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Θέσεις και ροτάσεις για το ζήτηµα της εµορίας ανθρώωνη κατάσταση στην Ελλάδα *

Εισαγωγικά
Η εµ8ορία ανθρώ8ων α8οτελεί ένα 8ολύ8λοκο φαινόµενο 8ου
συνδέεται µε 8ολλούς ε8ί µέρους τοµείς: τη µεταναστευτική 8ολιτική, το
οργανωµένο έγκληµα, την 8ορνεία, την καταναγκαστική εργασία, τα
ανθρώ8ινα δικαιώµατα, τη βία κατά γυναικών και 8αιδιών, τα κυκλώµατα
8αιδεραστών, την κοινωνική 8αθολογία 8ου αντανακλούν αυτά τα
φαινόµενα, την διαφθορά των δι8λωµατικών και διωκτικών αρχών, κλ8.
Πάνω α8ό όλα όµως α8οτελεί «σύγχρονη µορφή δουλείας»1 και, ως
τέτοια, κατάφωρη 8αραβίαση των ανθρω8ίνων δικαιωµάτων των θυµάτων.
Οι δε µορφές της κακο8οίησης και της εκµετάλλευσης, υ8οβοηθούµενες α8ό
τον γενικό εφησυχασµό της κοινωνίας, γίνονται σήµερα ακόµα 8ιo
α8οτρό8αιες α8’ ό,τι 8αλιότερα.

* Το εν λόγω κείµενο υιοθετήθηκε οµόφωνα α$ό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α της 14ης Ιουνίου
2007. Εισηγητές: Αν. Καθηγ. Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Β’ Αντι8ρόεδρος ΕΕ∆Α και
Προεδρεύων του Α’ Τµήµατος, και Χριστίνα Πα8αδο8ούλου, Ε8ιστηµονική Συνεργάτιδα
ΕΕ∆Α. Οι εισηγητές εκφράζουν τις θερµές τους ευχαριστίες στην εκ8ρόσω8ο του ∆ΟΜ
(∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης) κα Τένια Κυριαζή, και στους εκ8ροσώ8ους του
ΕΣΠ (Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες) και της «Άρσις» για τις
εµ8εριστατωµένες 8αρατηρήσεις τους ε8ί της αρχικής εισήγησης και τις συµ8ληρωµατικές
8ροτάσεις 8ου κατέθεσαν εγγράφως στην ΕΕ∆Α, µετά α8ό την δηµόσια διαβούλευση 8ου
συγκάλεσε το Α’ και το Γ’ Τµήµα της ΕΕ∆Α, στις 19 Α8ριλίου 2007, στα γραφεία της
Ε8ιτρο8ής. Στην διαβούλευση αυτή συµµετείχαν, εκτός α8ό αρκετά µέλη της ΕΕ∆Α,
εκ8ρόσω8οι της Γεν. Γραµµ. Ισότητας, του ΕΣΠ, της ΜΚΟ Άρσις, του ΣτΠ, και του ∆ΟΜ.
1 D. Marmol: ‘The EU and SouthEast Europe confronting trafficking in human beings’,
Communications to members S15/04, EPC-KBF Migration Dialogues, 17 Φεβρουαρίου
2004.
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Σε τουλάχιστον 13 εκατ. ανέρχονται τα θύµατα της καταναγκαστικής
εργασίας (ό8ου συµ8εριλαµβάνεται και η εµ8ορία ανθρώ8ων και η 8ώληση
8αιδιών) 8αγκοσµίως, α8οφέροντας στους εκµεταλλευτές τους 32 δισεκατ.
δολάρια τον χρόνο, σύµφωνα µε την έκθεση του ∆ιεθνούς Γραφείου
Εργασίας (ΒΙΤ), η ο8οία δηµοσιεύθηκε τον Μάιο του 2006. Το 56% των
θυµάτων είναι γυναίκες και νεαρά κορίτσια και το 40% 8αιδιά κάτω των 18
ετών. Ο «ροζ τζίρος» στην Ευρώ8η ξε8ερνάει 8ια αυτόν των ναρκωτικών και
των ό8λων, ενώ τείνει να κυριαρχήσει ένας νέος τύ8ος µαστρο8ούε8ιχειρηµατία-δουλεµ8όρου, ο ο8οίος διακινεί µεγάλο αριθµό γυναικών και
8αιδιών. Σύµφωνα µε 8ρόσφατες έρευνες, ειδικότερα για την Ελλάδα, η
αναλογία

Ελληνίδων/αλλοδα8ών

θυµάτων,

α8ό

70/30

8ου

ήταν,

διαµορφώθηκε σε 20/80, ενώ η 8ελατεία αυξήθηκε κατά 600%. Για 8ρώτη
φορά κάνει την εµφάνισή της στην Ευρώ8η η 8ορνεία αυτής της µορφής και
σε αυτή την έκταση, και µε χαρακτηριστικά 8ου 8αλιότερα συναντούσαµε
στην Ταϊλάνδη ή στις Φιλι88ίνες, ό8ου υ8ήρχε α8ό 8αλιότερα η 8ορνεία µε
καθεστώς δουλείας. Πρόκειται λοι8όν για ένα ζήτηµα 8ου α8οτελεί α8ειλή
και 8ρόκληση σε 8αγκόσµιο ε8ί8εδο, καθώς δυναµιτίζει τα θεµελιώδη
δικαιώµατα, το κράτος δικαίου και την διεθνή έννοµη τάξη. Ε8ι8λέον,
αφορά όλες τις χώρες, 8λούσιες, φτωχές, ανε8τυγµένες και υ8ό ανά8τυξη,
καθώς α8οτελούν χώρες 8ροέλευσης, διέλευσης και 8ροορισµού των
θυµάτων.
Η Ελλάδα ήταν 8αραδοσιακά χώρα 8ροέλευσης µεταναστών. Στις
αρχές της δεκαετίας του ’90 όµως, λόγω των 8ολιτικών ανακατατάξεων στην
ευρύτερη

8εριοχή

της

Ανατολικής

Ευρώ8ης

και

των

Βαλκανίων,

µετατρά8ηκε σε χώρα 8ροορισµού µεταναστών (νόµιµων και µη). ∆υστυχώς,
έγινε ε8ίσης και χώρα διέλευσης και 8ροορισµού θυµάτων εµ8ορίας
ανθρώ8ων 8ροερχοµένων κυρίως α8ό χώρες της ΝA και A. Ευρώ8ης αλλά
και α8ό την Αφρική και, σε µικρότερο βαθµό, α8ό την Ασία.
Σύµφωνα µε τα ε8ίσηµα στοιχεία του ελληνικού Υ8ουργείου
∆ηµόσιας Τάξης,2 τα θύµατα εµ8ορίας ανθρώ8ων 8ροέρχονται στην

Βλ. τα ε8ίσηµα στατιστικά στοιχεία 8ου δηµοσιεύει το ελληνικό Υ8ουργείο ∆ηµόσιας
Τάξης, www.ydt.gr. Ωστόσο, ε8ισηµαίνεται ότι η έλλειψη κεντρικού συντονιστικού
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8λειονότητά τους α8ό την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία,
τη Μολδαβία, την Νιγηρία, την Λευκορωσία, την Λιθουανία και την
Ουκρανία. Η εµ8ορία ανθρώ8ων 8ράγµατι 8λήττει κατά κύριο λόγο τις
γυναίκες και τα νέα κορίτσια, 8ου διακινούνται µε σκο8ό την σεξουαλική
εκµετάλλευση (αν και όχι α8οκλειστικά). Πρόκειται για γυναίκες 8ου
έρχονται α8ό φτωχές 8εριοχές, 8ου 8αρα8λανούνται µε ψευδείς υ8οσχέσεις
για µια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα ή αλλού, και στη συνέχεια δέχονται
α8ειλές και βία για να εργαστούν στην βιοµηχανία του σεξ 8αραδίδοντας
όλα τα χρήµατα και έγγραφά τους στους διακινητές. Συχνά «συναινούν» σε
αυτό µέσα σ’ ένα καθεστώς έντονης βίας και φόβου. Η έλλειψη νόµιµων
εγγράφων, η άγνοια της ελληνικής γλώσσας, η έλλειψη εναλλακτικών
λύσεων, οι διαρκείς α8ειλές για την τύχη της οικογένειάς τους στις χώρες
8ροέλευσής τους, είναι κά8οιοι α8ό τους λόγους 8ου τις εγκλωβίζουν σε
αυτή την κατάσταση. Είναι γυναίκες 8ου σ8άνια βρίσκουν τη δύναµη και το
υ8οστηρικτικό δίκτυο να ξεφύγουν και να καταγγείλουν τους διακινητές
τους, διακυβεύοντας µε αυτόν τον τρό8ο την ασφάλεια τόσο την δική τους
όσο και των οικογενειών τους. Στην τελευταία Έκθεση του U.S Department
of State για την Εµ8ορία Ανθρώ8ων,3 αναφέρεται 8ως «α8ό τους κατ’
εκτίµηση 600.000 έως 800.000 ανθρώ8ους 8ου διακινούνται διεθνώς κατ΄
έτος, το 80% των θυµάτων είναι γυναίκες και κορίτσια». Θύµατα 8οικίλων
µορφών

εκµετάλλευσης,

κυρίως

όµως

σεξουαλικής

αλλά

και

καταναγκαστικής εργασίας και εµ8ορίας οργάνων. Σύµφωνα δε µε Έκθεση
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (2005), το 40% 8ερί8ου του συνόλου των
θυµάτων είναι 8αιδιά, ενώ το 98% των θυµάτων σεξουαλικής εκµετάλλευσης
είναι γυναίκες και κορίτσια.
Η ελληνική 8ολιτεία άρχισε να ανα8τύσσει ενεργό δράση για την
αντιµετώ8ιση του 8ροβλήµατος α8ό τις αρχές της δεκαετίας 8ου διανύουµε.
Τα µέτρα 8ου λαµβάνονται αφορούν στο κανονιστικό 8λαίσιο, στη δίωξη των
θεσµικού φορέα ε8ιφορτισµένου µε την 8αρακολούθηση όλων των στοιχείων των σχετικών
µε την εµ8ορία ανθρώ8ων, συµ8εριλαµβανοµένων και των συστηµατικών στατιστικών
καταγραφών, αντανακλάται και στο 8αρατηρηθέν έλλειµµα σε ε8ί8εδο αξιό8ιστων
στατιστικών για τον αριθµό, την 8ροέλευση και άλλες 8αραµέτρους 8ου αφορούν τα θύµατα
εµ8ορίας.
3 Βλ. http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006/
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δραστών, στην 8αροχή 8ροστασίας και αρωγής στα θύµατα, στην 8ρόληψη
του φαινοµένου µε την ευαισθητο8οίηση της κοινής γνώµης και στην
ανά8τυξη συνεργασίας σε 8εριφερειακό και εθνικό ε8ί8εδο.
Όµως η µελέτη, και, συνακόλουθα, η αντιµετώ8ιση της εµ8ορίας
ανθρώ8ων α8οδεικνύεται ολοένα και 8ιο δυσχερής, καθώς τέµνει 8εδία
8ερισσότερων του ενός ε8ιστηµονικών κλάδων και α8αιτεί συνδυασµένες
δράσεις υ8ό το 8ρίσµα σύνθετων 8ροσεγγίσεων, ό8ως το νοµοθετικό
ο8λοστάσιο, η ευκαµψία ή δυσκαµψία των ρυθµίσεων 8ου αφορούν σε
8τυχές

του

µεταναστευτικού

φαινοµένου,

η

ε8άρκεια

και

α8οτελεσµατικότητα των διωκτικών µηχανισµών (όχι µόνο των εγχώριων,
αλλά και των διεθνών),4 η λειτουργία της α8ονοµής της δικαιοσύνης, η
ανοχή του κοινωνικού ιστού α8έναντι στις 8αραβιάσεις των ανθρω8ίνων
δικαιωµάτων και η δυνητική συνέργια σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της
εκµετάλλευσης,

κλ8.5

Ακολουθεί

µία

σύντοµη

8αρουσίαση

της

αντιµετώ8ισης της εµ8ορίας ανθρώ8ων στην Ελλάδα, καθώς και ε8ί µέρους
συστάσεις για την α8οτελεσµατικότερη διαχείριση του φαινοµένου.

