο. Δεν είχα καμία κοινωνική 
επαφή, γιατί οι γονείς μου σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια 
του πολέμου, ούτε φαγητό ή νερό και ήμουν απελπισμένη 
για τη βοήθεια κάποιου. Δυστυχώς, στον καταυλισμό ίσχυε η 
επιβίωση του δυνατότερου. Μία μέρα, ένας λευκός άνδρας 
ήρθε στο καμπ, φορώντας στολή του Ερυθρού Σταυρού 
και κρατώντας μία Βίβλο. Με πλησίασε και μου έδωσε 
φαγητό και ρούχα. Μου είπε: “Σου υπόσχομαι ότι θα σε 
φροντίσω”. Εκείνη τη στιγμή ήρθε σαν άγγελος από τους 
ουρανούς. Κέρδισε την εμπιστοσύνη μου και μου είπε ότι 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Τι μπορείς να κάνεις;
Χρονος: 3 ώρες
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θα με έπαιρνε στη χώρα του, όπου δεν υπήρχε πόλεμος, 
αλλά μπόλικο φαγητό και η δυνατότητα να πάω σχολείο. 
Με έβαλε να υποσχεθώ ότι δεν θα μιλούσα σε κανέναν για 
αυτό, αλλιώς το σχεδιό μας θα κινδύνευε. Γι’ αυτό τον λόγο, 
κράτησα την υπόσχεσή μου.

Μόλις μπήκα στο αεροπλάνο, αποχαιρέτησα την μιζέρια της 
Αφρικής. Αυτό που δεν γνώριζα ήταν ότι το επόμενο βήμα 
μου θα με οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερη κακομεταχείριση 
και το χειρότερο δεν είχε έρθει ακόμη. Παρά τον φόβο να 
πετάξω για πρώτη φορά, η υπόσχεσή του μου έδινε δύναμη 
να αντέξω τον φόβο της πτήσης. Προσγειωθήκαμε στη 
χώρα που ήταν τόσο διαφορετική από τη δική μου.

Έσφιξε το χέρι κάποιου άνδρα, μιλώντας σε μια γλώσσα 
που δεν γνώριζα. Δεν γνώριζα ότι εκείνη τη στιγμή έκανε 
μια συναλλαγή να με πουλήσει και να γίνω θύμα παιδικής 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Τα τελευταία λόγια που μου 
είπε ήταν: “Θα έρθω για σένα αργότερα.” Τον πίστεψα, 
αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.

“Αναλογιζόμενη την δυνατότητα ύπαρξης ενός ασφαλούς 
χώρου εντός του καταυλισμού, αυτό θα με είχε βοηθήσει 
κατά την περίοδο αναμονής να μάθω μερικές πληροφορίες 
σχετικά με τις διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούν 
οι έμποροι για να παγιδεύσουν τα ευάλωτα άτομα. Eίπε η 
Σαμπρίνα.”

ΆΣΚΗΣΗ 8: ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ

1. Πού νομίζετε ότι μετακινούνται πρόσφυγες των 
καμπ σας που μπορεί να γίνουν αντικείμενο εμπορίας;
2. Έχετε μια στρατηγική για την παροχή 
συγκαλυμμένων πληροφοριών σχετικά με την εμπορία 
ανθρώπων προς τους πρόσφυγες;
3. Μπορείτε να σκεφτείτε άλλους τρόπους 
πληροφόρησης των προσφύγων;
4. Με ποιον τρόπο μιλάτε για την εμπορία ανθρώπων 
σε μια καθημερινή συζήτηση με πρόσφυγες;

3.2 Αναγνώριση:
Ερχόμενοι σε επαφή με πρόσφυγες, είναι σημαντικό να 
αναγνωρίζετε τα σημάδια εμπορίας ανθρώπων.
Εφόσον έχετε αναγνωρίσει τα σημάδια εμπορίας, είναι 
σημαντικό να μιλήσετε με τον συντονιστή σας και να 
εκφράσετε τις ανησυχίες σας. Εκείνοι μπορούν να 
αποφασίσουν μαζί σας για τον τρόπο που θα προχωρήσουν. 
Μην ενεργείτε μόνοι σας.

Μιλήστε στο πιθανό θύμα, μιλήστε στους συναδέλφους 
σας και μετά τη συζήτηση ειδοποιείστε την αστυνομία ή 
ακολουθήστε άλλη διαδικασία.

Είναι σημαντικό να έχετε ένα πρωτόκολλο δράσης με την 
ομάδα σας, εάν αναγνωρίσετε σημάδια εμπορίας.

Σημάδια εμπορίας:
• Δεν υπάρχει ελευθερία κάποιος να κινηθεί όπως 

επιθυμεί. 
• Είναι φοβισμένος, αγχωμένος, μελαγχολικός, 

υποτακτικός, νευρικός ή παρανοϊκός
• Έχει ασυνήθιστα φοβισμένη ή αγχώδη συμπεριφορά, 

όταν αναφέρονται οι αστυνομικές αρχές
• Αποφεύγει την επαφή με τα μάτια
• Χάνει την αίσθηση του χρόνου
• Είναι σε σχέση με κάποιον που είναι επιβλητικός ή 

μεγαλύτερος.
• Δείχνει να έχει χρέος προς κάποιον
• Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις φαίνεται να είναι 

αποστηθισμένες και έτοιμες
• Δεν έχει ιατρική φροντίδα ή/και του αρνείται η 

πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα από τον εργοδότη
• Φαίνεται υποσιτισμένος ή παρουσιάζει σημάδια 

επανειλημμένης έκθεσης σε επικίνδυνα χημικά
• Παρουσιάζει σημάδια σωματικής ή/και σεξουαλικής 

κακοποίησης, σωματικού περιορισμού, εγκλεισμού ή 
βασανισμού

• Δεν έχει έλεγχο των οικονομικών του/της, οικονομικά 
στοιχεία ή τραπεζικό λογαριασμό

• Δεν έχει στην κατοχή του/της την προσωπική 
ταυτότητα ή το διαβατήριο

• Δεν επιτρέπεται ή δεν μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό 
του/της (τρίτος μπορεί να επιμένει να παρίσταται ή/και 
να μεταφράζει)

• Έχει πολλές ασάφειες στην ιστορία του/της

Για ανηλίκους και Παιδιά 
• Αν παρατηρήσετε ότι ένα αλλοδαπό παιδί έχει 

διασχίσει τα σύνορα χωρίς τους γονείς του και φαίνεται 
να είναι μόνο του

• Αν ένα παιδί ή ανήλικος συνοδεύεται από έναν ενήλικα 
και η σχέση είναι ασαφής

• Εάν ο ανήλικος παρουσιάζει προβληματισμούς 
σωματικά και/ή ψυχολογικά, ανεξήγητα τραύματα, 
κατάχρηση ουσιών, σημάδια μετατραυματικού άγχους.

