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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με στρατηγικές πρόληψης της εμπορίας γυναικών και παιδιών που είναι 
ευάλωτοι στη σεξουαλική εκμετάλλευση
(2004/2216(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1, το οποίο ορίζει ότι «απαγορεύεται η εμπορία των ανθρωπίνων όντων»,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 5 της Οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου του 1948,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού του 1989, η οποία αφορά την 
προστασία των παιδιών από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής 
κακοποίησης και επιδιώκει την πρόληψη της απαγωγής, της πώλησης ή της εμπορίας 
παιδιών,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του Παλέρμο για την πρόληψη, την καταστολή και τη 
δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών του 2000, το οποίο 
συμπληρώνει τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των Βρυξελλών σχετικά με την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 και 
ζητεί αποτελεσματικές συντονισμένες δράσεις των χωρών καταγωγής, διέλευσης και 
προορισμού και όλων των εθνικών και διεθνών φορέων στους σχετικούς τομείς,

– έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων2, η οποία εγκρίθηκε στις 19 Ιουλίου 2002,

– έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας3, 
η οποία εγκρίθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2003,

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/81/ΕΚ 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 αρχές4, και η οποία 
εγκρίθηκε στις 29 Απριλίου 2004,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων, η 
οποία συγκροτήθηκε το 2003 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε της 15ης και 
  

1 ΕΕ C 364 της 18.2.2000
2 ΕΕ L 203 της 1.8.2002, σ. 1.
3 ΕΕ L 13 της 20.1.2004, σ. 44.
4 ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 19.
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16ης Οκτωβρίου 1999, τα οποία ζητούν την καταπολέμηση όσων δραστηριοποιούνται 
στην εμπορία ανθρώπων και τονίζουν την ανάγκη πρόληψης κάθε μορφής εμπορίας 
ανθρώπων,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τίτλο «Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης: απολογισμός του 
προγράμματος Τάμπερε και μελλοντικές κατευθύνσεις» (COM(2004)0401)1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 293/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης 
(πρόγραµµα Δάφνη) (2000-2003) περί προληπτικών μέτρων κατά της βίας εις βάρος 
παιδιών, εφήβων και γυναικών2,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πεκίνου στο πλαίσιο της τέταρτης Παγκόσμιας διάσκεψης 
του ΟΗΕ για τις γυναίκες3,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Χάγης4 για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη 
δικαιοσύνη, το οποίο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν ένα σχέδιο για 
τις βέλτιστες πρακτικές, τα πρότυπα και τους μηχανισμούς στην καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 3 Μαΐου 2005,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2005),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων ενέχει σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βάναυσες πρακτικές όπως καταναγκασμό, εξαναγκασμό, 
απειλές, απαγωγή, άσκηση βίας, δόλο ή απάτη,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στο
πολύπλοκο αυτό φαινόμενο, το οποίο ελέγχεται κυρίως από εγκληματικά κυκλώματα, και, 
κατά συνέπεια, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της Βιέννης του Συμβουλίου και της
Επιτροπής5 για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης του Άμστερνταμ
περί δημιουργίας χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ζητεί να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για να συμφωνηθούν κοινοί ορισμοί, κατηγορίες και κυρώσεις

  
1 Δελτίο ΕΕ 6-2004
2 ΕΕ L 34 της 9.2.2000, σ. 1.
3 Ηνωμένα Έθνη, δήλωση του Πεκίνου και πλατφόρμα δράσης

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
4 Το πρόγραμμα της Χάγης εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2004.
5 ΕΕ C 191της 23.1.1999.
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πρωτοδίκως σε περιορισμένο αριθμό τομέων όπως της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως της 
εκμετάλλευσης γυναικών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων δεν απαιτούνται μόνο
μεμονωμένες δράσεις από κάθε κράτος μέλος αλλά και μια ολιστική και ολοκληρωμένη
πολυκλαδική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κοινά συμφωνηθέντος ορισμού της εμπορίας γυναικών
και παιδιών και η έλλειψη κοινών κατευθυντήριων γραμμών για συγκριτικά δεδομένα, 
έρευνα και ανάλυση αποτελούν σημαντικούς φραγμούς σε αποτελεσματικές δράσεις και 
πολιτικές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία γυναικών και παιδιών αποτελεί διακρατικό έγκλημα,
και η ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης απαιτεί:
- εστίαση στο τρίγωνο της αγοράς εμπορίας ανθρώπων, δηλαδή θύμα, έμπορο και 