Ι.

Κανονιστικό και θεσµικό λαίσιο

Α) Νοµοθεσία
Εσωτερικό δίκαιο

Ο κύριος όγκος των διατάξεων για την κατα8ολέµηση της εµ8ορίας
ανθρώ8ων στην Ελλάδα 8εριέχεται στα εξής νοµοθετικά κείµενα:
α) στο Ν. 3064/2002 για την «κατα8ολέµηση της εµ8ορίας ανθρώ8ων,
των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της 8ορνογραφίας
4 Βλ. εκτεταµένη αναφορά στις 8ερι8τώσεις τεκµηριωµένης εµ8λοκής µελών ειρηνευτικών
δυνάµεων του ΟΗΕ, τόσο των στρατιωτικών, όσο και των 8ολιτικών α8οστολών, σε
κυκλώµατα εµ8ορίας ανθρώ8ων, είτε ως 8ελάτες, είτε ως διακινητές, στο :“You Can Find
Anything You Want: a critical Reflection on Research on TIP within and into Europe”, Liz
Kelly, in “Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey”, IOM, 2005, p.
253. Σηµειώνεται ε8ι8λέον, 8ως 8έραν της α8οµάκρυνσης των δραστών α8ό τις
συγκεκριµένες θέσεις, οι ασκήσεις δίωξης είναι σ8ανιότατες.
5
Ειδικότερα για την έκταση και τις δυσχέρειες κατα8ολέµησης του φαινοµένου στην
Ελλάδα, βλ. http://www.hrw.org/backgrounder/eca/greece/greece_memo_greece.htm,και
http://www.protectionproject.org/
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ανηλίκων και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και
αρωγή στα θύµατα των 8ράξεων αυτών»,6
β) στο Π∆ 233/2003 8ου εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.
3064/2002 και
γ) στο Ν. 3386/2005 «είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υ8ηκόων
τρίτων χωρών στην ελληνική ε8ικράτεια».7
•

Ο Ν. 3064/2002 (ΦΕΚ A’ 248/15.10.2002), τρο8ο8οιεί τα σχετικά
άρθρα του ελληνικού Ποινικού Κώδικα και 8οινικο8οιεί όλες τις
σύγχρονες µορφές εµ8ορίας ανθρώ8ων (την εµ8ορία µε σκο8ό τη
σεξουαλική εκµετάλλευση, την εξαναγκαστική εργασία, την αφαίρεση
οργάνων και τη στρατολόγηση ανηλίκων για συµµετοχή σε ένο8λες
συρράξεις). Το αδίκηµα της εµ8ορίας ανθρώ8ων τιµωρείται σε βαθµό
κακουργήµατος. Ο νόµος 8ροβλέ8ει ε8ιβαρυντικές 8εριστάσεις 8ου
αυξάνουν την 8οινή. Προβλέ8εται ε8ίσης 8οινή για εκείνους 8ου εν
γνώσει τους χρησιµο8οιούν τις υ8ηρεσίες των θυµάτων (8οινικο8οίηση
του 8ελάτη). Τέλος, ο νόµος αναγνωρίζει την υ8οχρέωση της 8ολιτείας
να 8αρέχει 8ροστασία και στήριξη (συµ8εριλαµβανοµένης και της
δυνατότητας

εθελοντικού

ε8ανα8ατρισµού)

στα

θύµατα

εµ8ορίας

ανθρώ8ων τα ο8οία έχουν ε8ίσηµα αναγνωριστεί ως τέτοια α8ό τον
αρµόδιο Εισαγγελέα. Ας σηµειωθεί ακόµη, 8ως η «αδυναµία» 8ου
υ8οδηλώνει η χρήση του όρου «θύµα» στο 8λαίσιο της εµ8ορίας
ανθρώ8ων, θα 8ρέ8ει να γίνει κατανοητή, αν όχι α8αραίτητα ως α8ουσία
συναίνεσης, 8άντως ο8ωσδή8οτε ως έκφραση του 8ολύ 8εριορισµένου
φάσµατος ε8ιλογών και δυνατοτήτων των θυµάτων.
•

Το Π∆ 233/2003 (ΦΕΚ A’ 204/28.8.2003) καθορίζει του φορείς, τα
µέτρα και τον τρό8ο 8αροχής 8ροστασίας στα θύµατα εµ8ορίας
ανθρώ8ων.

Η

8ροστασία

αυτή

8εριλαµβάνει

στέγαση,

ιατροφαρµακευτική 8ερίθαλψη, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη,

6 Βλ. κρίσεις της ΕΕ∆Α για το Σ/Ν (µετέ8ειτα Ν. 3064/2002), στην Έκθεση 2002, και
συµ8ληρωµατικά, την εισήγηση του Ν. Φραγκάκη στην 3η Στρογγυλή Τρά8εζα των
Εθνικών Ε8ιτρο8ών ∆τΑ και του ΣτΕ, Βερολίνο 25-27/11/2004, Έκθεση 2004.
7 Βλ. 8αρατηρήσεις της ΕΕ∆Α ε8ί του Ν. 3386/2005, στην Έκθεση 2005.
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νοµική αρωγή και εκ8αίδευση και ε8αγγελµατική κατάρτιση (σε
8ερι8τώσεις ανήλικων θυµάτων).
•

Ο Ν. 3386/2005, στα άρθρα 46-52, 8εριλαµβάνει διατάξεις για τα
θύµατα εµ8ορίας ανθρώ8ων, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Οδηγίας
2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρω8αϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα,
8ροβλέ8ει την χορήγηση στα 8ιθανολογούµενα θύµατα 8ροθεσµίας
8ερίσκεψης (άρθρο 48) ενός µηνός (στην 8ερί8τωση ανηλίκων µ8ορεί να
8αραταθεί στους δύο µήνες), 8ροκειµένου να α8οφασίσουν αν ε8ιθυµούν
να συνεργαστούν µε τις αρµόδιες Αρχές για τη δίωξη των δραστών. Κατά
το διάστηµα αυτό 8αρέχεται στα 8ιθανολογούµενα θύµατα η 8ροστασία
8ου 8ροβλέ8εται για τα αναγνωρισµένα θύµατα (εκτός α8ό την άδεια
8αραµονής και εργασίας). Ε8ίσης µε το νόµο αυτό ρυθµίζεται η
χορήγηση και ανανέωση άδειας 8αραµονής σε αναγνωρισµένα θύµατα
εµ8ορίας ανθρώ8ων 8ου ε8ιθυµούν να συνεργαστούν µε τις αρµόδιες
Αρχές για τη δίωξη των εµ8όρων. Η άδεια 8αραµονής χορηγείται στα
θύµατα, χωρίς την υ8οχρέωση καταβολής 8αραβόλου και 8αρέχει
8ρόσβαση στην αγορά εργασίας και σε 8ρογράµµατα ε8αγγελµατικής
κατάρτισης.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι ο 8ροσφάτως ψηφισθείς Ν.

3536/2007 (ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής $ολιτικής και
λοι$ών

ζητηµάτων

αρµοδιότητας

Υ$ουργείου

Εσωτερικών

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης και Α$οκέντρωσης) στο άρθρο 11 8αρ. 3 ορίζει για 8ρώτη φορά
ρητά ότι τα αναγνωρισµένα θύµατα εµ8ορίας ανθρώ8ων δεν α8ελαύνονται
και τυχόν α8όφαση α8έλασης αναστέλλεται. Με τη διάταξη αυτή
καλύ8τεται το 8ροηγούµενο νοµικό κενό και 8ροστατεύονται τα θύµατα
εµ8ορίας α8ό τον κίνδυνο της α8έλασης.

∆ιεθνές και ευρωαϊκό δίκαιο

Σε διεθνές ε8ί8εδο η Ελλάδα έχει υ8ογράψει, αλλά δεν έχει
ε8ικυρώσει, το Συµ8ληρωµατικό Πρωτόκολλο των Η.Ε. για την εµ8ορία
ανθρώ8ων (UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
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Persons, especially Women and Children, supplementing the UN
Convention against Transnational Organized Crime)8 και τη Σύµβαση του
Συµβουλίου της Ευρώ8ης (Convention against Trafficking in Human
Beings).9 Το Πρωτόκολλο των Η.Ε. ορίζει την 8αράνοµη διακίνηση και
εµ8ορία ανθρώ8ων, καλεί τα συµβαλλόµενα µέρη να την 8οινικο8οιήσουν
ως αυτοτελές έγκληµα, να 8ατάξουν τη διαφθορά των αρµοδίων οργάνων και
να συνεργαστούν µεταξύ τους για την καταστολή της. Παράλληλα, τα καλεί
να θεσ8ίσουν νόµους για την 8ροστασία των θυµάτων. Η Σύµβαση του
Συµβουλίου της Ευρώ8ης φιλοδοξεί να ρυθµίσει το φαινόµενο της εµ8ορίας
µε τρό8ο σφαιρικό και όσο το δυνατόν 8ληρέστερο. Ειδικότερα, η Σύµβαση
του ΣτΕ υιοθετεί τον ίδιο ορισµό του όρου «εµ8ορία» (trafficking) µε
εκείνον του Πρωτοκόλλου του ΟΗΕ, όµως οι ρυθµίσεις και η 8ροστασία την
ο8οία εισάγει 8ρος όφελος των θυµάτων είναι ευρύτερες. Πράγµατι, ενώ το
Πρωτόκολλο το8οθετείται και ρυθµίζει το φαινόµενο ως µια όψη του
οργανωµένου διασυνοριακού εγκλήµατος, η Σύµβαση του Συµβουλίου της
Ευρώ8ης το αντιµετω8ίζει α8ό τη σκο8ιά της 8ροστασίας των ανθρω8ίνων
δικαιωµάτων των θυµάτων, ε8ιχειρώντας µε τον τρό8ο αυτό έναν λε8τό
συγκερασµό της διαφύλαξης και 8ροστασίας των θυµάτων αφενός, και της
8οινικής δίωξης των δραστών αφετέρου.
Σύµφωνα µε την Ε8εξηγηµατική Έκθεση της Σύµβασης του ΣτΕ, η
εµ8ορία συνίσταται στο συνδυασµό τριών συστατικών στοιχείων τα ο8οία
8ρέ8ει να συνυ8άρχουν για να µ8ορέσει να θεωρηθεί µια συµ8εριφορά ως
εµ8ορία:
1) Μια 8ράξη (8ρόσληψη, µεταφορά, φύλαξη ή υ8οδοχή 8ροσώ8ων)
2) µε τη χρήση ορισµένων µέσων 8ου συνίστανται σε: α8ειλή, ή
χρήση βίας, ή άλλων µορφών ε8ιβολής, α8αγωγή, α8άτη ή εξα8άτηση,
κατάχρηση εξουσίας, ευάλωτη θέση, 8ροσφορά ή α8οδοχή 8ληρωµής ή
οφέλους για να εκµαιευθεί η συναίνεση ενός 8ροσώ8ου 8ου ασκεί έλεγχο
ε8ί άλλου