Όταν ένας ανήλικος εργάζεται στην πορνεία είναι 
πάντα εμπορία ανθρώπων, παρόλο που μπορεί να 
εργάζεται εκουσίως.
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ΆΣΚΗΣΗ 9: ΣΗΜΆΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ 
 
1. Σκεφτείτε καταστάσεις όπου βρεθήκατε, εάν 
υπήρχαν σημάδια εμπορίας ανθρώπων, 
Τι θα κάνατε διαφορετικά τώρα; 
2. Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο στον οργανισμό σας 
ως προς το πώς να αντιδράσετε όταν πιστεύετε ότι 
βλέπετε σημάδια εμπορίας ανθρώπων, ή διαφορετικά, 
θα μπορούσατε να το συζητήσετε με τους επικεφαλής 
σας;

Δουλεύοντας προσεγγίζοντας τον κόσμο: Ως ομάδα, 
μπορείτε να προσεγγίσετε περιοχές όπου γνωρίζετε ότι 
μπορεί να εργάζονται πρόσφυγες, όπως περιοχές με 
πορνεία. “Ακούσαμε ένα πρώην θύμα να λέει: “Επειδή 
γύριζαν ξανά και ξανά, με κοίταζαν στα μάτια, ήξερα, στο 
τέλος: κάποιοι άνθρωποι όντως νοιάζονταν.”

3.3 Βοηθώντας τα θύματα:
Κάποιες ιδέες για τον τρόπο δουλειάς που μπορείτε να 
προσφέρετε, ανάλογα με το προσωπικό σας και τον χώρο 
όπου εργάζεστε. Αν δεν προσφέρετε αυτές τις υπηρεσίες οι 
ίδιοι, μάθετε ποιους μπορείτε να αναφέρετε.

Ξενώνας φιλοξενείας αυτόνομο σπίτι, τοποθέτηση σε 
οικογένεια και πρόγραμμα χωρίς στέγαση (τα ονόματα 
ίσως διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές εξειδικεύσεις). Η 
τοποθεσία των ξενώνων πρέπει να παραμένει εμπιστευτική 
για λόγους ασφαλείας. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου 
δεν θα πρέπει να συναντούν ποτέ τα άτομα που αποτελούν 
αντικείμενο εμπορίας ανθρώπων και τους κοινωνικούς 
λειτουργούς σε οποιονδήποτε από αυτούς τους χώρους 
εκείνους, προκειμένου να βοηθηθούν τα θύματα.
 Το προσωπικό του ξενώνα μπορεί να αντιμετωπίσει 
μοναδικές προκλήσεις στην βοήθεια και υποστήριξη των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Οι προκλήσεις αυτές 
συμπεριλαμβάνουν γλωσσικά εμπόδια, διαφορές στην 
κουλτούρα, περίπλοκες νομικές ανάγκες και πολύ πιο 
μακροχρόνια αρωγή και υποστήριξη. 

Ψυχολογική συμβουλευτική: η βοήθεια προς τα θύματα 
για να ξεπεράσουν τις τραυματικές τους εμπειρίες και, ως 
εκ τούτου, να διευκολύνουν την αυτο-αναγνώρισή τους ως 

φορείς δικαιωμάτων και αναγκών και ως θύματα σοβαρών 
εγκλημάτων.

Κοινωνική συμβουλευτική: σκεφτείτε ένα ολόκληρο 
σχήμα κοινωνικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. από μαθήματα υπολογιστών μέχρι 
αυτοάμυνα και οτιδήποτε μπορεί να είναι σημαντικό για 
να αποτρέψει τον κόσμο από το να γίνει θύμα και να 
απελευθερωθεί από την εμπορία ανθρώπων.

Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας: συνοδεία 
κατόπιν αιτήματος των φιλοξενούμενων στις τοπικές 
υπηρεσίες για ιατρικές εξετάσεις και ελέγχους, κοινωνική 
συμβουλευτική. 

Επιμόρφωση, επαγγελματική καθοδήγηση, εκπαίδευση 
και εύρεση εργασίας: προκειμένου να βελτιωθούν οι 
δεξιότητες των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και να 
υποστηριχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, 
προσφέρονται διάφοροι τύποι εκπαιδευτικών μαθημάτων, 
μαθήματα γλώσσας και προγράμματα δουλειάς. 
 
Δωρεάν νομική βοήθεια: παροχή πληροφοριών σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις νομικές επιλογές των προσώπων 
που υπήρξαν θύματα εμπορίας ανθρώπων, βοήθεια στην 
υποβολή των αιτημάτων τους για άδειες διαμονής, άδειες 
εργασίας, οικογενειακή επανένωση, ανάκληση απελάσεων 
κλπ, νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη σε ποινικές 
διαδικασίες και επικοινωνία με υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου και τα γραφεία εισαγγελέων, 

Διαπολιτισμική μεσολάβηση: η παροχή πληροφοριών και 
βοήθειας από εκπαιδευμένους επαγγελματίες που έχουν 
την ίδια υπηκοότητα ή εθνικότητα με τα θύματα εμπορίας 
ανθρώπων, που συχνά δεν μιλούν (με ευχέρεια) τη γλώσσα 
της χώρας υποδοχής και δεν είναι εξοικειωμένα με τους 
πολιτισμικούς της κώδικες.



21ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

3.4 Κάποιες καλές και κακές πρακτικές 
όταν βρίσκεστε σε επαφή με πιθανά ή 
εκλαμβανόμενα ως θύματα:

• Δεχθείτε ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να μιλήσουν, 
δείτε το Κεφάλαιο 1

• Δεχθείτε ότι οι άνθρωποι δεν λένε (όλη) την 
αλήθεια, δεν σας ξέρουν , φοβούνται, είναι πιστοί 
σε άλλους ανθρώπους, και ντρέπονται. Πολλές 
φορές οι άνθρωποι ξεκινούν να ανοίγονται λέγοντας 
μικρά κομμάτια της ιστορίας τους. Αργότερα ίσως 
ανακαλύψετε ότι η όλη ιστορία είναι πιο σκοτεινή.

• Να είστε αξιόπιστοι: κάντε αυτό που λέτε και πείτε τι 
κάνετε.

• Προσπαθήστε να κρατήσετε επαφή. Πείτε στους 
άλλους ότι νοιάζεστε, ότι τους αναγνωρίζετε.

• Δώστε την ευκαιρία στους ανθρώπους να αποφασίζουν 
οι ίδιοι. Όταν βρίσκονται σε κίνδυνο, πρέπει να 
ενεργήσετε. Αλλά ακόμη και τότε, μπορείτε να πείτε: 
“Θα πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία ή να το κάνω 
εγώ, ή μπορώ να σε βοηθήσω με άλλον τρόπο;” Είναι 
σημαντικό να αισθάνονται ότι είναι υπεύθυνοι για τη 
ζωή τους και μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις.

• Να γνωρίζετε τους φορείς σας, να γνωρίζετε ποιους 
μπορείτε να εμπιστευθείτε.

Για να ολοκληρώσουμε:
Η εργασία με θύματα εμπορίας ανθρώπων μπορεί να είναι 
πολύ έντονη. Ακούς απαίσιες ιστορίες και μερικές φορές 
μπορεί να νιώσεις αβοήθητος ή ανίσχυρος.
Είναι καλό να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους άλλους.

ΆΣΚΗΣΗ 10: ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΊΔΑ

Μπορείτε να είστε μια άγκυρα ελπίδας, ένα φως στο 
σκοτάδι για τα άτομα που έχουν ανάγκη. Αλλά αν 
δείτε πολύ πόνο και απελπισία, είναι σημαντικό να 
προσέχετε και ο ένας τον άλλο.

Είναι ενδιαφέρον πώς, όταν είστε σε ένα αεροπλάνο, 
οι αεροσυνοδοί σας λένε τις οδηγίες ασφαλείας: “Σε 
περίπτωση ανάγκης, τοποθετήστε πρώτα τη δική 
σας μάσκα οξυγόνου, πριν τοποθετήσετε τη μάσκα 
οξυγόνου του παιδιού σας.”

1. Γιατί οι αεροσυνοδοί συμβουλεύουν τους επιβάτες 
να το κάνουν αυτό; Τι κινδύνους αντιμετωπίζουμε 
αν δεν τοποθετήσουμε πρώτα τις δικές μας μάσκες 
οξυγόνου;
2. Πώς θα φροντίσετε ο ένας τον άλλο; Τι χρειάζεστε; 
Φτιάξτε ένα σχέδιο!
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Το Πρωτόκολλο του Παλέρμο
Στο Κεφάλαιο 1 μιλήσαμε ήδη για το Πρωτόκολλο του 
Παλέρμο. Ένα πολύ σημαντικό πρωτόκολλο που είναι μέρος 
ενός ευρύτερου πρωτοκόλλου (τα άλλα σχετίζονται με τη 
διακίνηση μεταναστών και την παράνομη κατασκευή και 
διακίνηση πυροβόλων όπλων).

Αυτό το έγγραφο του ΟΗΕ υπογραμμίζει το σύστημα των 
3Π (πρόληψη, προστασία, ποινική δίωξη) ως το θεμελιώδες 
πλαίσιο δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων. Ωστόσο, το 
θύμα πρέπει να είναι στο κέντρο όλων των προσπαθειών 
και των δράσεων σε κάθε στάδιο του συστήματος των 
3Π, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των θυμάτων. Μια τέτοια 
θυματοκεντρική προσέγγιση είναι κρίσιμη για να χτιστεί μία 
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των θυμάτων και των οργάνων 
επιβολής του νόμου, και αναγκαία για να αποτρέψει 
τη δευτερογενή θυματοποίηση στην οποία τα θύματα 
βρίσκονται σε κίνδυνο να επαναληφθεί ο τραυματισμός τους 
λόγω ακατάλληλης ευαισθησίας. Δράσεις πρόληψης που 
εμποδίζουν τους παράγοντες που ευνοούν τη μετανάστευση 
έχουν επίσης εφαρμοστεί, όπως είναι η πρόβλεψη για 
επαγγελματική κατάρτιση, πρόσβαση σε μικροδανεισμό 
και πρόσβαση στην εκπαίδευση για ευάλωτα παιδιά. 
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι στρατηγικές πρόληψης 
έχουν αποτύχει να ενσωματωθούν σε πολιτικές εξαιτίας 
της έλλειψης έρευνας, σχεδιασμού και αξιολογήσεων 
αντικτύπου, που να βασίζονται σε στοιχεία.

• Δράσεις πρόληψης που εμποδίζουν τους παράγοντες 
που ευνοούν τη μετανάστευση έχουν επίσης 
εφαρμοστεί, όπως είναι η πρόβλεψη για επαγγελματική 
κατάρτιση, πρόσβαση σε μικροδανεισμό και πρόσβαση 
στην εκπαίδευση για ευάλωτα παιδιά. Ωστόσο, σε 
πολλές περιπτώσεις, οι στρατηγικές πρόληψης έχουν 
αποτύχει να ενσωματωθούν σε πολιτικές εξαιτίας 
της έλλειψης έρευνας, σχεδιασμού και αξιολογήσεων 
αντικτύπου, που να βασίζονται σε στοιχεία.

