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1. Εισαγωγή

Ø Έχοντας διεθνώς οριστεί ως η στρατολόγηση, μεταφορά, μετάβαση, φιλοξενία ή 

παραλαβή ενός ατόμου με τη χρήση απειλής, βίας, εξαναγκασμού, απαγωγής, 

εξαπάτησης ή παραπλάνησης με σκοπό την εκμετάλλευση1, η εμπορία ανθρώπων 

αυξάνεται παγκοσμίως, καθοδηγούμενη από την αύξηση της εμπορίας γυναικών και 

παιδιών υπό τη μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ø Όπως εκφράστηκε στη Διακήρυξη των Βρυξελλών σχετικά με την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων2 και επαναλήφθηκε ρητώς στη Σύμβαση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για ανάληψη δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων3, πρέπει 

να δοθεί έμφαση στη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης των φύλων και μιας 

προσέγγισης η οποία να δείχνει ευαισθησία στο θέμα των παιδιών ως βασικών 

στοιχείων στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την καταπολέμηση της 

εμπορίας.

2. Πρόσφατες τάσεις

Ø Σύμφωνα με την έκθεση για τον παγκόσμιο πληθυσμό του Ταμείου των Ηνωμένων 

Εθνών για τη Δημογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε το 2003, ο αριθμός των γυναικών 

και των παιδιών που διοχετεύονται κάθε χρόνο στο εμπόριο λευκής σαρκός και την 

εργασιακή υποδούλωση ποικίλλει σημαντικά, από 700.000 έως 4 εκατομμύρια4. Το 

ευρύ φάσμα δυνητικών θυμάτων από μια εκτεταμένη κατηγορία λαθρομεταναστών 

αποκαλύπτει την αποδοτικότητα της εμπορίας, καθώς σύμφωνα με τον Διεθνή 

Οργανισμό Μετανάστευσης1 περίπου το 50% εκ των 175 εκατομμυρίων μεταναστών 

σε όλο τον κόσμο είναι γυναίκες. Επιπλέον, τα δίκτυα εμπορίας καθίστανται 

  
1 The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (United Nations, 2000)

2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (European Commission, DG Justice, Freedom 
and Security, 2004)
3 Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings (adopted by the Committee of 
Ministers on 3 May 2005)
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
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τελευταία όλο και πιο ευέλικτα. Χάρη στην αποκεντρωμένη φύση τους, μπορούν να 

ανταποκρίνονται ταχέως σε μέτρα επιβολής του νόμου και πιθανούς ανταγωνιστές2.

Ø Υπάρχει σαφής έλλειψη αξιόπιστων και ορθών δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των 

παιδιών και των γυναικών που πέφτουν θυμάτα εμπορίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, 

μπορούν να γίνουν πολλές παρατηρήσεις:

Ø Η εμπορία ανθρώπων έχει καταστεί σημαντική αγορά για το οργανωμένο έγκλημα 

σε πολλές χώρες, όπως η Αλβανία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η 

Ελβετία, η Ιταλία, η Κροατία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η Νορβηγία, 

η Ουκρανία, η «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», η 

Ρουμανία, η Σλοβακία, η Τουρκία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Φινλανδία3∙

Ø Οι πιο συνηθισμένες χώρες προέλευσης είναι η Μολδαβία, η Ρουμανία, η 

Ουκρανία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Βουλγαρία και η Λιθουανία. Άλλα μέρη του 

κόσμου που παρέχουν θύματα εμπορίας είναι η νοτιοανατολική Ασία, η δυτική 

και η υποσαχάρια Αφρική και η Λατινική Αμερική, οι οποίες συνήθως είναι χώρες 

με οικονομικά μειονεκτήματα συγκριτικά με τις χώρες της Δύσης4∙

Ø Τα παιδιά αντιστοιχούν σε σημαντικό τμήμα των θυμάτων∙ οι κύριες χώρες 

προέλευσης είναι η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Νιγηρία, η Σιέρρα 

Λεόνε, η Κίνα, το Αφγανιστάν και η Σρι Λάνκα5. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δοθεί στην αυξημένο αριθμό αγοριών ως θυμάτων της εμπορίας παιδιών. 

Το φαινόμενο της εμπορίας περικλείεται σε διάφορες μορφές όπως η καταναγκαστική 

εργασία ή παροχή υπηρεσιών, η οικιακή δουλεία εκμετάλλευσης, η επαιτεία, η επαχθής 

     
1 International Organisation for Migration
2 Who is the Next Victim? Vulnerability of Young Romanian Women to Trafficking in Human Beings. (IOM, 
2003, p.61)
3 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
5 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights
(UNFPA, www.unfpa.org)
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εργασία υπό τη μορφή δουλοπαροικίας, καθώς και η αφαίρεση οργάνων1. Ωστόσο, 

σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων εμπορίας γυναικών και παιδιών 

είναι υπό τη μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης2. 