UN Doc. A/RES/55/25. Y8ογράφηκε α8ό την Ελλάδα στις 13/11/ 2000.
Council of Europe Treaty Series (CETS), n. 197. Υ8ογράφηκε α8ό την Ελλάδα στις
17/11/2005. Η ΕΕ∆Α, µετά α8ό σχετική 8ρόταση του Ε’ Τµήµατος, κατέθεσε 8ρόταση 8ρος
τις αρµόδιες ελληνικές αρχές, για την ε8ικύρωση της Σύµβασης (βλ. Έκθεση 2005).
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3) 8ρος το σκο8ό της εκµετάλλευσης 8ου 8εριλαµβάνει κατ΄
ελάχιστον την εκµετάλλευση της 8ορνείας άλλων 8ροσώ8ων ή άλλων
µορφών

σεξουαλικής

εκµετάλλευσης,

καταναγκαστικής

εργασίας

ή

υ8ηρεσιών, δουλείας ή 8ρακτικών 8αροµοίων µε τη δουλεία, ή εξαγωγή
οργάνων.
Για να θεωρηθεί µία συµ8εριφορά ως εµ8ορία χρειάζεται να
συγκεντρώνει στοιχεία και α8ό τις τρεις κατηγορίες (1, 2 και 3), 8.χ.
8ρόσληψη (στρατολόγηση) 8ροσώ8ων µε εξα8άτησή τους 8ρος το σκο8ό
σεξουαλικής τους εκµετάλλευσης (8ορνείας). Εάν ωστόσο 8ρόκειται για
8ράξεις 8ου αφορούν σε 8αιδιά, η 8ράξη θεωρείται ως εµ8ορία ακόµη και αν
δεν έγινε χρήση των µέσων 8ου αναφέρονται στο 2).
Ο ορισµός αυτός διαφορο8οιεί τις 8ράξεις 8ου υ8άγονται στην
εµ8ορία 8ροσώ8ων α8ό ενέργειες 8ου συνιστούν 8.χ. 8αράνοµη εισαγωγή
µεταναστών (smuggling of immigrants) ό8ου η εγκληµατική ενέργεια
συνίσταται στην µεταφορά µε ανταλλάγµατα και 8αράνοµη εισαγωγή χωρίς
όµως

το

στοιχείο

της

µετέ8ειτα

εκµετάλλευσης

των

ατόµων

8ου

µεταφέρονται ή της εργασίας τους. Α8ό την άλλη 8λευρά ο ορισµός
8εριλαµβάνει κάθε είδους εκµετάλλευση (8.χ. καταναγκαστική εργασία ή
υ8ηρεσίες, σεξουαλική εκµετάλλευση, υ8οβολή σε καθεστώς δουλείας,
εξαγωγή και 8ώληση οργάνων).
Ρητά αναφέρεται ότι η συναίνεση του 8ροσώ8ου 8ου γίνεται
αντικείµενο εµ8ορίας δεν θερα8εύει τη συµ8εριφορά 8ου µ8ορεί να
χαρακτηριστεί ως εµ8ορία εάν έχει γίνει χρήση κά8οιου α8ό τα µέσα ή τις
µεθόδους 8ου αναφέρονται 8αρα8άνω στο 2) ( άρθρο 4 8αρ. β).
Ε8ι8λέον η Ελλάδα έχει υ8ογράψει (στις 7/9/2000) το Πρόσθετο
Πρωτόκολλο στη Σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του Παιδιού σχετικά
µε την 8ώληση των 8αιδιών, την 8αιδική 8ορνεία και την 8αιδική
8ορνογραφία (25.5.2000), το ο8οίο έχει ήδη τεθεί σε ισχύ α8ό τις 18/1/2002
και δεσµεύει σήµερα 101 Κράτη. Το Πρωτόκολλο αυτό 8εριέχει διατάξεις
8ου συµ8ληρώνουν τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, και
συγκεκριµένα το δικαίωµα 8ροστασίας α8ό την οικονοµική εκµετάλλευση,
καθώς και α8ό την υ8οχρέωση άσκησης εργασίας ε8ιζήµιας για την υγεία

8

του 8αιδιού ή τη φυσική, 8νευµατική, ηθική ή κοινωνική του ανά8τυξη.
Σηµειώνεται 8ως η ΕΕ∆Α, µετά α8ό σχετική εισήγηση του Ε’ Τµήµατός της,
κατέθεσε 8ρόταση 8ρος τις αρµόδιες ελληνικές αρχές, για την ε8ικύρωση
του Πρωτοκόλλου, ήδη α8ό τις 9/3/2006 (βλ. Έκθεση ΕΕ∆Α 2005), ενώ το
Υ8. ∆ικαιοσύνης α8έστειλε 8ρόσφατα (στις 30/5/2007) στην ΕΕ∆Α Σ/Ν και
αιτιολογική έκθεση για την «Κύρωση, εφαρµογή του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την
εµ8ορία 8αιδιών, την 8αιδική 8ορνεία και 8αιδική 8ορνογραφία και άλλες
διατάξεις».
Ως Κράτος-Μέλος της ΕΕ, η Ελλάδα δεσµεύεται α8ό το κοινοτικό
δίκαιο για την κατα8ολέµηση της εµ8ορίας ανθρώ8ων, και συγκεκριµένα
α8ό:
- την Αόφαση-Πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 8ου 8οινικο8οιεί την εµ8ορία
ανθρώ8ων και ε8ιβάλλει στα κράτη-µέλη να 8ροστατεύσουν τα θύµατα και
- την Οδηγία 2004/81/ΕΚ 8ου ρυθµίζει τα 8ερί χορήγησης 8ροθεσµίας
8ερίσκεψης και άδειας 8αραµονής σε θύµατα εµ8ορίας ανθρώ8ων.

Παρατηρήσεις – Προτάσεις

Η ελληνική νοµοθεσία 8ληροί, εν 8ολλοίς, τις 8ροϋ8οθέσεις 8ου θέτει
το διεθνές και ευρω8αϊκό δίκαιο. Η υφιστάµενη νοµοθεσία για την
κατα8ολέµηση της εµ8ορίας ανθρώ8ων και την 8ροστασία των θυµάτων
κρίνεται γενικά ως άρτια και ε8αρκής. Ωστόσο, ορισµένα σηµεία
α8οδεικνύονται 8ροβληµατικά στην 8ράξη. Τα σηµαντικότερα α8ό αυτά
είναι τα εξής:
•

Έχει υ8οστηριχθεί, κυρίως α8ό εκ8ροσώ8ους των ΜΚΟ, ότι η
ροθεσµία ερίσκεψης ενός µηνός (δηλαδή το minimum του
8ροτεινόµενου α8ό την σχετική Οδηγία χρονικού διαστήµατος), και
δύο µηνών για τους ανηλίκους, είναι εξαιρετικά σύντοµη και δεν
ε8αρκεί για να καταφέρουν τα θύµατα να ξεφύγουν α8ό τη σφαίρα
ε8ιρροής των εκµεταλλευτών τους και να α8οφασίσουν ανε8ηρέαστα αν
ε8ιθυµούν

να

συνεργαστούν

µε

τις

Αρχές.

Προτείνεται

η
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ειµήκυνση της ροθεσµίας στους 3 µήνες, ό8ως έχει ζητηθεί
και α8ό διεθνείς οργανισµούς και ΜΚΟ. Είναι ε8ίσης ασαφής η
διαδικασία σύµφωνα µε την ο8οία 8ροσδιορίζεται κά8οιο 8ρόσω8ο ως
«8ιθανολογούµενο θύµα», ούτως ώστε να α8ολαύει της 8ροθεσµίας
8ερίσκεψης, και άρα της 8ροστασίας α8ό την α8έλαση, της ενηµέρωσης
και της ειδικής µεταχείρισης 8ροκειµένου να α8οφασίσει εάν ε8ιθυµεί
ή όχι να συνεργαστεί µε τις αρχές. Προτείνεται η αοσαφήνιση
της

διαδικασίας

χαρακτηρισµού

του

ιθανολογούµενου

θύµατος και η σχετική υ8οχρέωση ενηµέρωσης των αρµοδίων
εισαγγελικών αρχών στις 8ερι8τώσεις «8ιθανολογούµενων θυµάτων»,
8ροκειµένου να καθορίσουν την έναρξη της 8ροθεσµίας 8ερίσκεψης.
•

Η χορήγηση άδειας 8αραµονής µόνο σε θύµατα εµ8ορίας 8ου
συνεργάζονται µε τις Αρχές για την δίωξη των σωµατεµ8όρων κρίνεται
ανα8οτελεσµατική