• Προστασία: Άμεση προστασία δυνητικών ή 

αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων πρέπει 
να παρασχεθεί προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς. 
Η προστασία επίσης λαμβάνει υπόψη τις άμεσες 
ανάγκες των θυμάτων, από την ψυχολογική βοήθεια 
και τη νομική συνδρομή, μέχρι βασικές ανάγκες όπως 
φαγητό και ένδυση. Η διμερής συνεργασία συχνά 
είναι ισχυρή ως προς την επιστροφή θυμάτων μεταξύ 
συνόρων και η υπηρεσία βελτιώνεται με τα χρόνια. 
Ωστόσο, όσα θύματα δεν αναγνωρίζονται, παραμένουν 
επίσης απροστάτευτα. Στο τέλος, η προστασία και 
η βοήθεια των θυμάτων επαφίενται στη διακριτική 
ευχέρεια του κράτους.  

• Ποινική δίωξη: Η ποινική δίωξη είναι ένα απαραίτητο 
στοιχείο για να εξαλείψουν οι κυβερνήσεις την εμπορία 
ανθρώπων. Παρόλο που το Πρωτόκολλο του ΟΗΕ 
για την Εμπορία Ανθρώπων αποτελείται από μία 
υποχρεωτική πρόβλεψη για ποινικοποίηση των δραστών 
εμπορίας ανθρώπων, το έγκλημα σε μεγάλο βαθμό 
εξακολουθεί να διώκεται ελάχιστα και να παραμένει 
ατιμώρητο. Δράσεις που σχετίζονται με τη δίωξη 
συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων 
νόμων κατά της εμπορίας ανθρώπων, την πρόβλεψη 
εκπαιδεύσεων αστυνομικών, δικηγόρων και δικαστών 
ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην 
εμπορία ανθρώπων και την εδραίωση ειδικής μονάδας 
κατά της εμπορίας ανθρώπων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΆΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΆ 
ΠΛΑΊΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΊΑ ΑΝΘΡΏΠΩΝ
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Οδηγία της ΕΕ για την αποτροπή και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την 
προστασία των θυμάτων 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ; 
Διαμορφώνει ελάχιστους κοινούς κανόνες για τον 
καθορισμό των αδικημάτων της εμπορίας ανθρώπων και 
την τιμωρία των δραστών. Επίσης προβλέπει μέτρα για 
να αποτραπεί καλύτερα το φαινόμενο και να ενισχυθεί η 
προστασία των θυμάτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Ορισμοί 
• Οι ακόλουθες πράξεις εκ προθέσεως τελούμενες είναι 

τιμωρητέες: 
• η στρατολόγηση,
• μετακίνηση,
• μεταφορά,
• υπόθαλψη ή υποδοχή προσώπων που γίνεται με 

άσκηση βίας για λόγους εκμετάλλευσης.
• Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 

• τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή πορνεία,
• την αναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών 

(συμπεριλαμβανομένων της επαιτείας, της 
δουλείας, της εκμετάλλευσης ποινικά κολάσιμων 
δραστηριοτήτων ή της αφαίρεσης οργάνων).

Κυρώσεις: Η Οδηγία θέτει ως την ελάχιστη ποινή για 
τα αδικήματα αυτά τουλάχιστον5 χρόνια φυλάκισης και 
τουλάχιστον 10 χρόνια στην περίπτωση επιβαρυντικών 
περιστάσεων, για παράδειγμα, εάν το αδίκημα τελέστηκε 
σε βάρος ιδιαίτερα ευάλωτων θυμάτων (όπως παιδιών) ή αν 
διαπράχθηκε από εγκληματική οργάνωση.

Διώξεις: Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να διώκουν τους  
υπηκόους τους για αδικήματα που τελέστηκαν σε άλλη 
χώρα της ΕΕ και να κάνουν χρήση ερευνητικών εργαλείων 
όπως είναι η υποκλοπή (για παράδειγμα τηλεφωνικών 
επικοινωνιών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Υποστήριξη για τα θύματα: Τα θύματα λαμβάνουν 
υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις ποινικές 
διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορούν να ασκήσουν τα 
δικαιώματα που τους έχουν απονεμηθεί υπό το καθεστώς 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες. Η βοήθεια αυτή 
μπορεί να αποτελείται από την υποδοχή σε καταφύγια, ή την 
πρόβλεψη ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας και υπηρεσίες 
πληροφοριών και διερμηνεία.

Τα παιδιά και οι έφηβοι (κάτω των 18) απολαμβάνουν 
επιπλέον μέτρα όπως σωματική και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, πρόσβαση στη μόρφωση και, όπου αρμόζει, 
την πιθανότητα ορισμού κάποιου κηδεμόνα ή επιτρόπου. 
Θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα σε κατάλληλο χώρο και 

από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Τα θύματα έχουν 
το δικαίωμα να έχουν αστυνομική προστασία και νομική 
συνδρομή για να μπορέσουν να ζητήσουν αποζημίωση.

Πρόληψη: Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να δράσουν ώστε:
• να αποθαρρύνουν τη ζήτηση που ενθαρρύνει την 

εμπορία ανθρώπων, 
• να προωθήσουν ενημερωτικές εκστρατείες και 

εκπαίδευση για αρμοδίους υπαλλήλους, επιτρέποντάς 
τους να αναγνωρίσουν και να εργαστούν με θύματα και 
δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

Ένας Ευρωπαϊκός Συντονιστής Κατά της Εμπορίας 
Ανθρώπων έχει οριστεί προκειμένου να διασφαλίσει μία 
συνεπή και συντονισμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση 
αυτού του φαινομένου.

Για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να ελέγξουν την 
κατάχρηση του δικαιώματος στην ελεύθερη μετακίνηση, 
η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ένα εγχειρίδιο για τους 
εικονικούς γάμους μεταξύ Ευρωπαίων και μη Ευρωπαίων 
πολιτών. Κάποιοι εξαναγκαστικοί γάμοι, για παράδειγμα, 
μπορεί να εμπλέκουν μορφές της εμπορίας ανθρώπων.