Ø Το εικονικό σεξ αποτελεί άλλη μια εκτεταμένη αγορά εμπορίας, καθώς οι νέες 

τεχνολογίες διευκολύνουν τη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών και των 

παιδιών3.  

3. Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ

Ø Το 2002, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ εξέδωσε μία απόφαση πλαίσιο για την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων4 βάσει των ορισμών του ΟΗΕ. Το 2004, η 

απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης των παιδιών και την παιδική πορνογραφία εγκρίθηκε βάσει της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία 

ακολούθησε η οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με τον τίτλο παραμονής που 

χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας 

στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές5. Η 

προθεσμία που δόθηκε στα κράτη μέλη προκειμένου να εφαρμόσουν την απόφαση 

πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων έχει 

παρέλθει και έχει αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

εκδώσει μια ανακοίνωση για το ζήτημα αυτό στο τέλος του καλοκαιριού του 2005, 

λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων 

για την εμπορία ανθρώπων.

  
1 EU- Enlargement, Migration and Trafficking in Women: The Case of South Eastern Europe. (Hamburg 
Institute of International Economics, 2004, p.3)
2 Trafficking in Women and Children in Europe. (The European Institute for Crime Prevention and Control, 
affiliated with the United Nations, 2003);
3 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
4 (2002/629/JHA) Council Framework Decision OJ L 203 1/8/2002
5 Council Directive 2004/81/EC OJ L 261 6/8/2004
6 European Commission staff working paper Annual report on the development of a common policy on illegal 
immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return of illegal residents 
(SEC(2004) 1349, 25.10.2004). 
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Ø Η ΕΕ έχει αναπτύξει χρηματοδοτικά προγράμματα (AGIS, Daphne II, CARDS) τα 

οποία αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για την ανάπτυξη, την ενίσχυση και την 

αξιολόγηση των πολιτικών, των πρακτικών και της συνεργασίας εντός και εκτός της 

ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

4. Πρόληψη

4.1. Συλλογή δεδομένων

Ø Το σημερινό πεδίο δραστηριότητας της εμπορίας γυναικών και παιδιών στην Ευρώπη 

βασίζεται σε πρόχειρες εκτιμήσεις και στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν 

υπάρχει σαφής ένδειξη σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω εκτιμήσεων. 

Η συλλογή δεδομένων, η εκτίμηση της κατάστασης και η ανταλλαγή πληροφοριών θα 

πρέπει να προσδιοριστούν ως η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη επιτυχημένων 

πολιτικών πρόληψης. 

Ø Συνιστάται η εγκαινίαση εθνικών συντονιστικών κέντρων τα οποία θα είναι 

επιφορτισμένα με το ειδικό έργο της συλλογής δεδομένων για την εμπορία γυναικών 

και παιδιών, ατόμων ευάλωτων στη σεξουαλική εκμετάλλευση, χρησιμοποιώντας 

ενιαίο τρόπο και κοινές μεταβλητές. 

Ø Πρέπει να διεξαχθεί ειδική έρευνα η οποία θα λαμβάνει υπόψη την προοπτική των 

δύο φύλων και των παιδιών με στόχο την εξερεύνηση του βαθμού ευκολίας στον 

οποίο τα παιδιά και οι γυναίκες καθίστανται θύματα εμπορίας.

Ø Όπως επισημαίνεται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για ανάληψη δράσης 

κατά της εμπορίας ανθρώπων, πρέπει να αναπτυχθούν ειδικοί μηχανισμοί 

παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι θα συγκεντρώνουν τις πληροφορίες 

που συλλέγονται, θα παρακολουθούν και θα αξιολογούν τη σχέση μεταξύ της 

πρόθεσης των νόμων, των πολιτικών και των παρεμβάσεων για την καταπολέμηση 

της εμπορίας και των πραγματικών επιπτώσεών τους.
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4.2. Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών: μακροπρόθεσμες στρατηγικές που 

προορίζονται για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης: εντός και 

εκτός της ΕΕ 

Ø Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών μακροπρόθεσμα σημαίνει καταπολέμηση της 

ανεργίας, της φτώχειας, των διακρίσεων λόγω φύλου, της διαφθοράς. Η νομοθεσία 

και οι πολιτικές για την ισότητα των δύο φύλων πρέπει να προστατεύουν και να 

ενισχύσουν τις νομικές και κοινωνικές θέσεις των γυναικών και των παιδιών στις 

κοινωνίες1. 