για

την

8αροχή

8λήρους

8ροστασίας

των

ανθρω8ίνων δικαιωµάτων σε όλα τα θύµατα. Τα θύµατα 8ου α8ό φόβο
δεν καταδίδουν τους δράστες µένουν α8ροστάτευτα. Προτείνεται
αναθεώρηση του συστήµατος άδειας αραµονής και των
δικαιωµάτων 8ου αυτή συνε8άγεται (κοινωνική ασφάλιση και 8ρόνοια,
8ρόσβαση στην αγορά εργασίας, κλ8.) στα θύµατα, ούτως ώστε να
α8οσυνδέεται η 8ροστασία των θυµάτων α8ό την συνεργασία τους µε
τις αρχές και να 8ροστατεύονται και εκείνα 8ου φοβούνται, δεν
δύνανται (ό8ως 8χ στις 8ερι8τώσεις ό8ου δεν κινείται καν 8οινική
διαδικασία λόγω της µη ύ8αρξης ε8αρκών στοιχείων και συνε8ώς δεν
υφίσταται θέµα συνεργασίας του θύµατος µε τις αρχές, ακόµα και αν το
ίδιο το ε8ιθυµεί), ή και δεν ε8ιθυµούν να συνεργαστούν µε τις
διωκτικές αρχές. Εξάλλου αυτό 8ροβλέ8εται και α8ό τη Σύµβαση του
ΣτΕ για την κατα8ολέµηση της εµ8ορίας ανθρώ8ων (άρθρο 12).
Πρότυ8ο νοµοθεσίας στον τοµέα αυτό είναι η ιταλική, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ο8οίας χορηγείται στα θύµατα εµ8ορίας άδεια 8αραµονής
για ανθρω8ιστικούς λόγους. Ειδικότερα για τα ανήλικα (8ολλώ δε
µάλλον για τα ασυνόδευτα), είναι α8αραίτητο να ενηµερώνεται ο
Εισαγγελέας Ανηλίκων και να ενεργεί τα νόµιµα (8ερί της 8ροθεσµίας
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8ερίσκεψης, 8αροχής κατάλληλης ψυχοκοινωνικής στήριξης κλ8), για
την 8ραγµατική στήριξη των 8αιδιών, θυµάτων ή µη, 8ροκρίνοντας
την ανηλικότητα έναντι της 8αραβατικότητας. Η ειδική µέριµνα για τα
ανήλικα θύµατα, θα 8ρέ8ει να εκτείνεται και στην όλη διαδικασία του
ε8ανα8ατρισµού, έως την δια8ίστωση της ασφαλούς ε8ανένταξής τους
στην χώρα 8ροέλευσης.
•

Αν και ο νόµος 8οινικο8οιεί τον «ελάτη»10 ο ο8οίος εν γνώσει του
κάνει χρήση των υ8ηρεσιών 8ου του 8ροσφέρει θύµα εµ8ορίας, είναι
δύσκολο να α8οδειχθεί κατά την 8οινική διαδικασία η mens rea, ή
αλλιώς, ο δόλος (γνώση ή/και 8ρόθεση) των κατηγορουµένων. Συνε8ώς,
στην 8ράξη ο 8ελάτης συνήθως δεν τιµωρείται. Σηµειώνεται ακόµη 8ως
ο αριθµός καταδικαστικών αοφάσεων για υ8οθέσεις εµ8ορίας
ανθρώ8ων είναι µικρός και αφορά κυρίως 8ρωτοβάθµιες α8οφάσεις. Το
γεγονός αυτό, 8ου οφείλεται και στο γενικότερο 8ρόβληµα της
καθυστέρησης στην α8ονοµή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, έχει
αντίκτυ8ο στην α8οτελεσµατικότητα του νοµοθετικού 8λαισίου για
την κατα8ολέµηση του φαινοµένου και της 8ροστασίας των θυµάτων.
Ε8ι8λέον, κατά την διάρκεια της 8οινικής διαδικασίας αρκετές φορές
έχει 8αρατηρηθεί αλλαγή της κατηγορίας α8ό κακούργηµα (εµ8ορία
ανθρώ8ων) σε 8ληµµέληµα (µαστρω8εία), 8ράγµα 8ου ε8ίσης µειώνει
την α8οτελεσµατικότητα του νοµοθετικού 8λαισίου δίωξης των
εµ8όρων.

•

Το σύστηµα 8αρα8οµ8ής των θυµάτων στην Ελλάδα λειτουργεί σε
άτυ8η βάση, δεδοµένου ότι τέτοιο σύστηµα δεν 8ροβλέ8εται ρητά α8ό
το

νόµο.

Προτείνεται

λειτουργικού

η

συστήµατος

θέσιση

ολοκληρωµένου

αραοµής,

ώστε

η

και

σχετική

διαδικασία να είναι συγκεκριµένη και υ8οχρεωτική, και µε σαφή
διαχωρισµό

αρµοδιοτήτων

µεταξύ

των

εµ8λεκοµένων

φορέων

(κυβερνητικών, ΜΚΟ, ∆ΟΜ).
Για το 8ροφίλ του 8ελάτη στην Ελλάδα, βλ. τον Β’ τόµο της µελέτης της οµάδας του Γ.
Λάζου: «Πορνεία και διεθνική σωµατεµ8ορία στην σύγχρονη Ελλάδα: Ο 8ελάτης», εκδ.
Καστανιώτη, 2003. Ο Α’ τόµος («Η εκδιδόµενη», ε8ίσης α8ό τις εκδ. Καστανιώτη, 2003),
8αραθέτει τα στοιχεία 8ου συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια της τρίχρονης έρευνας της
οµάδας Λάζου, σχετικά µε το 8ροφίλ των εκδιδόµενων γυναικών.
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•

Συνιστάται η εικύρωση α8ό την Ελλάδα του Πρωτοκόλλου των
ΗΕ, της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώ8ης για την Εµ8ορία
Ανθρώ8ων, και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού.11 Αναφορικά µε το τελευταίο, δεδοµένου ότι
υ8άρχει ήδη σχετικό Σ/Ν, η ΕΕ∆Α καλεί την Κυβέρνηση να 8ροβεί
στην άµεση κατάθεσή του µε στόχο τη ψήφισή του α8ό την 8αρούσα
Βουλή.

Β) ∆ι-υουργική Ειτροή και Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης

Το Μάιο του 2004 συστήθηκε ειδική ειτροή µε σκοό το
συντονισµό σε ολιτικό είεδο των εργασιών για την εφαρµογή των
διατάξεων του Ν.3064/2002 σε ε8ί8εδο Γενικών Γραµµατέων οκτώ
συναρµόδιων Υ8ουργείων.
Έργο της Ε8ιτρο8ής ήταν η εκ8όνηση, στα µέσα του 2004, ενός
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης, µε τίτλο ∆ράσεις κατά της Εµορίας
Ανθρώων, για την ολοκληρωµένη και α8οτελεσµατική αντιµετώ8ιση του
φαινοµένου. Το εν λόγω 8ρόγραµµα καλύ8τει δράσεις 8ου αφορούν στον
εντο8ισµό και την αναγνώριση των θυµάτων, στην ολοκληρωµένη 8ροστασία
τους και ε8ανένταξή τους, στην εκ8αίδευση αστυνοµικών, δικαστών και
εισαγγελέων και στην ευαισθητο8οίηση του κοινού.
Η

Ε8ιτρο8ή

συνεργάζεται

στενά

µε

το

∆ιεθνή

Οργανισµό

Μετανάστευσης (∆ΟΜ) και µε Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
εξειδικευµένες στην 8αροχή 8ροστασίας σε θύµατα εµ8ορίας. Προϊόν της
συνεργασίας

αυτής

ήταν

η

υ8ογραφή

(29/11/2005)

Μνηµονίου

Συνεργασίας 8ου θέτει το 8λαίσιο συνεργασίας µεταξύ κρατικών φορέων,
Το Υ8ουργείο ∆ικαιοσύνης, στην έκθεσή του στην ΕΕ∆Α για το 2006 αναφέρει: «Κύρωση
Προαιρετικού 8ρωτοκόλλου στην ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά
µε την εµ8ορία 8αιδιών, 8αιδική 8ορνογραφία και 8αιδική 8ορνεία και τρο8ο8οίηση
διατάξεων του ΠΚ και του ΚΠοιν∆. Παραδόθηκε α8ό νοµο8αρασκευαστική ε8ιτρο8ή και
µελετάται». Ε8ίσης αναφέρεται 8ως έχει συσταθεί «Ειδική νοµο8αρασκευαστική ε8ιτρο8ή
για την κατάρτιση σχεδίου νόµου κύρωσης και 8ροσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας
8ρος τις διατάξεις α) της Σύµβασης του ΟΗΕ κατά του διασυνοριακού Οργανωµένου
Εγκλήµατος και των τριών 8ρωτοκόλλων αυτής και β) της Σύµβασης του Συµβουλίου της
Ευρώ8ης για την Κατα8ολέµηση της Παράνοµης ∆ιακίνησης Ανθρώ8ων
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του ∆ΟΜ και δώδεκα εξειδικευµένων ΜΚΟ, για την α8οτελεσµατικότερη
αντιµετώ8ιση της εµ8ορίας ανθρώ8ων.
Η ως άνω δι-υ8ουργική ε8ιτρο8ή αργότερα αναβαθµίστηκε σε Ειδική
Νοµοαρασκευαστική Ειτροή (ΕΝΕ) µε σκοό το συντονισµό σε
ολιτικό είεδο των εργασιών για την εφαρµογή των διατάξεων του
Ν. 3064/2002 και την εισήγηση νοµοθετικών ή άλλων µέτρων για την
καταολέµηση της εµορίας ανθρώων. Προϊόν των εργασιών της
ε8ιτρο8ής ήταν η ε8ικαιρο8οίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης το
Νοέµβριο του 2006. Ωστόσο, η λειτουργία της ΕΝΕ, 8αρά το θεσµικό κύρος
8ου της 8ροσδίδει η λειτουργία της σε ε8ί8εδο Γεν. Γραµµατέων των
εµ8λεκοµένων

Υ8ουργείων,

στερείται

της

συµµετοχής

σε

αυτήν

εµ8ειρογνωµόνων και στελεχών της διοίκησης µε άµεση αρµοδιότητα και
εµ8ειρία στο θέµα της εµ8ορίας.

ΙΙ.

∆ίωξη

Οι 8ερισσότερες δράσεις 8ου αφορούν στη δίωξη της εµ8ορίας
ανθρώ8ων 8ραγµατο8οιούνται α8ό τα Υ8ουργεία ∆ηµόσιας Τάξης και
∆ικαιοσύνης. Το 8ρώτο δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του στατιστικά στοιχεία
8ου αφορούν σε υ8οθέσεις εµ8ορίας ανθρώ8ων, καταδίκες, θύµατα και
δράστες ανά έτος.
Τον Α8ρίλιο του 2001 συστήθηκε η Οµάδα Καταολέµησης της
Εµορίας Ανθρώων (ΟΚΕΑ), της ο8οίας 8ροεδρεύει ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνοµίας και µετέχουν ως µέλη Αξιωµατικοί της Αστυνοµίας,
εκ8ρόσω8οι Υ8ουργείων, εξειδικευµένοι ε8ιστήµονες κλ8.
Πανελλαδικά λειτουργούν 14 οµάδες anti-trafficking υ8ό το
συντονισµό της Κεντρικής Οµάδας Anti-trafficking της ∆ιεύθυνσης
∆ηµόσιας

Ασφάλειας

του

Αρχηγείου

της

Ελληνικής

Αστυνοµίας.