Η Διεθνής Διακήρυξη Θέσεων 
του Στρατού της Σωτηρίας 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι έντονα προσηλωμένος στην 
καταπολέμηση της σύχρονης δουλείας και της Εμπορίας 
Ανθρώπων. Η σύγχρονη δουλεία είναι ένας ευρύτερος 
όρος που περιλαμβάνει την Εμπορία Ανθρώπων για σεξ, 
εργασία ή όργανα, πρακτικές εργασιακής εκμετάλλευσης, 
παιδική εργασία και παιδικούς ή εξαναγκαστικούς γάμους. 
Αφορά όχι μόνο άτομα αλλά και κοινωνικά και οικονομικά 
συστήματα. Ο Στρατός της Σωτηρίας πιστεύει στις βιβλικές 
αρχές της εγγενούς και ίσης αξίας όλων των ατόμων 
και το καθήκον να νοιάζεσαι για τον πλησίον σου. Η 
εκμετάλλευση των ανθρώπων εμπορευματοποιεί και αφαιρεί 
την ανθρώπινη υπόσταση από τα άτομα που αποτελούν 
το εμπόρευμα, ανταμοίβει την απανθρωπιά των εμπόρων 
και αποδυναμώνει τον ηθικό, κοινωνικό και οικονομικό 
ιστό της κοινωνίας. Ο Στρατός της Σωτηρίας αντιτίθεται 
στην κατάχρηση εξουσίας σε βάρος άλλων ανθρώπων 
που ενυπάρχει στη σύχρονη δουλεία και στην Εμπορία 
Ανθρώπων.

Η αντιμετώπιση της σύχρονης δουλείας και της Εμπορίας 
Ανθρώπων πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αντιμετώπιση 
τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης. Ο Στρατός 
της Σωτηρίας δεσμεύεται να επιτύχει τη δικαιοσύνη 
εργαζόμενος με όλους όσοι εμπλέκονται. Η αποκατάσταση 
ατόμων που τα έχουν εκμεταλλευτεί και που έχουν 
τραυματιστεί μπορεί να είναι μία μακρά και περίπλοκη 
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διαδικασία. Η αναγνώριση της εγγενούς τους αξιοπρέπειας, 
και η αποκατάσταση της επιλογής και του ελέγχου στις ίδιες 
τους τις ζωές είναι κρίσιμη.

Η σύγχρονη δουλεία και η Εμπορία Ανθρώπων πρέπει να 
σταματήσουν. Όλοι έχουν την ευθύνη, τόσο τα άτομα όσο 
και οι θεσμοί, για να εργαστούν για την απελευθέρωση 
όσων έχουν υποβληθεί σε δουλεία και εμπορία ανθρώπων. 
Πρέπει να υιοθετηθούν νομικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί 
για να σταματήσει η δουλεία και η εμπορία ανθρώπων, 
και όσοι εμπλέκονται πρέπει να καταστούν υπόλογοι. Η 
μεταμόρφωση και η επούλωση των ψυχών και των μυαλών 
όλων εκείνων που εμπλέκονται στη σύγχρονη δουλεία και 
την Εμπορία Ανθρώπων είναι τόσο απαραίτητη, όσο και 
εφικτή.
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η σύγχρονη δουλεία και η Εμπορία Ανθρώπων περιλαμβάνει 
εκείνους που δημιουργούν τη ζήτηση για θύματα εμπορίας 
και εκείνους που δημιουργούν τη ζήτηση για εμπορεύματα 
που κατασκευάζονται και πωλούνται κάτω από συνθήκες 
εξαναγκασμού. Συμπεριλαμβάνει επίσης τους εμπόρους 
και εκείνους στους οποίους επαφίεται η προστασία των 
κοινοτήτων (κυβέρνηση, δικαστικό σώμα, επιβολή του 
νόμου, τράπεζες). Η σύγχρονη δουλεία και η Εμπορία 
Ανθρώπων παίρνουν πολλές μορφές. Επαρκώς κατανοητοί 
ορισμοί συχνά ελλείπουν. Η δήλωση του ΟΗΕ γνωστή και 
ως Πρωτόκολλο Παλέρμο ορίζει την Εμπορία Ανθρώπων 
ως: “Η «εμπορία προσώπων» ορίζεται ως η στρατολόγηση, 
μεταφορά, μεταγωγή, υπόθαλψη ή υποδοχή προσώπων, 
με τη χρήση απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μέσων 
εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, παραπλάνησης, 
κατάχρησης εξουσίας ή εκμετάλλευσης της ευάλωτης 
θέσης του θύματος, ή και με παροχή ή λήψη αμοιβής ή 
οφελημάτων ώστε να επιτευχθεί η συναίνεση προσώπου που 
έχει εξουσία πάνω σε άλλο, με σκοπό την εκμετάλλευση. 
Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την 
εκμετάλλευση της εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την καταναγκαστική παροχή 
εργασίας ή υπηρεσιών, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές 
παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή δουλεία ή την 
αφαίρεση οργάνων”. 5

Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, μία υπηρεσία του ΟΗΕ, 
ορίζει την καταναγκαστική εργασία ως “κάθε εργασία ή 
υπηρεσία που απαιτείται από οποιοδήποτε άτομο υπό την 
απειλή κάποιας ποινής και για την οποία το άτομο δεν έχει 
προσφερθεί εθελοντικά”. 6 Ο όρος “σύγχρονη δουλεία” 
είναι ένας ευρύτερος όρος που συμπεριλαμβάνει πολλές 
ασαφείς πρακτικές. Γενικά συμπεριλαμβάνονται η Εμπορία 
Ανθρώπων για σεξ, εργασία ή όργανα, η καταναγκαστική 
εργασία, η δεσμευτική εργασία, η θέση δουλείας εκ 
γενετής, η οικιακή δουλεία, η παιδική εργασία, οι γάμοι 
παιδιών και οι καταναγκαστικοί γάμοι. 7 Αυτός ο κατάλογος 
δεν είναι εξαντλητικός, και άλλες μορφές σύγχρονης 

δουλείας και εμπορίας ανθρώπων συμπεριλαμβάνουν την 
αρπαγή μωρών και παιδιών προς πώληση για υιοθεσία, την 
παγίδευση ανθρώπων σε θρησκευτικούς τελετουργικούς 
ρόλους, καθώς κι εκείνους που απάγονται για θρησκευτικές 
ιεροτελεστίες που συμπεριλαμβάνουν μορφές 
ανθρωποθυσίας. 

