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ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ
ΚΑΛΕΣΕ το 1109
για να μιλήσεις με έναν από τους Ειδικούς Χειριστές Κλήσεων, που θα χαρεί να
απαντήσει στις απορίες σου σχετικά με το τί μπορείς να κάνεις εσύ για να σταματήσεις
την εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΥΠΟΠΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
που χαρακτηρίζουν ένα πιθανό θύμα εμπορίας ανθρώπων.
Ύποπτα Σημάδια Εμπορίας Ανθρώπων
Ενδείξεις ότι το άτομο ελέγχεται και καθοδηγείται από άλλους: η κοπέλα συνοδεύεται
από ένα πρόσωπο που την ελέγχει, και δεν μιλάει από μόνη της. Την μεταφέρει κάποιος
από και προς τη δουλειά της. Ζει και εργάζεται στο ίδιο μέρος και πολύ σπάνια της
επιτρέπουν να βγαίνει έξω σε δημόσιους χώρους.
Δεν έχει έλεγχο του προσωπικού της προγράμματος: το άτομο δεν μπορεί να κινηθεί
ελεύθερα ή να αφήσει μια δουλειά. Για παράδειγμα, μια γυναίκα που δουλεύει 24 ώρες
το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό πελατών και
δεν έχει χρόνο για τον εαυτό της.
Δεν έχει έλεγχο των χρημάτων της: το άτομο δεν μπορεί να κρατήσει τα λεφτά που
βγάζει. Της τα παίρνουν και «τα παρακρατούν για λόγους ασφαλείας». Τις περισσότερες
φορές το άτομο έχει χρέη προς τον εργοδότη του.
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Το άτομο έφτασε πρόσφατα στη χώρα: συχνά δε μιλάει τη γλώσσα της χώρας, ή γνωρίζει
μόνο ελληνικές ή αγγλικές λέξεις που αναφέρονται στο σεξ.
Φόβος, κατάθλιψη και υπερβολικά υποτακτική συμπεριφορά: το άτομο φοβάται να
μιλήσει σε ξένους και στις αρχές, ως αποτέλεσμα των απειλών που έχει δεχθεί.
Κακή υγεία: Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), HIV/AIDS, πυελικοί πόνοι
και τραύματα, ενοχλήσεις στο ουροποιητικό, εγκυμοσύνη ως αποτέλεσμα βιασμού και
πορνείας, υπογονιμότητα από χρόνια και αμελημένα ΣΜΝ και επικίνδυνες αμβλώσεις.
Υποσιτισμός και σοβαρά προβλήματα στα δόντια.
Μώλωπες, ουλές και άλλα σημάδια σωματικής κακοποίησης και βασανιστηρίων:
παρόλο που τις περισσότερες φορές τα θύματα της ανθρώπινης εμπορίας που
προορίζονται για σεξουαλική εκμετάλλευση, τα χτυπάνε σε περιοχές του σώματος που
δεν είναι εμφανείς και δεν βλάπτουν την εξωτερική τους εμφάνιση, όπως η περιοχή που
είναι χαμηλά στην πλάτη.
Προβλήματα κατάχρησης ουσιών ή εθισμοί: το άτομο συχνά αναγκάζεται δια της βίας
από τους εμπόρους της σε χρήση ναρκωτικών ή καταφεύγει στην κατάχρηση ουσιών
που θα τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τη φριχτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
ΚΑΝΕ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
που θα σε βοηθήσουν να προσδιορίσεις αν το άτομο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων
που χρειάζεται βοήθεια.
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Ερωτήσεις-κλειδιά:
• Τι δουλειά κάνεις;
• Πληρώνεσαι για τη δουλειά που κάνεις; Παίρνεις τα λεφτά στα χέρια σου ή κάποιοι
άλλοι κρατάνε τα λεφτά σου για σένα;
• Μπορείς να πας όπου θέλεις; Σε επιβλέπει κάποιος όταν είσαι σε δημόσιο χώρο;
• Πώς νιώθεις σχετικά με την αστυνομία;
• Σε έχουν απειλήσει αν προσπαθήσεις να φύγεις; Έχεις δεχτεί απειλές, εσύ ή η
οικογένειά σου;
•