Λειτουργούν ακόµη, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, δύο νέα Τµήµατα
Κατα8ολέµησης της Εµ8ορίας Ανθρώ8ων, στο 8λαίσιο του Τµήµατος ∆ίωξης
Οργανωµένου Εγκλήµατος.
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Ε8ίσης, έχει ήδη αρχίσει, µε 8ρωτοβουλία του Υ8ουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης, η εκτέλεση του Σχεδίου Ε8ιχειρησιακής – ∆ιυ8ηρεσιακής ∆ράσης
για την αντιµετώ8ιση της 8αράνοµης διακίνησης ανθρώ8ων – ΙΛΑΕΙΡΑ.
Πρόκειται για Σχέδιο 8ου α8οσκο8εί στη συντονισµένη και α8οτελεσµατική
δράση όλων των εµ8λεκόµενων φορέων µέσω κοινών ε8ιχειρήσεων
8ανελλαδικής εµβέλειας.
Η εκ8αίδευση των αστυνοµικών υ8αλλήλων, καθώς και των δικαστών
και εισαγγελέων κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική για την α8οτελεσµατική
αντιµετώ8ιση του φαινοµένου. Για το λόγο αυτό, µαθήµατα σχετικά µε την
εµ8ορία ανθρώ8ων έχουν συµ8εριληφθεί στη διδακτέα ύλη, τόσο της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας, όσο και της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών. Ε8ι8λέον,
στο 8λαίσιο Κοινοτικών Προγραµµάτων (ΑΓΙΣ) αλλά και Προγραµµάτων
συγχρηµατοδοτούµενων
Συνεργασίας

του

α8ό

την

Υ8ουργείου

Υ8ηρεσία
Εξωτερικών

∆ιεθνούς

Ανα8τυξιακής

(Υ∆ΑΣ/ΥΠΕΞ)

έχουν

8ραγµατο8οιηθεί εκ8αιδευτικά σεµινάρια 8ρος αστυνοµικούς, δικαστικούς
και εισαγγελείς.
Τέλος, 8ρέ8ει να σηµειωθεί ότι η αντιµετώ8ιση της εµ8ορίας
ανθρώ8ων

έχει

ανατεθεί,

µε

8ρωτοβουλία

του

Προϊσταµένου

της

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών σε Εισαγγελέα στην Αθήνα.

Παρατηρήσεις - Προτάσεις

Στον τοµέα της δίωξης έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα 8ροόδου.
Παραµένουν όµως κά8οια 8ροβληµατικά ζητήµατα. Συγκεκριµένα:
•

Οι τεκµηριωµένες καταγγελίες ΜΚΟ για 8αράνοµες θεωρήσεις
ταξιδιωτικών εγγράφων σε θύµατα εµ8ορίας α8ό 8ροξενεία στις χώρες
8ροέλευσης, 8ου έρχονται στο φως της δηµοσιότητας, χρήζουν
8εραιτέρω

εξέτασης

και

αντιµετώ8ισης

α8ό

τους

αρµόδιους

8ολιτειακούς φορείς.12 Εκεί ό8ου οι αρχές ή οι διεφθαρµένοι κρατικοί

12 Βλ. ενδεικτικά, ghm761_on_visas_to_tip_victims_gr, στην ιστοσελίδα του ΕΠΣΕ.
Ε8ίσης, αναφορά στη µη διερεύνηση σχετικών καταγγελιών, στο υ8όµνηµα των 11 ΜΚΟ
της
«Οµάδας
Γαλατσίου»
της
27/5/2005(http://cm.greekhelsinki.gr/uploads/2005_files/ypomnima_mko_galatsiou_gia_tr
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αξιωµατούχοι (αστυνοµικοί, δι8λωµατικοί, συνοριοφύλακες, κλ8)
ανέχονται, υ8οστηρίζουν ή διευκολύνουν de facto τις δραστηριότητες
της εµ8ορίας ανθρώ8ων, το κράτος ευθύνεται άµεσα για την µη
ανάληψη δράσης αφού 8αραλεί8ει να 8ροστατεύσει όσους υ8άγονται
στη δικαιοδοσία του. Η σχετική αξιολόγηση της κρατικής στάσης
εξαρτάται α8ό το ρόλο 8ου διαδραµατίζουν οι ενδιαφερόµενοι
αξιωµατούχοι και α8ό την ιδιότητα µε την ο8οία ενεργούν, δηλαδή
ατοµικά εκτός του 8λαισίου των κυβερνητικών καθηκόντων τους ή
υ8ηρεσιακά

εντός του 8λαισίου των αρµοδιοτήτων τους στις

κυβερνητικές δοµές υ8οστηρίζοντας ή 8αραβλέ8οντας τις καταστάσεις
εµ8ορίας ανθρώ8ων. Στην τελευταία 8ερί8τωση οι διωκτικές 8ράξεις
α8οδίδονται

στο

κράτος.

Έτσι,

8αραβίασης

των

κανόνων

χρηστής

αντιµετω8ιστούν

µε

την

συµ8τώµατα

ή

διοίκησης,

δέουσα

θα

αυστηρότητα,

συµ8εριφορές
8ρέ8ει

να

α8οδίδοντας

8ειθαρχικές και 8οινικές ευθύνες ό8ου δει.
•

Η σύσταση της ΟΚΕΑ και η αρχική της δράση κρίνονται θετικά. Στη
συνέχεια όµως δεν φαίνεται να ανέ8τυξε αξιόλογη δράση ενώ οι
αρµοδιότητές της µεταφέρθηκαν, µάλλον άτυ8α, στη δι-υ8ουργική
ε8ιτρο8ή.

•

Οι ε8ιχειρησιακές οµάδες anti-trafficking σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
λειτουργούν µε αρκετά µεγάλη ε8ιτυχία. Στην 8εριφέρεια όµως είναι
µάλλον 8εριορισµένη η αξιο8οίησή τους, καθώς, συχνά, οι κατά τό8ους
αστυνοµικοί

υ8άλληλοι

δεν

είναι

ε8αρκώς

ενηµερωµένοι

και

καταρτισµένοι. Ωστόσο, έχει 8αρατηρηθεί 8ως, στην 8ερί8τωση 8ου η
Αστυνοµία θελήσει, και στην συνέχεια κατορθώσει να εξαρθρώσει
κύκλωµα

εµ8ορίας

στην

ε8αρχία,

τότε

αυτό

αργεί

να

ε8αναλειτουργήσει.
•

Η ύ8αρξη αστυνοµικής συνοδείας κρίνεται α8αραίτητη, ιδίως κατά
τον χρόνο εκδίκασης της σχετικής υ8όθεσης α8ό το αρµόδιο

afficking_26-5-05.doc), 8ου στάλθηκε στην Ε8ιτρο8ή των Γενικών Γραµµατέων των
συναρµόδιων Υ8ουργείων, µε αριθµό 8ρωτοκόλλου Υ8ουργείου ∆ικαιοσύνης 1198/25-5-05.
Ε8ίσης, βλ. "TA NEA" ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου 2006 Ψάχνουν δι$λωµάτες στη «µαφία της
βίζας».
Συνεργασία
µε
κυκλώµατα
σωµατεµ8ορίας
http://tanea.dolnet.gr/print_article.php?e=A&f=18719&m=N56&aa=1

15

δικαστήριο. Στις ε8αρχιακές όµως 8όλεις αυτό δεν συµβαίνει 8άντα. Η
ενηµέρωση των κατά τό8ους αστυνοµικών αρχών α8ό την 8λησιέστερη
οµάδα

anti-trafficking

για

την

εκδίκαση

υ8οθέσεων

εµ8ορίας

ανθρώ8ων θα 8ρέ8ει να είναι 8ληρέστερη, ώστε να γίνονται οι
α8αραίτητες ενέργειες.
•

Αναγκαία κρίνεται η άµεση ενηµέρωση των οµάδων anti-trafficking
και των εισαγγελικών αρχών όταν υ8άρχουν υ8οψίες ότι κρατούµενος
υ8ό α8έλαση αλλοδα8ός είναι θύµα σωµατεµ8ορίας, ώστε να κινηθούν
οι διαδικασίες αναστολής της α8έλασης, να 8ραγµατο8οιηθούν
συναντήσεις µε την αρµόδια οµάδα anti-trafficking κλ8.

•

Α8αραίτητο βοήθηµα των θυµάτων α8οτελεί η ανάρτηση –σε 8ολλές
γλώσσες- ενηµερωτικών εντύων για τα δικαιώµατα και την
8ροστασία 8ου µ8ορεί να τους 8αραχθεί, στα κρατητήρια.

•

Κρίνεται

αναγκαία

η

θεσµοθέτηση

λαισίου

ρόσβασης

εξειδικευµένων ΜΚΟ, -ή, ενδεχοµένως, Ειδικής Ανεξάρτητης
Ειτροής- σε χώρους κράτησης αλλοδαών, µε στόχο τόσο την
ε8ο8τεία των συνθηκών κράτησης per se, αλλά και την 8ληρέστερη
8ροστασία των δικαιωµάτων των κρατουµένων. Τούτο α8οτελεί ήδη
διατυ8ωµένο αίτηµα, τόσο της ΕΕ∆Α ως οργάνου, όσο και σειράς µελών
της, µεταφέροντας την σχετική θέση των φορέων 8ου εκ8ροσω8ούν.
•

Η εκαίδευση των αστυνοµικών, δικαστών και εισαγγελέων θα
είχε 8ολύ µεγαλύτερη α8όδοση αν γινόταν µε τη µορφή διαδραστικών
σεµιναρίων µε µικρό αριθµό συµµετεχόντων, role play, case studies,
ανα8αραστάσεις,

8ροσοµοιώσεις

κλ8,

κατά

το

8ρότυ8ο

του

8ρογράµµατος ΑΓΙΣ (8ου έχει στόχο τη συνεργασία των αστυνοµικών
και δικαστικών αρχών σε θέµατα ό8ως η κατα8ολέµηση της 8αράνοµης
διακίνησης και εµ8ορίας γυναικών και του οργανωµένου εγκλήµατος).
Προτείνεται εντατικοοίηση των δράσεων εκαίδευσης κατά
το

8ρότυ8ο

των

ΑΓΙΣ

και

ΙΛΑΕΙΡΑ.

Ειδικότερα

για

τους

αστυνοµικούς, 8ροτείνεται η 8ληρέστερη ενηµέρωση και 8ροετοιµασία
τους για την κατάθεσή τους ως µάρτυρες κατηγορίας σε δίκες εµ8ορίας,
αλλά και για την διενέργεια της 8ροανάκρισης σε τέτοιες υ8οθέσεις,
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ώστε

να

βελτιωθεί

κατά

το

δυνατόν

το

8ρόβληµα

ελλι8ούς

στοιχειοθέτησης των αδικηµάτων αυτών.
•

Οι δράσεις της αστυνοµίας για τη σύλληψη εµ8όρων είναι συχνά
ανε8αρκείς και ελλι8ώς οργανωµένες, αφού διεξάγονται χωρίς να έχει
8ροηγηθεί

η

α8αραίτητη

8ρο8αρασκευαστική

έρευνα.