Είναι δύσκολο να αποκτηθούν αξιόπιστα δεδομένα, 
καθώς μεγάλο μέρος της σύγχρονης δουλείας και της 
Εμπορίας Ανθρώπων είναι κρυμμένο. Ωστόσο, οι καλύτερες 
εκτιμήσεις είναι ότι εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο 
αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά τον τρόπο 
αυτόν. 8 Τα άτομα που είναι θύματα της σύγχρονης 
δουλείας και της Εμπορίας Ανθρώπων είναι συχνά μεταξύ 
των πλέον ευάλωτων στις κοινωνίες. Συμπεριλαμβάνονται 
όλες οι ηλικίες, φύλα, εθνικότητες και θρησκευτικές 
πεποιθήσεις. Οι πιο ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβάνουν 
πρόσφυγες και μετανάστες, μειονοτικές ομάδες, γυναίκες, 
παιδιά και άτομα που βιώνουν ακραία φτώχεια. Οι τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους και οι μορφές 
με τις οποίες εκφράζεται η εκμετάλλευση είναι ποικίλες, 
αλλά αυτό που είναι κοινό σε όλες είναι η εκμετάλλευση 
κάποιων ανθρώπων από άλλους. Κάθε μορφή σύγχρονης 
δουλείας και Εμπορίας Ανθρώπων έχει συγκεκριμένα για τη 
μορφή εκείνη χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να γίνουν 
κατανοητά εάν επιθυμούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Η 
εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση βρίσκεται 
παντού στον κόσμο. Η πλειοψηφία εκείνων που πωλούνται 
για σεξ είναι γυναίκες και κορίτσια. Ωστόσο, δεν πρέπει να 
ξεχαστούν τα αγόρια, οι άνδρες και τα διεμφυλικά άτομα. 
Συχνά παραμένουν κρυμμένοι, μη θέλοντας να μιλήσουν για 
την ντροπή και τον εξευτελισμό τους, αλλά έχουν εξίσου 
ανάγκη για βοήθεια. Η εκμετάλλευση δεν περιορίζεται στην 
πορνεία, αλλά συμπεριλαμβάνει και την πορνογραφία και 
τον σεξουαλικό τουρισμό. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου έχει δημιουργήσει 
νέες ευκαιρίες για εκμετάλλευση. Για να καταπολεμηθεί 
αυτό απαιτείται διεθνής συνεργασία σε δικαστικά μέτρα και 
μέτρα επιβολής του νόμου. 

• Η σύγχρονη δουλεία συμπεριλαμβάνει την 
εκμετάλλευση ανθρώπων σε περιβάλλον εργασίας. 
Άνδρες, γυναίκες και παιδιά αναγκάζονται να 
εργαστούν κάτω από απαράδεκτες και αρκετές 
φορές επικίνδυνες συνθήκες, συχνά με ανεπαρκή 
αμοιβή και αδυναμία να αφήσουν αυτή την εργασία. Η 
οικιακή δουλεία είναι μία ιδιαίτερη μορφή εργασιακής 
εκμετάλλευσης που συμπεριλαμβάνει ανθρώπους, 
κυρίως γυναίκες, που είναι οικιακοί υπηρέτες. 
Αδυνατώντας να εγκαταλείψουν τον εργοδότη τους, 
συχνά κακοποιούνται σωματικά και σεξουαλικά και 
αποτελούν θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης. Σε 
κάποια μέρη δεν έχουν καμία νομική προστασία. 
Η δέσμευση μέσω χρεών και η θέση δουλείας εκ 
γενετής είναι πρακτικές που ακόμη απαντώνται σε 
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κάποιους πολιτισμούς. Και οι δύο πρακτικές από τη 
φύση τους αποτελούν εκμετάλλευση, ενώ ο οφειλέτης 
είναι ανίσχυρος να αναζητήσει δίκαιη αντιμετώπιση. 
Η υποστήριξη καλών εργασιακών πρακτικών και η 
πρόληψη κακοποίησης και εκμετάλλευσης στην αγορά 
εργασίας είναι κύριο συστατικό στην καταπολέμηση 
της σύγχρονης δουλείας και της Εμπορίας Ανθρώπων.

•  Η παιδική εργασία, η σεξουαλική εκμετάλλευση 
παιδιών, η εμπορία παιδιών και οι παιδικοί γάμοι 
είναι όλα μορφές κακοποίησης παιδιών που 
συμπεριλαμβάνονται στον όρο σύγχρονη δουλεία. 
Όλα επηρεάζουν αρνητικά την υγεία, την εκπαίδευση 
και την ευημερία του παιδιού. Ο καταναγκαστικός 
γάμος σε οποιαδήποτε ηλικία συμπεριλαμβάνει τόσο 
την εργασιακή, όσο και την σεξουαλική εκμετάλλευση 
συζύγου που αδυνατεί να φύγει από την κατάσταση.

• Η εμπορία για την αφαίρεση ανθρωπίνων οργάνων 
για κάθε σκοπό - μεταμόσχευση, θυσία ή χρήση σε 
θρησκευτικό τελετουργικό - είναι παραβίαση του 
ατόμου. Ακόμη και όταν το άτομο έχει συμφωνήσει 
να πουλήσει το όργανο, δεν δίνεται συναίνεση 
με πραγματική επίγνωση, διότι οι επιπτώσεις της 
διαδικασίας δεν επεξηγούνται. Είναι γνωστό πως 
αδίστακτα άτομα παίρνουν απαραίτητα όργανα (για 
παράδειγμα, και τα δύο νεφρά, αφήνοντας τον δότη 
να πεθάνει), ή διαπράττουν ακόμη και φόνο για να 
αποκτήσουν τα όργανα.