Ø Πάνω από 68 εκατομμύρια άτομα ή το 15% του πληθυσμού της ΕΕ διατρέχουν 

κίνδυνο φτώχειας2. Το γεγονός ότι η φτώχεια πλήττει κυρίως τις γυναίκες θα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί ως το ζήτημα προτεραιότητας στις χώρες που καταπολεμούν την 

εμπορία. Η χειραφέτηση των γυναικών, η πλήρης συμμετοχή στην αγορά εργασίας 

και η πλήρης χρήση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να προάγονται με 

κάθε τρόπο.

Ø Οι διεθνείς αναπτυξιακές πολιτικές ενδέχεται να μην μειώνουν πάντοτε τη φτώχεια, 

αλλά συμβάλλουν στην περαιτέρω περιθωριοποίηση ευάλωτων ομάδων3. Είναι 

απαραίτητο να αναληφθεί ισχυρότερη δέσμευση για την αποτελεσματική 

ενσωμάτωση της διάστασης των δύο φύλων στις ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας4. Ο ίδιος κανόνας πρέπει να ισχύει για διεθνείς οργανισμούς, όπως η 

Παγκόσμια Τράπεζα. Τα προγράμματά της για τη μείωση της φτώχειας θα πρέπει να 

αντιμετωπίζουν πρώτα τη φτώχεια των γυναικών. 

  
1 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings. (2004)
2 European Commission, DG Employment and Social Affairs.
3 COM(2000)212 final, Brussels, 26.4.2000 quoted from Giancarlo Vilella, "The EU approach to poverty: a 
Review", in CROP newsletter, Vol. 10, No. 3, September 2003, p.1. 
4 Painter, Genevieve, Ulmer, Karin: Study: Everywhere and Nowhere: Assessing Gender Mainstreaming in 
European Community development Cooperation ( www.aprodev.net/main/publications.htm,October 2002, p.5)
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4.2.1. Αναπτυξιακή συνεργασία

Ø Το επίπεδο ανθρώπινης ανάπτυξης1 ορισμένων κρατών μελών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης είναι μόνο μέτριο. Ο πολιτικός διάλογος και οι διακρατικές και διμερείς 

συμφωνίες μεταξύ χωρών σχετικά με την εμπορία πρέπει να ενισχυθούν2.

Ø Έχοντας υπόψη τον αναπτυξιακό στόχο της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών για την 

εδραίωση μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη, τα προγράμματα για 

την καταπολέμηση της εμπορίας θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα των 

αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, πληροφοριών, ειδικής 

εμπειρογνωμοσύνης και μέσω της παροχής χρηματοοικονομικής υποστήριξης στις 

χώρες εντός και εκτός της ΕΕ. 

4.3. Εκστρατείες αύξησης της ευαισθητοποίησης

Ø Οι εκστρατείες πληροφόρησης πρέπει να απευθύνονται στα δυνητικά θύματα και 

πρέπει να λαμβάνουν χώρα όχι μόνο στις χώρες προέλευσης αλλά και στις χώρες 

διαμετακόμισης και προορισμού. Επίσης, η προσέγγισή τους πρέπει να είναι από κάτω 

προς τα πάνω, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στις κοινότητες να λαμβάνουν 

προληπτικά μέτρα για την προστασία των παιδιών και των γυναικών.

Ø Η μετάδοση της εμπειρίας και της εκπαίδευσης από ομότιμους πρέπει να ενθαρρυνθεί 

ως ένα αποτελεσματικότερο μέσο για τα παιδιά.

Ø Με την προαγωγή της αρχής της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, οι 

κυβερνήσεις θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις (π.χ. ο τουρισμός) να υποστηρίζουν ενεργά την καταπολέμηση της 

εμπορίας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου πρέπει να ενισχύσουν τα 

αυτορρυθμιστικά μέτρα για την προώθηση της υπεύθυνης χρήσης του Διαδικτύου με 

στόχο την εξάλειψη της εμπορίας γυναικών και παιδιών.

  
1 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004,p.10)
2 The Stabilisation and Association process for South East Europa, Third Annual Report (COM (2004) 202/2 
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Ø Θα μπορούσαν να εγκαινιαστούν η διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και το διεθνές λογότυπο για την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων προκειμένου το πρόβλημα αυτό να καταστεί πιο εμφανές στο κοινό.

4.4. Προγράμματα ανάπτυξης δυνατοτήτων μεταξύ των οργάνων επιβολής του νόμου

Ø Οι καταρτίσεις που προορίζονται για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ατόμων που 

εργάζονται στα όργανα επιβολής του νόμου, κοινωνικών λειτουργών, φορέων 

χάραξης πολιτικής, δικαστών, δικηγόρων θα πρέπει να βασίζονται στην προσέγγιση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είναι ευαισθητοποιημένες στο θέμα των παιδιών 

και της ισότητας των δύο φύλων.