Οι

καταγγελθείσες 8ερι8τώσεις αδράνειας των οργάνων της τάξης, ό8ως
και οι υ8όνοιες για ανάµειξή τους σε κυκλώµατα διακίνησης, θα
8ρέ8ει να µελετηθούν 8ροσεκτικά.13
•

Είναι α8αραίτητο, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δίωξης, να
διενεργείται

ψυχολογική

8αρέµβαση

στήριξης

των

θυµάτων

8ροκειµένου να διασφαλιστεί, τόσο η 8ροστασία τους, όσο και η
α8οτελεσµατικότητα

της

δίωξης

των

εµ8όρων.

Θα

8ρέ8ει

να

θεσµοθετηθεί µία τέτοια διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία θα
µ8ορούσε να αξιο8οιηθεί ο ρόλος των ΜΚΟ 8ου διαθέτουν στελέχη µε
8ολύτιµη

εµ8ειρία

στην

αντιµετώ8ιση

8εριστατικών

εµ8ορίας

ανθρώ8ων.
•

Παρά την θεσµοθέτηση συστήµατος ροστασίας µαρτύρων, το
σύστηµα αυτό ενεργο8οιείται µόνο όταν υ8άρχουν ενδείξεις για
εµ8λοκή κυκλώµατος οργανωµένου εγκλήµατος. ∆εδοµένου ότι είναι
δύσκολο να 8ροκύψουν τέτοια στοιχεία, οι µάρτυρες και τα θύµατα δεν
8ροστατεύονται

8άντα

α8οτελεσµατικά.

Ε8ι8λέον,

το

υ8άρχον

σύστηµα έχει 8ροβλεφθεί να λειτουργήσει έως και την τελεσίδικη και
Βλ. ghm_783_on_pallas_trials_greek, στην ιστοσελίδα του ΕΠΣΕ. Αναφέρονται
8ερι8τώσεις 8ου δείχνουν την υ8οδειγµατική δουλειά των ειδικών δυνάµεων antitrafficking της ΕΛΑΣ στην εξάρθρωση των ε8ιχειρήσεων σεξουαλικής εκµετάλλευσης,
κά8οιες εκ των ο8οίων έχουν οδηγήσει σε µεγάλες καταδίκες διακινητών/δραστών.
Παράλληλα, αναφέρονται και άλλες 8ου κηλιδώνουν την εικόνα και το έργο τους (µη
εκτέλεση ενταλµάτων σύλληψης κλ8). Σηµειώνεται ε8ίσης, ότι η ΕΕ∆Α, στις 8αρατηρήσεις
της ε8ί του Σ/Ν 8ερί εµ8ορίας ανθρώ8ων (βλ. 8αρα8άνω, σηµ. 5), είχε 8ροτείνει
συµ8ληρωµατικό άρθρο 8ου 8ροέβλε8ε τιµωρία των εµ8λεκόµενων αστυνοµικών οργάνων,
στην βάση της διατύ8ωσης του άρθρου 16 της Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων και της
α8άνθρω8ης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή 8οινής, ως εξής: «Όργανο του Κράτους ή
8ρόσω8ο 8ου ενεργεί κατά ο8οιονδή8οτε τρό8ο µε κρατική ιδιότητα και δια8ράττει αυτό το
ίδιο ή συνεργεί κατά ο8οιονδή8οτε τρό8ο ή 8ροτρέ8ει ή συναινεί ρητά ή σιω8ηρά στη
διά8ραξη των εγκληµάτων των άρθρων 349, 350 (του ο8οίου τη διατήρηση ζητούµε), και
351 τιµωρείται µε φυλάκιση ενός µέχρι 3 ετών. Αν α8οδειχθεί συµµετοχή του στα κέρδη
των διακινητών ή σωµατεµ8όρων ή άλλη ε8ωφελής 8ρος αυτόν 8αραχώρηση ο8οιουδή8οτε
είδους, η 8οινή θα είναι φυλάκιση α8ό 3 έως 5 έτη ή, αν η συνεργασία έχει µονιµότερο
χαρακτήρα, κάθειρξη µέχρι 10 ετών».

13

17

αµετάκλητη α8όφαση του αρµοδίου δικαστηρίου. Α8ό την ε8αφή των
εµ8λεκόµενων φορέων µε τα θύµατα, έχει δια8ιστωθεί ότι αυτά είτε
δεν έχουν ενηµερωθεί ε8αρκώς για το υ8άρχον σύστηµα 8ροστασίας
τους, είτε έχουν 8αρερµηνεύσει τα όσα τους έχουν γνωστο8οιηθεί.
Προτείνεται

η

δηµιουργία

ληρέστερου

συστήµατος

ροστασίας µαρτύρων, ούτως ώστε να α8οκλεισθεί το φαινόµενο να
αρνούνται τα θύµατα εµ8ορίας ανθρώ8ων να καταθέσουν ε8ειδή δεν
νοιώθουν ε8αρκή την 8αρεχόµενη 8ροστασία. Η 8ροστασία αυτή θα
8ρέ8ει, ιδεωδώς, να ε8εκτείνεται και στις οικογένειες των θυµάτων
στις

χώρες

8ροέλευσης,

µέσω

διεθνούς

συνεργασίας

µε

ξένες

αστυνοµικές και δικαστικές αρχές. Σχετικές ρυθµίσεις 8εριέχονται και
στο άρθρο 28 της Σύµβασης του ΣτΕ για την κατα8ολέµηση της
εµ8ορίας ανθρώ8ων.
•

Η στοιχειοθέτηση τέτοιων υ8οθέσεων έχει α8οδειχθεί δύσκολη για µια
σειρά α8ό λόγους, οι κυριότεροι α8ό τους ο8οίους είναι η ανάγκη
εξασφάλισης ενισχυτικής µαρτυρίας, η συµµετοχή έγγαµων ανδρών
8ου, για να µη διαταράξουν το οικογενειακό τους 8εριβάλλον, δεν
καταθέτουν, αλλά και το ότι 8αρατηρούνται 8αρεµβάσεις των
κατηγορουµένων 8ρος τους µάρτυρες, 8ου στην 8λειονότητά τους είναι
αλλοδα8ές. Η (ανε8ίσηµη) ανάθεση της αντιµετώ8ισης του φαινοµένου
σε συγκεκριµένο Εισαγγελέα, α8οτελεί σηµαντική 8ρόοδο. Θα ήταν,
ωστόσο,

8ολύ

8ιο

α8οτελεσµατική

η

θεσµοθέτηση

ειδικής

Εισαγγελικής Έδρας για θέµατα εµ8ορίας ανθρώ8ων κατά το 8ρότυ8ο
του Εισαγγελέα για θέµατα τροµοκρατίας.
•

Έχει δια8ιστωθεί ότι η έλλειψη εξειδικευµένων διερµηνέων
ε8ηρεάζει αρνητικά την διαδικασία της 8ροανάκρισης, την ίδια την
ανάκριση και την ε8’ ακροατηρίω διαδικασία. Προτείνεται η
κάλυψη των ελλείψεων σε αυτόν τον τοµέα.

•

Η συµβολή εξειδικευµένων συνεργατών ΜΚΟ στην διερεύνηση και
στοιχειοθέτηση των υ8οθέσεων –κατά το 8ρότυ8ο τέτοιων δράσεων σε
χώρες ό8ως το Ηνωµένο Βασίλειο, η ∆ανία κλ8- έχει α8οδειχθεί
α8οτελεσµατική. Στόχος των δράσεων αυτών είναι η διείσδυση στο
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κύκλωµα της εµ8ορίας, 8ροετοιµάζοντας το έδαφος για την δίωξη α8ό
8λευράς της αστυνοµίας.

ΙΙΙ.

Προστασία και αρωγή των θυµάτων

Στα αναγνωρισµένα θύµατα εµ8ορίας ανθρώ8ων, καθώς και στα
8ρόσω8α στα ο8οία έχει χορηγηθεί 8ροθεσµία 8ερίσκεψης, 8αρέχεται,
σύµφωνα µε το νόµο, 8ροστασία. Αυτή 8εριλαµβάνει:
-

Τηλεφωνικές γραµµές στήριξης θυµάτων (εθνικός φορέας: ΕΚΚΑ –
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-: 197, ΜΚΟ: Αλληλεγγύη,
∆ίκτυο Γυναικών Ευρώ8ης κλ8)

-

στέγαση σε ξενώνες 8ου λειτουργούν α8ό κρατικούς φορείς (ΕΚΚΑ,
∆ηµοτικές Αρχές, κλ8) ή µη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΚΛΙΜΑΚΑ,
Αλληλεγγύη, ΕΚΥΘΚΚΑ –Κέντρο Έρευνας και Υ8οστήριξης Θυµάτων
Κακο8οίησης

και

Κοινωνικού

Α8οκλεισµού-,

ΚΑΘΒ

–Κέντρο

Α8οκατάστασης Θυµάτων Βασανιστηρίων-, κλ8)
-

ψυχολογική και κοινωνική υ8οστήριξη

-

νοµική αρωγή (Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικό
Παρατηρητήριο Συµφωνιών Ελσίνκι, ∆ικηγορικοί Σύλλογοι-Legal Aid)

-

ιατροφαρµακευτική 8ερίθαλψη

-

εθελοντικός ε8ανα8ατρισµός α8ό ∆ΟΜ (δράση χρηµατοδοτούµενη α8ό
την Υ∆ΑΣ/ΥΠΕΞ)

-

άδεια 8αραµονής και εργασίας

-

8ρόσβαση σε 8ρογράµµατα ε8αγγελµατικής κατάρτισης

-

8ροώθηση στην α8ασχόληση (Ανα8τυξιακή Σύµ8ραξη για την Προώθηση
Ίσων ∆ικαιωµάτων για τα ∆ιακινούµενα Άτοµα –ΑΣΠΙ∆∆Α – Κοινοτική
Πρωτοβουλία EQUAL).
Αν και ο νόµος δεν ορίζει ρητά τη λειτουργία συστήµατος

αραοµής

8εριστατικών

εµ8ορίας

ανθρώ8ων,

το

Μνηµόνιο

Συνεργασίας 8ου υ8ογράφτηκε α8ό τα µέλη της δι-υ8ουργικής ε8ιτρο8ής,
τον ∆ΟΜ και τις δώδεκα ΜΚΟ (βλ. ανωτέρω Ι.Β), ορίζει ως συντονιστή του
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(άτυ8ου)

συστήµατος

8αρα8οµ8ής

το

Εθνικό

Κέντρο

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).14

Παρατηρήσεις – Προτάσεις

Θεωρείται ότι το κράτος αδυνατεί να 8ροστατεύσει το θύµα ή το
υ8οψήφιο θύµα της εµ8ορίας ανθρώ8ων όταν δεν εφαρµόζεται 8ραγµατικά
και α8οτελεσµατικά η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία ή όταν ο ενδιαφερόµενος
δεν

έχει

τη

δυνατότητα

8ρόσβασης

στους

αρµόδιους

διοικητικούς

µηχανισµούς για την 8αροχή 8ροστασίας και αρωγής στα θύµατα. Παρά το
γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση, κυρίως µέσω της Υ∆ΑΣ/ΥΠΕΞ, έχει
υ8άρξει γενναιόδωρη στη χρηµατοδότηση δράσεων στήριξης θυµάτων, είναι
ανάγκη να ενισχυθεί 8εραιτέρω το γενικό 8λαίσιο 8ροστασίας, σηµείο το
ο8οίο η ΕΕ∆Α υ8οστηρίζει µε έµφαση.
Συγκεκριµένα:
•

∆εν υ8άρχει, ούτε σε ε8ί8εδο κυβερνητικών φορέων, ούτε σε ε8ί8εδο
ΜΚΟ, εξειδικευµένη υ8οδοµή για τη στήριξη θυµάτων ου ∆ΕΝ
ανήκουν στην κατηγορία των γυναικών/ανηλίκων θυµάτων
σεξουαλικής

εκµετάλλευσης.