• Ένας δράστης των πράξεων εκμετάλλευσης μπορεί 
να προέρχεται από παρόμοιο περιβάλλον με τα 
θύματά του, και η απώλεια εισοδήματος σε περίπτωση 
διακοπής της εκμετάλλευσης μπορεί να οδηγήσει 
την οικογένειά τους σε δεινή θέση. Αν δεν υπάρξει 
εναλλακτική οικονομική εξασφάλιση, ο κύκλος της 
εκμετάλλευσης θα συνεχίσει.

ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Η ανθρωπότητα δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα του Θεού. 
(Γένεσις, 1:26). Όλοι οι άνθρωποι είναι πολύτιμοι για τον 
Θεό και κατέχουν μία ξεχωριστή θέση στο δημιούργημα 
του Θεού. (Ψαλμοί 8:5). Παρόλ’ αυτά, η Βίβλος περιγράφει 
τρομακτικές πραγματικότητες που είναι τόσο αληθινές 
τώρα, όσο και όταν γράφτηκαν οι Γραφές: Ο Ψαλμός 10 
περιγράφει τη μοχθηρία εκείνου που παγιδεύει άλλους. 
“Ενεδρεύει δια να αρπάση τον πτωχόν, αρπάζει τον πτωχόν, 
όταν σύρη αυτόν εν τη παγίδι αυτού. Κύπτει, χαμηλώνει, διά 
να πέσωσιν οι πτωχοί εις τους όνυχας αυτού. Είπεν εν τη 
καρδία αυτού, ελησμόνησεν ο Θεός
• έκρυψε το πρόσωπόν αυτού• δεν θέλει ιδεί ποτέ. Ο 
Ησαΐας, 42:22 λέει: “Πλην αυτός είναι λαός διηρπαγμένος 
και γεγυμνωμένος• είναι πάντες πεπαγιδευμένοι εν 
σπηλαίοις και κεκρυμμένοι εν ταις φυλακαίς• είναι λάφυρον 
και δεν υπάρχει ο λυτρόνων• διάρπαγμα, και ουδείς ο 
λέγων, Επίστρεψον αυτό. “ 
Ο Ιωήλ, στο 3:3 λέει: “και έρριψαν κλήρους διά τον λαόν 
μου• και έδωκαν παιδίον διά πόρνην και επώλουν κοράσιον 

διά οίνον και έπινον.” Η Βίβλος είναι κατηγορηματική για 
την αδικία αυτού. Κανείς δεν θα έπρεπε να είναι θύμα 
εκμετάλλευσης ή βλάβης. Η Χριστιανική πεποίθηση είναι 
ότι η παρούσα διαλυμένη και αμαρτωλή κατάσταση του 
κόσμου δεν είναι η τελευταία λέξη. Ο Θεός που έφτιαξε τον 
άνθρωπο δεν θέλει να χαθεί κανείς. 

Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο ώστε όλοι να έχουν ζωή σε 
όλη της την πληρότητα (Ιωάννης 10:10). Είπε: “Ο Κύριος 
με απέστειλε διά να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους 
ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να 
αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, διά να 
κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν (Λουκάς 4:18-19 
). Όταν το είπε ο Ιησούς αυτό, αναφερόταν στα λόγια του 
Ησαΐα 61:1-2. Αργότερα στον Ησαΐα 61 υπάρχουν αυτά τα 
λόγια: “Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών δικαιοσύνην, ο μισών 
αρπαγήν και αδικίαν” (στ. 8). Ο Μιχαίας 6:8 ρωτά: “Τι ζητεί 
ο Κύριος παρά σου;” και απαντά: “να πράττης το δίκαιον και 
να αγαπάς έλεος και να περιπατής ταπεινώς μετά του Θεού 
σου”. Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν (Ματθαίος 
22:39, Λευιτικό 19:18). 
Συνεπώς, οι Χριστιανοί καλούνται να εργαστούν για την 
εξάλειψη κάθε μορφής δουλείας και Εμπορίας Ανθρώπων.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Εξ αρχής ο Στρατός της Σωτηρίας επιδιώκει να μειώσει το 
παγκόσμιο φαινόμενο της κακοποίησης ατόμων ή ομάδων 
ατόμων από άλλους. 
Καθώς η αναγνώριση του θέματος της σύγχρονης δουλείας 
και της Εμπορίας Ανθρώπων έχει αυξηθεί, ο Στρατός της 
Σωτηρίας έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του να 
καταπολεμήσει αυτό το κακό ανά τον κόσμο, λαμβάνοντας 
ακόμα και ηγετικό ρόλο σε κάποια μέρη. 
Ο Στρατός της Σωτηρίας συνεχίζει τον αγώνα μέσω των 
μεμονωμένων μελών, σωμάτων και κέντρων του. Έχει 
αναπτύξει μία διεθνή στρατηγική για να αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα αυτής της δουλειάς. Αυτή έχει χτιστεί 
γύρω από την πρόταση για τις απαιτούμενες αντιδράσεις η 
οποία περιγράφεται στο Πρωτόκολλο του Παλέρμο, αλλά 
συμπεριλαμβάνει δύο στοιχεία που προσιδιάζουν στην 
εκκλησία. 

Στις αντιδράσεις περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα:

• Προσευχή-Για τον Στρατό της Σωτηρίας η προσευχή 
είναι μία θεμελιώδης πρακτική στη μάχη κατά της 
σύγχρονης δουλείας και της Εμπορίας Ανθρώπων. 
Η προσευχή δίνει στους ανθρώπους έναν τρόπο να 
κερδίσουν την οπτική και την καθοδήγηση του Θεού σε 
περίπλοκες καταστάσεις. Η προσευχή μάς κρατά σε 
επαφή με τον Θεό και ενισχύει τη δουλειά μας.