πελάτη
- συνεργασία μεταξύ των χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού
- συνεργασία σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο
- συνεκτικές δράσεις των διεθνών οργανισμών, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη και η ομάδα G8,

1. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα μιας προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και μιας προσέγγισης με επίκεντρο το παιδί στην 
ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης·

2. θλίβεται για το γεγονός ότι, σε επίπεδο ΕΕ, δεν υπάρχει πολιτική ειδικά αφιερωμένη
στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς η εμπορία ανθρώπων εξετάζεται
κυρίως ως αρμοδιότητα του τρίτου πυλώνα, ότι δεν αναγνωρίζονται οι δεσμοί ανάμεσα
στην εμπορία ανθρώπων και τη μετανάστευση, την κοινωνική προστασία και την 
ανάπτυξη, και ότι δεν υπάρχει συνεκτική εξωτερική πολιτική για την εμπορία ανθρώπων·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ειδικών μέτρων κατά της εμπορίας ανθρώπων στο 
πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ και ενόψει μελλοντικής διεύρυνσης της ΕΕ·

4. τονίζει ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και η
εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για τις ίσες ευκαιρίες είναι σημαντικές για την 
εξουδετέρωση των αιτίων της εμπορίας ανθρώπων, όπως είναι η φτώχεια, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, η ανεργία, η έλλειψη παιδείας, η διαφθορά, οι διακρίσεις και η βία κατά 
των γυναικών·

5. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερη δέσμευση για την ενσωμάτωση της
διάστασης του φύλου και για μια προσέγγιση με επίκεντρο το παιδί στα κοινοτικά 
προγράμματα συνεργασίας για την ανάπτυξη και μείωσης της φτώχειας και καλεί τους 
διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, να ασχοληθούν με την αυξανόμενη 
φτώχεια των γυναικών και τη φτώχεια των παιδιών ως θέματα προτεραιότητας·
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6. τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης της σχέσης ανάμεσα στην εμπορία ανθρώπων και τη 
μετανάστευση και της αναγνώρισης των διαύλων νόμιμης μετανάστευσης ως 
μηχανισμού πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων·

7. καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις πολιτικές θεωρήσεών τους για την πρόληψη 
της κατάχρησης και την παροχή προστασίας από την εκμετάλλευση·

8. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή και την κοινή ερμηνεία των
υφιστάμενων μέσων κατά της εμπορίας ανθρώπων και να εκπονήσει μελέτη για τα 
υφιστάμενα νομικά μέτρα και δράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την 
καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και παιδιών·

9. επικροτεί την πρόταση στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 1 για δημιουργία ευρωπαϊκού κέντρου
παρακολούθησης της εμπορίας ανθρώπων και συνιστά να διευρυνθεί το πεδίο 
δραστηριοτήτων του για να συμπεριλάβει συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση της 
κατάστασης, ανταλλαγή πληροφοριών και αξιολόγηση της σχέσης ανάμεσα στον σκοπό
νόμων, πολιτικών και παρεμβάσεων κατά της εμπορίας ανθρώπων και τον πραγματικό 
τους αντίκτυπο·

10. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικά εστιακά σημεία ή να ορίσουν εθνικούς
εισηγητές για τη συλλογή, ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών για την εμπορία
ανθρώπων και τονίζει τη σημασία της συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων βάσει του 
φύλου, υπενθυμίζοντας ότι είναι ύψιστης σημασίας να διασφαλίζεται το απόρρητο των 
πληροφοριών, με δεδομένες τις ανησυχίες των ΜΚΟ σχετικά με την ανταλλαγή 
δεδομένων για τα θύματα·

11. καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν και/ή να ενισχύσουν τις εκστρατείες πληροφόρησης
που στοχεύουν στην εκπαίδευση των ευάλωτων μελών της κοινωνίας στις χώρες 
καταγωγής και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στις χώρες προορισμού για το 
πρόβλημα·

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ευρωπαϊκή ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων με
διεθνή λογότυπο κατά της εμπορίας ανθρώπων, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες 
στο φαινόμενο της εμπορίας γυναικών και παιδιών, και να γίνει το πρόβλημα πιο 
εμφανές με το να σταλεί στους πολίτες ένα ενιαίο ηχηρό μήνυμα·

13. τονίζει την ανάγκη στελέχωσης των αρμόδιων αρχών με ειδικευμένο προσωπικό ειδικά
καταρτισμένο στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων μέσω κοινών προγραμμάτων 
κατάρτισης για όλους τους ενεχόμενους φορείς –αστυνομία, αρχές επιβολής του νόμου, 
κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι– με χρήση εργαλείων και δεξιοτήτων με επίκεντρο το 
φύλο·

  
1 Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 3 Μαΐου 2005.
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14. καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλλουν τον νόμο, να ενισχύσουν τη δίωξη και την τιμωρία
εμπόρων, συνεργών και προσώπων που επιζητούν σεξουαλικές υπηρεσίες από 
ανηλίκους, καθώς και να διώκουν τη νομιμοποίηση εσόδων από εμπορία ανθρώπων·

15. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αρχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη 
σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών στην εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης·

16. καλεί τα κράτη μέλη, για την πρόληψη της επανεμπορίας, να αναπτύξουν και να
εφαρμόσουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης γυναικών και 
παιδιών που υπήρξαν κατά το παρελθόν θύματα εμπορίας·

17. καλεί όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν σαφή νομικό ορισμό της εμπορίας παιδιών με
βάση διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα τα οποία διαφυλάσσονται στο πρωτόκολλο του 
Παλέρμο1 και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, ώστε η εμπορία 
παιδιών να μην αντιμετωπίζεται σαν υποκατηγορία της εμπορίας ανθρώπων·

18. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ειδικού προγράμματος
πρόληψης με επίκεντρο τα δικαιώματα του παιδιού και με συνεργασία μεταξύ των χωρών 
καταγωγής, διέλευσης και προορισμού και επισημαίνει την έλλειψη συνεκτικής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για τρίτες χώρες από όπου προέρχονται τα 
περισσότερα παιδιά θύματα εμπορίας·

19. θεωρεί ότι τα παιδιά πρέπει να περιλαμβάνονται ως συμμετέχοντες σε ένα τέτοιο
πρόγραμμα και ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για 
κορίτσια και αγόρια κατά τη φοίτησή τους στο σχολείο με στόχο την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων·

20. τονίζει τον σημαντικό ρόλο της Europol και καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα
κράτη μέλη, να ενισχύσει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους της Europol, ώστε 
να καταστεί πιο αποτελεσματική στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των 
υποψήφιων χωρών.

  
1 Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Παλέρμο, εμπορία παιδιών είναι η πράξη στρατολόγησης, μεταφοράς,
μετακίνησης, περίθαλψης ή παραλαβής ενός παιδιού για σκοπούς εκμετάλλευσης είτε εντός είτε εκτός της 
χώρας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν, η εμπορία
προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, για σεξουαλική ή άλλης μορφής εκμετάλλευση είναι 
μια από τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων1. Διεθνώς οριζόμενη ως η
στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, περίθαλψη ή παραλαβή ενός προσώπου με χρήση
απειλής, βίας, εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης ή δόλου για σκοπούς εκμετάλλευσης2

(σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστική εργασία ή υπηρεσίες, δουλεία ή παρόμοιες
πρακτικές, ειλωτεία ή αφαίρεση οργάνων), η εμπορία ανθρώπων αυξάνεται παγκοσμίως λόγω 
της αύξησης του οργανωμένου εγκλήματος και της αποδοτικότητάς του (το υψηλό ποσοστό 
πιθανών θυμάτων στην κατηγορία των λαθρομεταναστών αποκαλύπτει την αποδοτικότητα
της εμπορίας ανθρώπων, καθώς, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης,
περίπου το 50 τοις εκατό των 175 εκατ. μεταναστών παγκοσμίως είναι γυναίκες). 