H

8ροστασία

8ου

µ8ορεί

να

8αρασχεθεί σε άντρες και 8αιδιά θύµατα καταναγκαστικής εργασίας και
άλλων µορφών εκµετάλλευσης είναι 8ολύ 8εριορισµένη.15 Προτείνεται
η δηµιουργία και λειτουργία σχετικών δοµών στήριξης (ξενώνες,
νοµική αρωγή, εξειδικευµένη νοµική στήριξη κλ8).
•

Χρήσιµο θα ήταν η στήριξη των θυµάτων µέσω τηλεφωνικών γραµµών να
8αρέχεται σε αρκετές γλώσσες, 8έραν της ελληνικής.

14 Για όλες τις 8ροαναφερθείσες 8ρωτοβουλίες, βλ. συνηµµένο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης,
Νοέµβριος 2006, της Ειδικής Νοµο8αρασκευαστικής Ε8ιτρο8ής για την Κατα8ολέµηση της
Εµ8ορίας Ανθρώ8ων.
15 Ειδικότερα για τις 8ερι8τώσεις θυµάτων/αιτούντων άσυλο, βλ. το κείµενο των
Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΄Ύ8ατης Αρµοστείας για την εξέταση αιτηµάτων ασύλου και
τον καθορισµό του καθεστώτος του 8ρόσφυγα (κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1 της Σύµβασης
της Γενεύης του 1951) σε θύµατα εµ8ορίας ανθρώ8ων ή σε 8ρόσω8α 8ου κινδυνεύουν α8ό
την εµ8ορία ανθρώ8ων, στο www.unhcr.gr
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•

Η αντιµετώ8ιση του φαινοµένου εµ8ορίας ενηλίκων και ανηλίκων
Ροµά, 8αρουσιάζει 8ροκλήσεις και ιδιαιτερότητες 8ου 8ρέ8ει να
εκτιµηθούν ξεχωριστά.16

•

Εφόσον το ΕΚΚΑ αναλάβει θεσµικά –και όχι ατύως- τον ρόλο
του «συντονιστή» του συστήµατος αραοµής, τότε θα ρέει
να αναβαθµιστεί και να βελτιώσει την υοδοµή του, σε ε8ί8εδο
εξειδικευµένων συνεργατών, τεχνογνωσίας και υλικοτεχνικής υ8οδοµής
για την κάλυψη των αναγκών στέγασης κλ8 των θυµάτων.

•

Θα ήταν χρήσιµο να εκ8αιδευτούν σε θέµατα εµ8ορίας ανθρώ8ων
κά8οιες

κατηγορίες

ε8αγγελµατιών

8ου

λόγω

της

φύσης

του

ε8αγγέλµατός τους συχνά έρχονται σε ε8αφή µε θύµατα, 8χ ιατροί,
νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, δικηγόροι κλ8. Για
8αράδειγµα, 8ρόσφατα ο ∆ΟΜ 8ραγµατο8οίησε εκ8αιδευτικό σεµινάριο
για

ε8ιθεωρητές

εργασίας

του

Υ8ουργείου

Α8ασχόλησης

(Σώµα

Ε8ιθεωρητών Εργασίας – ΣΕΠΕ), το ο8οίο οι συµµετέχοντες έκριναν
θετικά.
•

∆εδοµένου ότι η ε8αγγελµατική α8οκατάσταση α8οτελεί α8αραίτητο
στοιχείο για την κοινωνική ε8ανένταξη των θυµάτων, είναι αναγκαίο να
ληφθούν µέτρα για την 8ρόσβαση των θυµάτων στην αγορά εργασίας.
Προς ε8ίτευξη αυτού του σκο8ού είναι ανάγκη να ανα8τυχθούν
8ερισσότερες δράσεις για την ευαισθητο8οίηση των εργοδοτών.

•

Πηγή έµ8νευσης για τον α8οτελεσµατικό συντονισµό των δράσεων
8ροστασίας των θυµάτων εµ8ορίας, α8οτελεί και το Εγχειρίδιο του
ΟΑΣΕ: «Εθνικοί Μηχανισµοί Παρα8οµ8ής».17 Ο Εθνικός Μηχανισµός
Παρα8οµ8ής (ΕΜΠ) είναι ένα 8λαίσιο συνεργασίας µέσω του ο8οίου οι
κρατικοί φορείς συντονίζουν, σε συνεργασία µε την κοινωνία των
8ολιτών, τις ενέργειες 8ου α8οσκο8ούν στην 8ροστασία των θυµάτων.

16 Βλ. ειδικά για αυτό το θέµα: OSCE/ODIHR Position Paper: Awareness Raising for
Roma Activists on the issue of Trafficking in Human Beings in South-Eastern Europe,
Warsaw, April 2006.
17 “National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked
persons. A practical Handbook”, OSCE/ODIHR 2004.
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IV.

Πρόληψη και ευαισθητοοίηση

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 8ραγµατο8οιούνται εκστρατείες
ενηµέρωσης και ευαισθητοοίησης της κοινωνίας µε σκο8ό την
8ρόληψη του φαινοµένου της εµ8ορίας ανθρώ8ων. Οι δράσεις αυτές έχουν
τη µορφή είτε συνεδρίων ή ηµερίδων, είτε τηλεο8τικών ή ραδιοφωνικών
σ8οτ και α8οτελούν 8ρωτοβουλία τόσο κρατικών φορέων (Υ8ουργείο
Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Κέντρο Ερευνών για Θέµατα
Ισότητας), όσο και µη-κυβερνητικών οργανώσεων (ΑΡΣΙΣ, STOP NOW,
∆ίκτυο Γυναικών Ευρώ8ης κλ8) και του ∆ΟΜ. Σηµειώνεται 8ως ο
τελευταίος διενεργεί εκτεταµένη έρευνα για την στάση του γενικού
8ληθυσµού α8έναντι στο φαινόµενο της εµ8ορίας ανθρώ8ων, τα 8ορίσµατα
όµως της ο8οίας δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί.
Ε8ίσης, κά8οιες ΜΚΟ (ΑΡΣΙΣ, ACT UP, ΝΕΑ ΖΩΗ) υλο8οιούν
δράσεις 8ρόληψης και ευαισθητο8οίησης µε τη µορφή street work. Οι
δράσεις αυτές α8ευθύνονται κυρίως σε θύµατα ή 8ιθανολογούµενα θύµατα
και α8οσκο8ούν στον εντο8ισµό τους και στην 8αροχή 8ροστασίας και
στήριξης.

Παρατηρήσεις – Προτάσεις

Οι δράσεις ευαισθητο8οίησης – ενηµέρωσης 8ου 8ραγµατο8οιήθηκαν
τα τελευταία χρόνια α8οτελούν σηµαντική 8ροσ8άθεια για την 8ρόληψη
του φαινοµένου. Το ε8ιδιωκόµενο α8οτέλεσµα της α8όλυτης α8αξίωσης της
εµ8ορίας ανθρώ8ων α8ό την ελληνική κοινωνία δεν έχει όµως ε8ιτευχθεί,
καθώς οι δράσεις αυτές έχουν α8οσ8ασµατικό χαρακτήρα. Είναι αναγκαία η
χάραξη µίας στρατηγικής 8ρόληψης 8ου να 8εριλαµβάνει δέσµη δράσεων οι
ο8οίες να βρίσκονται µεταξύ τους σε λογική αλληλουχία και συνέχεια.
•

Α8αραίτητη, 8ρος αυτή την κατεύθυνση, είναι η ενηµέρωση και
ευαισθητο8οίηση του ανδρικού 8ληθυσµού της χώρας -δηλαδή των
δυνητικών 8ελατών/χρηστών/καταναλωτών αυτών των υ8ηρεσιών- για
τις συνθήκες διαβίωσης των θυµάτων και τους τρό8ους δράσης των
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κυκλωµάτων, σε µια 8ροσ8άθεια α8οθάρρυνσης της ζήτησης για αυτές
τις υ8ηρεσίες, µέσω της συνειδητο8οίησης ότι έτσι συµµετέχουν και οι
ίδιοι στην συντήρηση ενός καθεστώτος σύγχρονης δουλείας.18
•

∆ράσεις ευαισθητο8οίησης α8αιτούνται, φυσικά, και για το σύνολο της
κοινωνίας, µέρος των ο8οίων είναι α8αραίτητο να εντάσσεται στο
8λαίσιο της 8ρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ8αίδευσης. Είναι
8ροφανές ότι το έργο της Αστυνοµίας και της ∆ικαιοσύνης δυσχεραίνεται
ακόµα 8ιο 8ολύ α8ό την ανοχή 8ου δείχνει µια κοινωνία, η ο8οία σιγάσιγά τείνει να θεωρεί την εµ8ορία φτωχών ανθρώ8ων α8ό τις 8ιο
«άτυχες» χώρες του 8λανήτη σαν κάτι το 8ερί8ου «φυσιολογικό», η ο8οία
εθίζεται στην ύ8αρξη ενός 8αράνοµου κόσµου 8ου δεν είναι 8ια τόσο
«κρυφός» και δακτυλοδεικτούµενος -ό8ως 8αλιότερα τα «κόκκινα
φανάρια»- αλλά 8ου διαδραµατίζεται µ8ροστά στα µάτια του, στα bars,
night clubs, νοικιασµένα δωµάτια κλ8., και η ο8οία «ανησυχεί» και
εξανίσταται µόνον όταν 8.χ. µαθαίνει ότι ο διακινητής ή ο µαστρο8ός
είναι 8α8άς.19 Έρευνες σχετικά µε τους κοινωνικούς και 8ολιτιστικούς
8αράγοντες 8ου διαµορφώνουν την ζήτηση αυτών των υ8ηρεσιών,
µ8ορούν να στρέψουν τις δράσεις ευαισθητο8οίησης 8ρος την σωστή
κατεύθυνση.20 Μέρος της 8ροβληµατικής σχετικά µε την 8ροώθηση της
ζήτησης αυτών των υ8ηρεσιών, α8οτελεί και η διαφήµιση µέσω της
σωρείας «ροζ» αγγελιών 8ου καταχωρίζονται στα ΜΜΕ.