• Συμμετοχή-Η τοπική εκκλησία αποτελεί έναν πόρο στη 
μάχη κατά της σύγχρονης δουλείας και της Εμπορίας 
Ανθρώπων και υπηρετεί σε κάποιες απομονωμένες 
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κοινότητες όπου άλλοι φορείς δεν φτάνουν. Παρόλο 
που απαιτείται κατάλληλη εκπαίδευση για να εργαστεί 
κανείς με θύματα και επιβιώσαντες, κάθε εκκλησία 
μπορεί να ευαισθητοποιήσει την κοινότητά της για 
την ύπαρξη τέτοιας κακοποίησης και εκμετάλλευσης 
και να παράσχει ένα μέρος αγάπης όπου εκείνοι που 
οδεύουν προς την αποκατάσταση μπορούν να νιώθουν 
ευπρόσδεκτοι. Ο Στρατός της Σωτηρίας θα συνεχίσει 
να ενισχύει τη δυναμική και να παρέχει πόρους για 
τα μέλη του, τα σώματα και τα κέντρα του ώστε να 
συμμετέχουν.

• Πρόληψη-Δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό 
που δεν αναγνωρίζουμε. Η ευαισθητοποίηση για 
τη σύγχρονη δουλεία και την Εμπορία Ανθρώπων 
είναι ζωτικό στοιχείο της πρόληψης. Η πρόληψη 
συμπεριλαμβάνει την αντιμετώπιση τόσο των 
παραγόντων που κάνουν τους ανθρώπους 
ευάλωτους, όσο κι εκείνων που δημιουργούν τη 
ζήτηση για καταναγκαστική εργασία ή για σεξουαλική 
εκμετάλλευση. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη 
δημιουργία εισοδήματος, επίδομα παιδιού, συνεργασία 
με τους δράστες, προώθηση του δίκαιου εμπορίου και 
πολλές άλλες δραστηριότητες.

• Προστασία- Ο Στρατός της Σωτηρίας έχει μία ολιστική 
θεώρηση της υγείας και επιδιώκει να βοηθήσει 
τους επιβιώσαντες να ανακτήσουν την υγεία τους, 
σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, πνευματικά και 
ως προς τις σχέσεις τους. Τα θύματα χρειάζονται 
προστασία στους χώρους εκμετάλλευσής τους και 
οι επιβιώσαντες χρειάζονται προστασία και βοήθεια 
κατά την αποκατάστασή τους. Αυτό θα μπορούσε 
να συμπεριλαμβάνει την αναφορά μη ασφαλών 
εργασιακών πρακτικών και την υποστήριξη της 
αλλαγής. Η πρόνοια για τους επιβιώσαντες μπορεί 
να συμπεριλαμβάνει την παροχή μέσων διαφυγής για 
τα θύματα, μεταφορά σε ασφαλές μέρος, παροχή 
ασφαλών καταφυγίων και ευκαιριών για αποκατάσταση 
στους επιβιώσαντες, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και 
μακροπρόθεσμα.

• Δίωξη-Ο Στρατός της Σωτηρίας συχνά εργάζεται 
στενά με υπηρεσίες επιβολής του νόμου και δικαστικές 
αρχές. Για παράδειγμα, παρέχοντας εκπαίδευση, 
δεχόμενος παραπομπές και υποδεχόμενος θύματα. 
Υπάρχουν επίσης μέρη όπου ο Στρατός της Σωτηρίας 
εργάζεται με τους δράστες ή τις οικογένειές τους.

• Πολιτική-Ο Στρατός της Σωτηρίας καλεί όλους 
τους νομοθέτες και φορείς χάραξης πολιτικής να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μηχανισμούς για να 
καταπολεμήσουν τη σύγχρονη δουλεία και την Εμπορία 
Ανθρώπων και να αποδώσουν δικαιοσύνη για όλους 
όσοι εμπλέκονται. Ο Στρατός της Σωτηρίας εργάζεται 
με την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τις κοινοτικές 
οργανώσεις στο θέμα αυτό.  
Η εμπορία ανθρώπων ανθεί επειδή υπάρχει ζήτηση 
για τις υπηρεσίες που αναγκάζονται να παράσχουν 

τα άτομα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας 
ή εκμετάλλευσης. Ως εκ τούτου, ο Στρατός της 
Σωτηρίας αναλαμβάνει δραστηριότητες επιμόρφωσης 
και ευαισθητοποίησης, ώστε εκείνοι που χρησιμοποιούν 
προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από άτομα που 
αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ή εκμετάλλευσης 
να έρθουν αντιμέτωποι με την ανθρώπινη δυστυχία, 
τον πόνο και την αδικία που δημιουργείται όταν 
συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες ή 
προϊόντα. Ο Στρατός της Σωτηρίας θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί τις πρακτικές εργασίας και αγορών μας 
και να εργάζεται ώστε να διασφαλίζει ότι δεν υφίσταται 
εκμετάλλευση εκ μέρους μας.

• Συνεργασία-Ο Στρατός της Σωτηρίας αναγνωρίζει 
ότι υπάρχει ένας αριθμός ευυπόληπτων οργανώσεων 
που εργάζονται τοπικά και παγκόσμια για την 
εξάλειψη της Εμπορίας Ανθρώπων. Η έκταση της 
εκμετάλλευσης είναι τέτοια που κανένας φορέας δεν 
μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνος. Η συνεργασία 
και η δικτύωση με αυτούς τους φορείς ενθαρρύνεται 
για να επιτευχθεί η εξάλειψη της σύγχρονης δουλείας 
και της Εμπορίας Ανθρώπων και να υπάρξει μία 
ολιστική υπηρεσία για εκείνους που έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο εκμετάλλευσης, καθώς οδεύουν προς την 
αποκατάσταση. 

Εγκρίθηκε από τον Στρατηγό, Απρίλιος 2018.
Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή τη διεθνή δήλωση 
θέσης αποτελούν την επίσημη θέση του Στρατού της 
Σωτηρίας για το θέμα περί ου ο λόγος, και δεν επιτρέπεται 
να μεταβληθούν ή να προσαρμοστούν με κανέναν 
τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια των Διεθνών Κεντρικών 
Γραφείων.
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