Έχεις υποστεί σωματική βλάβη με οποιοδήποτε τρόπο;

• Σου έχουν στερήσει ποτέ το φαγητό, το νερό, τον ύπνο ή τα φάρμακά σου;
• Πρέπει να ζητήσεις την άδεια για να φας, να κοιμηθείς ή να χρησιμοποιήσεις την
τουαλέτα;
• Υπάρχουν κλειδαριές στις πόρτες και στα παράθυρά σου για να μην μπορείς να
φύγεις;
• Σου έχουν πάρει την ταυτότητα σου και τα νόμιμα έγγραφά σου;
• Σε αναγκάζει κάποιος να κάνεις κάτι που δεν θέλεις;
ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ:
Πολλά θύματα έχουν αρκετά έντονο το αίσθημα της δυσπιστίας, και συχνά δεν μιλούν
καν τη γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκονται.
Πριν αρχίσεις να κάνεις ερωτήσεις στο άτομο, που είναι πιθανό θύμα εμπορίας
ανθρώπων, προσπάθησε να τον/την απομακρύνεις από αυτούς που τον/την συνοδεύουν.
Αυτός που τον/την συνοδεύει μπορεί να είναι ο έμπορος, που προσποιείται ότι είναι ο
σύζυγος ή κάποιος άλλος συγγενής του θύματος.
Πιθανά συμπτώματα για το «σύνδρομο της Στοκχόλμης». Στην περίπτωση αυτή, τα
θύματα απαγωγής αρχίζουν, με την πάροδο του χρόνου, να συμπαθούν τους απαγωγείς
τους.
3

Πιθανά συμπτώματα για το «σύνδρομο της Στοκχόλμης». Στην περίπτωση αυτή, τα
θύματα απαγωγής αρχίζουν, με την πάροδο του χρόνου, να συμπαθούν τους απαγωγείς
τους.
Στην περίπτωση διακίνησης ΠΑΙΔΙΩΝ με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση:
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ (σε συνδυασμό με τα παραπάνω):

• Παιδί που δεν εμπιστεύεται τους ενήλικες
• Παιδί που φοβάται ότι θα απελαθεί από τις αρχές.
• Παιδί που φαίνεται να έχει ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε ενήλικες άνδρες.
• Παιδί που έχει κινητό τηλέφωνο, ενώ του λείπουν άλλα βασικά προσωπικά
αντικείμενα.
• Παιδί που ταξιδεύει μόνο του, ή μια ομάδα παιδιών που συνοδεύονται από έναν
ενήλικα, ο οποίος φαίνεται να τα φυλάει.
ΚΑΝΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και βεβαιώσου ότι πλησιάζεις το παιδί με τρόπο ανάλογο προς την
ηλικία του, την ανάπτυξη, την κουλτούρα και τη γλώσσα του.
• Γιατί ήρθες στην Ελλάδα;
•

Έχεις χαρτιά; Ποιός έχει τα χαρτιά σου;

• Πηγαίνεις στο σχολείο; Δουλεύεις; Μπορείς να φύγεις όταν θέλεις;
• Πού μένεις; Ποιός άλλος μένει εκεί; Φοβάσαι να φύγεις;
• Σε έχει απειλήσει ποτέ κανένας ή την οικογένειά σου, για να μην προσπαθήσετε να
ξεφύγετε;
• Σε έχει αγγίξει ή πονέσει ποτέ κάποιος;
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.… ΑΝ ΤΗΝ ΔΕΙΣ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ, ΑΝΑΦΕΡΕ ΤΟ
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http://www.acf.hhs.gov/trafficking/campaign_kits/tool_kit_social/ChildExplo_brochureFINAL.pdf
http://www.acf.hhs.gov/trafficking/campaign_kits/tool_kit_health/identify_victims.
pdf
U.N Office on Drugs and Crime, Toolkit to Combat Trafficking in Person, (2006),
109-111
http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Oct06.pdf
Steve Chalke, Stop the Traffik, (Lion Hudson, 2009), 64-66
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