•

Εκστρατείες ευαισθητο8οίησης 8ου να α8ευθύνονται σε στοχευµένες
οµάδες ε8αγγελµατιών οι ο8οίες είναι 8ιθανόν να έρχονται σε ε8αφή µε
θύµατα εµ8ορίας, είναι ε8ίσης αναγκαίες (στο 8ρότυ8ο της συνάντησης 8ου 8ραγµατο8οιήθηκε υ8ό την αιγίδα του ΥΠΕΞ-, της Παγκόσµιας
Τρά8εζας, του ∆ΟΜ και 8ολλών ΜΚΟ, µε στόχο τη διαµόρφωση ηθικού

Σύµφωνα και µε τις συστάσεις της Sigma Huda, Special Rapporteur on Trafficking in
Persons, especially in Women and Children, in “Report to the Human Rights Council”,
24/1/2007, UN A/HRC/4/23.
19 Βλ. Καθηµερινή, 15/10/2005, «Το 8ρωί 8α8άς και το βράδυ µαστρο8ός».
20 Βλ. σχετικά τις 8ολύ ενδιαφέρουσες µελέτες στο: Anderson B & O’Connell D, “Is
trafficking in Human Beings demand driven? A Multi-Country Pilot Study, IOM, 2003,
και Bales K, “Because she looks like a child”, in B. Ehrenreich & A. Hochschild, “Global
Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy”, Granta, London, 2003,
pp. 207-229.
18
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κώδικα της ε8ιχειρηµατικής κοινότητας κατά της εµ8ορίας ανθρώ8ων,
και 8ου κατέληξε στην υ8ογραφή α8ό εκ8ροσώ8ους της διεθνούς
ε8ιχειρηµατικής Κοινότητας, της ∆ιακήρυξη των Αθηνών: “Business
Community against Trafficking of Human Beings”).

V.

Συνεργασία

Η

Ελλάδα

συµµετέχει

σε

8ρωτοβουλίες

συνεργασίας

σε

εριφερειακό είεδο (Εναλλακτική Έδρα Συµφώνου Σταθερότητας για
τη ΝΑ Ευρώ8η στη Θεσσαλονίκη, Οικονοµική Συνεργασία Μαύρης
Θάλασσας-B-SEC, Πρωτοβουλία Συνεργασίας ΝΑ Ευρώ8ης-SECI) 8ου
ανα8τύσσουν δράση για την α8οτελεσµατικότερη αντιµετώ8ιση του
φαινοµένου της εµ8ορίας ανθρώ8ων στις χώρες 8ροέλευσης των θυµάτων.
Ε8ίσης, εντός Ελλάδος 8ραγµατο8οιούνται 8ροσ8άθειες δικτύωσης
των φορέων 8ου εµ8λέκονται στην κατα8ολέµηση του φαινοµένου και την
8ροστασία των θυµάτων. Τέτοιες σηµαντικές 8ρωτοβουλίες είναι:
•

Η συνεργασία της δι-υ8ουργικής ε8ιτρο8ής µε τον ∆ΟΜ και δώδεκα
εξειδικευµένες ΜΚΟ για την α8οτελεσµατικότερη δράση και το
συντονισµό των ενεργειών τους για την κατα8ολέµηση της εµ8ορίας
ανθρώ8ων και τη στήριξη των θυµάτων.

•

Το ∆ι8λωµατικό Φόρουµ 8ου διοργανώνεται µε 8ρωτοβουλία του ∆ΟΜ
και του ΥΠΕΞ και τη συµµετοχή εκ8ροσώ8ων αρµοδίων υ8ουργείων,
διεθνών

οργανισµών,

δι8λωµατικών

αρχών

χωρών

8ροέλευσης,

διέλευσης και 8ροορισµού, και µη κυβερνητικών οργανώσεων.
•

Τέλος, 8ρωτοβουλίες δικτύωσης έχουν ε8ίσης ανα8τυχθεί για τη
συνεργασία µεταξύ κυβερνητικών και µη κυβερνητικών φορέων σε
εθνικό, 8εριφερειακό και διεθνές ε8ί8εδο (∆ίκτυο ΜΚΟ ΑΡΙΑ∆ΝΗ,
Πρόγραµµα

ΗΡΑ,

Συνεργασία

Εθνικών

Οµάδων

Εκ8αιδευτών-
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δικαστικών, αστυνοµικών, ΜΚΟ- 8ου 8ροέκυψε α8ό το 8ρόγραµµα
ΑΓΙΣ της ΕΕ,21 κλ8).

Παρατηρήσεις – Προτάσεις

•

Οι 8ρωτοβουλίες δικτύωσης 8ρέ8ει να ενισχυθούν ακόµα 8ερισσότερο
σε όλα τα ε8ί8εδα.

•

Χρήσιµη θα ήταν η θεσµοθέτηση Εθνικού Εισηγητή (Rapporteur) για
την Εµ8ορία Ανθρώ8ων, ό8ως 8ροτείνει και η σχετική Οµάδα
Εµ8ειρογνωµόνων της Ευρω8αϊκής Ε8ιτρο8ής22 και ό8ως το έχουν
ήδη 8ράξει η Σουηδία, η Ολλανδία και η Γερµανία. Ο Εθνικός
Εισηγητής κάνει συστηµατική καταγραφή των δεδοµένων 8ερί
εµ8ορίας α8ό ένα ευρύ φάσµα 8ηγών, 8ροωθεί τα στοιχεία αυτά στους
αρµόδιους φορείς για την αντιµετώ8ιση του φαινοµένου, οι ο8οίοι
είναι ε8ιφορτισµένοι µε την αξιολόγηση και ε8ικαιρο8οίηση του
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης. Γενικότερα, η ΕΕ∆Α υ8οστηρίζει µε έµφαση
την

ανάγκη

θεσµοθέτησης

α8οτελεσµατικού

συντονιστικού

φορέα/οργάνου για την κατα8ολέµηση της εµ8ορίας ανθρώ8ων.
•

Η ΕΕ∆Α ε8ισηµαίνει ακόµη, τον ενεργό ρόλο 8ου µ8ορούν να 8αίξουν
οι το8ικές αρχές (συµ8εριλαµβανοµένων και των βαθµίδων της το8ικής
αυτοδιοίκησης), σε όλα τα συστατικά µέρη της κατα8ολέµησης της
εµ8ορίας ανθρώ8ων (δίωξη, 8ροστασία και αρωγή θυµάτων, 8ρόληψη
και ευαισθητο8οίηση). Προς την κατεύθυνση αυτή, έµ8νευση µ8ορεί
να αντληθεί α8ό την σχετική εµ8ειρία άλλων χωρών. Χάριν
8αραδείγµατος, αναφέρεται το σύστηµα της Γαλλικής «police de
proximité», οι θετικές 8τυχές του ο8οίου µ8ορούν να αξιο8οιηθούν.

•

Προκειµένου

να

καταστούν

συγκρίσιµα

τα

στοιχεία

8ου

καταγράφονται, 8ρέ8ει να διαµορφωθούν κοινές οδηγίες για την
συγκέντρωση των στοιχείων, τόσο ως 8ρος το είδος τους, όσο και ως
21 Agis Framework Programme on Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters: 2003-2008. Council of the
European
Union,
European
Union
Annual
Report
on
Human
Rights,
at
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights?doc/report03_en.pdf, p.25.
22 Βλ. «2004 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings”, Brussels, EC,
Directorate General Justice, Freedom and Security.
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8ρος τις µεθόδους συλλογής, τους δείκτες της µέτρησης, της έρευνας
και ανάλυσης του φαινοµένου.
•

Α8αραίτητο είναι να γίνει αξιολόγηση της α8οτελεσµατικότητας των
µέχρι τώρα δράσεων και 8ρωτοβουλιών.
Εν κατακλείδι, στην ιδεώδη 8ερί8τωση 8ου θα εφαρµοστεί στο 8εδίο το

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης, µε την συνεισφορά όλων των εµ8λεκόµενων φορέων,
η εµ8ορία ανθρώ8ων στην Ελλάδα, σίγουρα δεν θα α8αλειφθεί, 8άντως θα
αναχαιτιστεί σηµαντικά.
Ακολουθεί συνο8τική 8αρουσίαση της εµ8ορίας ανθρώ8ων στην
Ελλάδα, του Γραφείου των ΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα.

Entry on GREECE (UN Office on Drugs & Crime): Trafficking in
Persons, Global Patterns, April 2006.

Greece
Region*: Western Europe
Population**: 11,120
Population under 14: 14.3 %
Net migration: 3.3
Human Development Index: 24th / 177
Gender-related Development Index: 24th /140
TI—Corruption Perceptions Index: 4.3/10
WEF—Organized Crime Index: 5.8/7

Reported trafficking according to the citation index

Country of origin: N.R.
Reported destinations out of the country: N.R.

Country of transit: High
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The country is a reported transit for victims trafficked: From the
Balkans and Commonwealth of Independent States to Italy, other
Western European countries and Turkey.

Country of destination: Very High
Reported origins for the country:
High: Albania, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Republic of Moldova,
Romania, Russian Federation, Ukraine.
Medium: Belarus, Czech Republic, Dominican Republic, Kosovo (Serbia
and Montenegro).
Low: Armenia, Azerbaijan, the Balkans in general, Colombia, unspecified
Central and South Eastern Europe, Eritrea, Ethiopia, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Malawi, Philippines, Poland, Slovakia, Sri Lanka, Tajikistan,
Thailand, Turkey, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic
of).

* Regions: The source for the regional classification used is, United
Nations (2005), “World Population Prospects: The 2004 Revision Highlights”, New York: United Nations, Department of Economic Affairs,
Population

Division;

can

be

downloaded

from

the

internet

at

http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2004/2004Highlights_f
inalrevised.pdf .
This has been varied here with the use of the following sub-regions to
reflect the human trafficking information provided by the source
institutions: Central and South Eastern Europe, Western Europe, the
Commonwealth of Independent States, and Western Asia and Turkey.

** N.R.: Not reported (i.e., information not available).

Profiles of the Victims:
The great majority of victims are reported to be women and girls trafficked
for sexual exploitation. To a lesser extent, children are also reported to
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have been trafficked. Trafficking for forced labour is reported by a few
sources.

Parties to the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime and its Protocols
•

Convention against Transnational Organized Crime: Signed, Not
Ratified

•

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
especially Women and Children: Signed, Not Ratified

•

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air:
Signed, Not Ratified

The country has been indicated by a number of sources ranging between 6 10 as a country of transit and by a number of sources ranging between 25 –
40 as a country of destination.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007
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