Ø Πρέπει να αυξηθεί η ενημέρωση για τους κινδύνους της υγείας και τις επιπτώσεις της 

εμπορίας γυναικών και παιδιών, ενσωματώνοντας την εμπειρογνωμοσύνη από 

σχετικές μη κυβερνητικές και διεθνείς οργανώσεις1.

5. Ειδικά μέτρα για την πρόληψη και την προστασία παιδιών, ευάλωτων στην εμπορία 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Ø Οι μορφές εκμετάλλευσης παιδιών μέσω της εμπορίας μπορεί να είναι για λόγους 

εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης (η σημαντικότερη μέχρι στιγμής σε σύγκριση 

με οποιεσδήποτε άλλες μορφές εκμετάλλευσης), ο γάμος, η υιοθεσία και η πώληση 

βρεφών, η δουλεία ή η εργασία υπό τη μορφή δουλοπαροικίας, η επικίνδυνη παιδική 

εργασία, η οικιακή δουλεία, η επαιτεία και η συμμετοχή σε παράνομες 

δραστηριότητες, καθώς και η αφαίρεση και η εμπορία οργάνων2. Λαμβάνοντας ως 

βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η ΕΕ θα 

πρέπει να θεσπίσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα βασισμένο στα δικαιώματα των 

παιδιών για την αντιμετώπιση της εμπορίας παιδιών, το οποίο θα επικεντρώνεται στην 

πρόληψη, την προστασία και την αποκατάσταση των παιδιών θυμάτων.

     
final, 30.3. 2004, p. 20.)
1 The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents. Findings from a european 
study.(London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2003) 
2 Lost Kids, Lost Futures. The EU's Response for Child Trafficking (Reisen, Stafanovic, 2004)
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Ø Στο πλαίσιο της υφιστάμενης πολιτικής, υπάρχει ακόμα σαφής διάκριση μεταξύ της 

πολιτικής για την εμπορία εντός και εκτός της ΕΕ και απουσιάζει μία συνεκτική 

εξωτερική πολιτική της ΕΕ σε τρίτες χώρες από όπου προέρχονται τα περισσότερα 

παιδιά θύματα εμπορίας.

Ø Η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν έναν σαφή νομικό ορισμό της 

εμπορίας παιδιών ο οποίος θα παράσχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης της εμπορίας 

παιδιών ως ειδικού ζητήματος και όχι ως υποκατηγορίας της εμπορίας ανθρώπων. Ο 

ορισμός πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα τα οποία 

περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Παλέρμο1 και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού και πρέπει να καλύπτει όλες τις μορφές εκμετάλλευσης στις οποίες 

υποβάλλονται τα παιδιά θύματα εμπορίας.

Ø Η εμπορία παιδιών διευκολύνεται από την αδυναμία ή την απουσία μηχανισμού 

παιδικής πρόνοιας, ο οποίος αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη διακρατικού 

μηχανισμού προστασίας. Όχι μόνο οι χώρες προέλευσης αλλά και οι χώρες-στόχος 

που βρίσκονται κυρίως στη Δυτική Ευρώπη πρέπει να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν 

κατά περίπτωση μία διακρατική πολιτική συνεργασίας για την παιδική πρόνοια.

5.1. Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της εμπορίας παιδιών

Ø Ο εντοπισμός των οικογενειών που διατρέχουν κίνδυνο είναι ένα από τα σημαντικά 

βήματα για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών. Η ενημέρωση των οικογενειών 

για το πρόβλημα της εμπορίας παιδιών αποτελεί ουσιαστικό στόχο.

Ø Η πρόληψη της εμπορίας παιδιών θα πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις για τη μείωση 

της ζήτησης των υπηρεσιών ή των προϊόντων παιδιών που είναι θύματα εμπορίας. 

  
1 According to the Palermo protocol, child trafficking is the “act of recruitment, transportation, transfer, 
harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation either within or outside the country.”  
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Ø Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται το παιδί ως συμμετέχων και όχι μόνο ως 

αντικείμενο που δεν υφίσταται καμία επίδραση. Η παρατήρηση συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς και μεμονωμένων αλληλεπιδράσεων παρέχουν τη δυνατότητα 

κατανόησης πολλών πραγμάτων σχετικά με το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκονται τα παιδιά.

Ø Η εξασφάλιση των πιστοποιητικών γέννησης και του δικαιώματος στη βασική 

εκπαίδευση πρέπει να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές στρατηγικές της 

αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ.