Σύμφωνα με την έκθεση σχετικά με την εμπορία προσώπων του 2005 του Γραφείου για την
παρακολούθηση και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων του υπουργείου 
Εσωτερικών των ΗΠΑ, από τις περίπου 600 000 έως 800 000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά
που διακινούνται στα διεθνή σύνορα κάθε χρόνο, περίπου το 80 τοις εκατό είναι γυναίκες και 
κορίτσια, και έως το 50 τοις εκατό είναι ανήλικοι3. Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι η
πλειονότητα των διακρατικών θυμάτων διακινείται για σκοπούς εμπορικής σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης. Τα κυκλώματα εμπορίας γίνονται όλο και πιο ευέλικτα, κατορθώνοντας να
προσαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις και αλλάζοντας πρόσωπα για να προσαρμόζονται
στις διάφορες πιθανές οδούς. Η αποκεντρωμένη φύση τους τους επιτρέπει να αντιδρούν 
άμεσα σε μέτρα επιβολής του νόμου και πιθανούς ανταγωνιστές4. 

Η ανάπτυξη επιτυχών στρατηγικών πρόληψης πρέπει να συμβαδίζει με την καταπολέμηση
βασικών αιτίων της εμπορίας ανθρώπων, όπως είναι η αυξανόμενη φτώχεια και ο
αυξανόμενος δείκτης ανεργίας των γυναικών, η προσέλκυση από τη διαφορετική ποιότητα 
ζωής στη χώρα προορισμού σε σχέση με τη χώρα καταγωγής, η βία κατά των γυναικών και 
των παιδιών, οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, αυστηρές μεταναστευτικές πολιτικές των 
χωρών προορισμού, πολιτική αστάθεια στις χώρες καταγωγής, κτλ. Είναι ύψιστης σημασίας η
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η εισαγωγή και προώθηση μιας προσέγγισης 
επικεντρωμένης στο παιδί σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων 
των στρατηγικών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. 

Για την ανάπτυξη αποτελεσματικών κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών στις χώρες, είναι
σημαντικός ο εντοπισμός βασικών παραγόντων που καθιστούν τις γυναίκες και τα παιδιά 
ευάλωτους στην εμπορία ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη 
χώρα και πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα. Μελέτη που εκπόνησε ο Διεθνής 
Οργανισμός Μετανάστευσης στη Ρουμανία αποκαλύπτει ότι πολλοί παράγοντες όπως η 

  
1 Από τη δήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2000 στο Παλέρμο της Ιταλίας. 
2 Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και 
Ασφάλειας, 2004)
3 Έκθεση σχετικά με την εμπορία προσώπων (υπουργείο Εσωτερικών, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 2005)
4 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings (Ποια είναι το επόμενο θύμα; Η
ευάλωτη θέση νεαρών Ρουμάνων απέναντι στην εμπορία ανθρώπων) (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, 2003, σελ. 61)
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πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, εμπειρίες ενδοοικογενειακής βίας, προέλευση από 
μονογονεϊκές οικογένειες, ζωή σε κωμοπόλεις, ιδιότητα μέλους μειονότητας, ελλιπής γνώση 
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στο εξωτερικό κτλ. μπορούν πράγματι να 
καταστήσουν τις γυναίκες πιο ευάλωτες στην εμπορία ανθρώπων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί σε γυναίκες και παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες ή ζουν σε αγροτικές περιοχές. 
Επομένως, η ιδιαίτερα ευάλωτη θέση τους απέναντι στην εμπορία ανθρώπων πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με ειδικά μέτρα. Η κατανόηση των παραγόντων που ευνοούν αυτήν την
ευάλωτη θέση μπορεί να γίνει ένα αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων από τη ρίζα της και την οργάνωση προσπαθειών πρόληψης. Γνωρίζοντας ποιοι
είναι πιθανά θύματα, οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να διαμορφώσουν την εικόνα των 
εμπόρων1. 

Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα που απαιτεί διεθνή, περιφερειακή
και τοπική συνεργασία. Η ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης πρέπει να βασίζεται στη 
συνεργασία μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και αρχών επιβολής του νόμου. 
Ένα από τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ είναι η χρήση μιας 
ολοκληρωμένης και εναρμονισμένης προσέγγισης στη συλλογή δεδομένων για την εμπορία 
ανθρώπων. Η συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη επιτυχών στρατηγικών πρόληψης. Η έκθεση επισημαίνει τη σημασία της θέσπισης
εθνικών και/ή περιφερειακών εστιακών σημείων ή εισηγητών σε κάθε σημερινό και 
μελλοντικό κράτος μέλος της ΕΕ για τη διευκόλυνση και τον συγχρονισμό της διαδικασίας
συλλογής δεδομένων. Τονίζει επίσης τη σημασία της συλλογής δεδομένων για παιδιά θύματα
και δηλώνει ότι πρέπει να αποτελούν χωριστή κατηγορία. 

Επιπλέον, για να είναι αποτελεσματικές, οι στρατηγικές πρόληψης πρέπει να εξετάζουν το 
τρίγωνο της εμπορίας ανθρώπων: προσφορά, ζήτηση και εμπόρους. Όσον αφορά την
προσφορά ή τα πιθανά θύματα εμπορίας, τα προληπτικά μέτρα πρέπει καταρχάς να
απευθύνονται στις πιο ευάλωτες ομάδες αυτού του φαινομένου βελτιώνοντας και 
επεκτείνοντας τις ευκαιρίες τους για εκπαίδευση και απασχόληση και καταπολεμώντας το 
πρόβλημα της φτώχειας των γυναικών, των διακρίσεων και των ανισοτήτων. Σε επίπεδο
πρακτικών δράσεων, πρέπει να αναπτυχθούν σε επίπεδο ΕΕ εκστρατείες πληροφόρησης με
κοινό λογότυπο για να καταστήσουν εμφανές το πρόβλημα παρέχοντας πληροφορίες για τους 
κινδύνους της εμπορίας ανθρώπων, τους τρόπους στρατολόγησης, γραμμές παροχής 
πληροφοριών κτλ. Το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων έχει σοβαρές επιπτώσεις για την 
υγεία γυναικών και παιδιών. Οι επιπτώσεις της εμπορίας ανθρώπων στην υγεία αφορούν τη
σωματική υγεία, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, την ψυχική υγεία, την κατάχρηση
και παράνομη χρήση ουσιών, την κοινωνική ευημερία κτλ. Οι στρατηγικές πρόληψης της
εμπορίας ανθρώπων πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικές προώθησης της δημόσιας υγείας
που στοχεύουν στην παροχή πληροφοριών για την αναπαραγωγική και τη σεξουαλική υγεία, 
τις μεταδοτικές νόσους, την ψυχική υγεία ή κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη 
μετανάστευση, περιλαμβανομένων των νόμιμων δικαιωμάτων στην παροχή υγειονομικών 
υπηρεσιών σε άλλες χώρες.2 Όσον αφορά τους εμπόρους, οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει

  
1 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings (Ποια είναι το επόμενο θύμα; Η
ευάλωτη θέση νεαρών Ρουμάνων απέναντι στην εμπορία ανθρώπων) (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, 2003)
2 The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European study (Κίνδυνοι και
επιπτώσεις στην υγεία  της εμπορίας γυναικών και εφήβων: πορίσματα μιας ευρωπαϊκής μελέτης) (Σχολή Υγιεινής και Τροπικής 
Ιατρικής Λονδίνου, 2003)
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να διώκουν και να τιμωρούν αυστηρά τους εμπόρους, να καταπολεμούν τη διαφθορά και να 
προσπαθούν να εντοπίζουν επιτυχώς μεταβαλλόμενες οδούς εμπορίας ανθρώπων, 
χρησιμοποιώντας τον διεθνώς συμφωνηθέντα κοινό ορισμό της εμπορίας ανθρώπων. Πρέπει
να παρέχεται στις αρχές επιβολής του νόμου ειδική κατάρτιση για τον καλύτερο εντοπισμό
των θυμάτων εμπορίας, ώστε τα θύματα να ενθαρρύνονται να απευθύνονται στις αρμόδιες 
αρχές. Συναφής είναι η καλύτερη κατανόηση των ροών και των τάσεων της εμπορίας
ανθρώπων, η οποία οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση του μεγέθους και της φύσης του 
προβλήματος, ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικές αντιδράσεις πολιτικής. Για την
αντιμετώπιση της ζήτησης απαιτείται ανάπτυξη εκστρατειών πληροφόρησης στις χώρες 
προορισμού για να τεθεί το πρόβλημα σε δημόσια συζήτηση. Επιπλέον, πρόσωπα που 
επιζητούν σεξουαλικές υπηρεσίες ανηλίκων πρέπει να διώκονται, όπως και έμμεσοι συνεργοί
(με κάλυψη πρακτορείου μοντέλων, ινστιτούτου μασάζ κτλ.) που συνεργάζονται με 
εμπόρους. Η διπλωματική ασυλία πρέπει να αναστέλλεται σε περίπτωση εμπλοκής σε 
εμπορία ανθρώπων ή κατάχρησης εξουσίας. Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάσουν
τις πολιτικές θεωρήσεών τους για να αποτρέψουν και να μειώσουν την κατάχρηση και να 
παράσχουν προστασία από την εκμετάλλευση. 

Αναμφίβολα, η εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση συνδέεται άμεσα με την 
πορνεία. Από χώρα σε χώρα, οι κυβερνητικές πολιτικές για την πορνεία ποικίλλουν από την
κατάργηση και τη νέα κατάργηση έως την απαγόρευση και τη ρύθμιση· και ενώ μια νέα
μελέτη σχετικά με την εθνική νομοθεσία για την πορνεία και την εμπορία γυναικών και
παιδιών1 υποστηρίζει ότι τα πρότυπα της νέας κατάργησης και της ρύθμισης φαίνεται πως 
αυξάνουν τον αριθμό των θυμάτων εμπορίας σε σχέση με το πρότυπο της απαγόρευσης, η 
τελική αξιολόγηση των νομοθετικών προτύπων για την πορνεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από 
πλευράς του αντίκτυπού τους στον αριθμό θυμάτων, πρέπει να βασίζεται σε πιο αξιόπιστα και 
συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία καθώς και στο ευρύτερο φάσμα δεδομένων που αναφέρονται
σε άλλους παράγοντες.

Τέλος, δεν υπάρχει απλή λύση στο πρόβλημα της εμπορίας ανθρώπων. Είναι παγκόσμιο 
πρόβλημα, και για τη λύση του απαιτείται παγκόσμια εταιρική σχέση. Με οδικό χάρτη τους
αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, η εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της εμπορίας
ανθρώπων δεν συνεπάγεται μόνο εξάλειψη της φτώχειας, δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για 
εκπαίδευση και απασχόληση, επίλυση των προβλημάτων υγείας ή διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο, αν γίνει έργο
στην ισότητα των φύλων και την ενίσχυση των γυναικών. Είναι σημαντική η κατανόηση της 
σπουδαιότητας της προώθησης της ισότητας των φύλων σε όλες τις διεθνείς, εθνικές και 
τοπικές πολιτικές που στοχεύουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της 
εμπορίας ανθρώπων.

  
1 Study on National Legislation on Prostitution and Trafficking in Women and Children (Μελέτη σχετικά με την εθνική νομοθεσία
για την πορνεία και την εμπορία γυναικών και παιδιών) (Transcrime, 2005)


