


Αγαπητή/έ 

Ευχαριστούµε που συµµετέχεις στην πρώτη  
Χαιρόµαστε που διάλεξες να είσαι µέρος αυτής της ξεχωριστής ηµέρας. 

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρεις ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεις για να ξεκινήσεις να κάνεις τη 
διαφορά στην καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων. Παρακολούθησε το βίντεο και 
ετοιµάσου να δραστηριοποιηθείς. 

Για την ελευθερία  





Δες µαζί µας το βίντεο µιας ώρας που θα σε εκπαιδεύσει, θα σε εξοπλίσει και θα σε εµπνεύσει στην 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων. 
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Μετά το βίντεο, σε προσκαλούµε να δραστηριοποιηθείς µε έναν ή περισσότερους 
από τους παρακάτω τρόπους: 

3.

Κάθε δράση έχει σχεδιαστεί για να µπορείς να κάνεις τη διαφορά τώρα, ακριβώς εκεί 
που βρίσκεσαι. Αν παρακολουθείς την Παγκόσµια Δράση για την Ελευθερία σε µια 
εκδήλωση, ο διοργανωτής θα σε πληροφορήσει για τα επόµενα βήµατα. 

Αν παρακολουθείς µόνος/η, κάνε κλικ στο Υλικό Δράσης



Ενηµέρωσε για την ύπαρξη της εµπορίας ανθρώπων και για 
τους τρόπους αναγνώρισης και αναφοράς της. Χρησιµοποίησε 
τα social media και διάδωσε το µήνυµα πως η εµπορία 
ανθρώπων συνεχίζει να υπάρχει και πως υπάρχουν τρόποι για να 
την αναγνωρίσει κανείς και να αναφέρει πιθανά περιστατικά. 
Δηµιούργησε τις δικές σου ιστορίες και δηµοσιεύσεις ή/και 
αξιοποίησε το υλικό που έχεις λάβει µε την εγγραφή σου στη 
Δράση.

Η ενηµέρωση είναι το κλειδί στην πρόληψη αυτού του 
εγκλήµατος, καθώς και την αναγνώριση και διάσωση θυµάτων 
εµπορίας ανθρώπων και και τον εντοπισµό και την έρευνα των 
διακινητών.



Επικοινώνησε µε κυβερνητικούς και µη φορείς της 
περιοχής/πόλης σου (πολιτικούς, διευθυντές δηµόσιων φορέων, 
διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές υγειονοµικών µονάδων, κ.α.).  
Ενθάρρυνέ τους να συµπεριλάβουν την ενηµέρωση για την εµπορία 
ανθρώπων στην εκπαίδευση, στα σχολεία και στο ευρύ κοινό. 

Στείλε ένα email, γράψε µια επιστολή ή κάνε ένα τηλεφώνηµα για 
να εµπνεύσεις την αλλαγή. Ενηµέρωσε ανθρώπους που βρίσκονται 
σε θέσεις επιρροής πως η εµπορία ανθρώπων υπάρχει και πρέπει να 
αντιµετωπιστεί. Αυτό µπορεί να γίνει µε µια νέα νοµοθεσία, µε 
παροχή οικονοµικών πόρων, καθώς και µε την εφαρµογή 
προγραµµάτων που επιµορφώνουν το πολίτες, τη νέα γενιά, τον 
ευάλωτο πληθυσµό, αλλά και τους επαγγελµατίες της πρώτης 
γραµµής µε σκοπό την παροχή βοήθειας σε θύµατα εµπορίας 
ανθρώπων. 



Εκπαιδεύσου πάνω στα θέµατα της εµπορίας ανθρώπων, µάθε για 
την Α21 και τις δράσεις της, καθώς και πώς µπορείς εσύ να 
παραµείνεις ασφαλής και να αποτελέσεις µέρος της λύσης. 
Μοιράσου όσα έµαθες και µε άλλους!

Μπορείς να παρακολουθήσεις τη διαδικτυακή µας παρουσίαση 
για την εµπορία ανθρώπων ώστε να µεταφέρεις και σε άλλους 
αυτά που έχεις µάθει. Γνώρισε το εκπαιδευτικό υλικό της Α21 και 
τους δωρεάν οδηγούς ασφαλείας για να κάνεις συζητήσεις µε τους 
φίλους σου. Επισκέψου το A21.org/Education. 





Το πρόβληµα της εµπορίας ανθρώπων αποτελεί ταυτόχρονα και παγκόσµια κρίση αλλά και ένα 
τοπικό έγκληµα. Αν και υπάρχουν πολλές µορφές εµπορίας ανθρώπων, οι δύο πιο διαδεδοµένες 
µορφές είναι η σεξουαλική εκµετάλλευση και η εργασιακή εκµετάλλευση. 

Ο εξαναγκασµός, η εξαπάτηση ή ο εκφοβισµός ενός ανθρώπου για να παρέχει σεξουαλικές 
υπηρεσίες επί πληρωµή.

Ο εξαναγκασµός ενός ανθρώπου να δουλεύει υπό αιχµαλωσία µε ελάχιστη ή µηδενική αµοιβή.
Οι τοµείς στους οποίους παρατηρείται υψηλό ρίσκο εργασιακής εκµετάλλευσης είναι της 
τεχνολογίας, της παραγωγής ρούχων, της αλιείας, της γεωργίας, της οικιακής εργασίας, των 
εργοστασίων/βιοµηχανιών. 



Πηγές: Global Slavery Index (2018), United Nations Office on Drugs and Crime (2018),  International Labor Organization (2017)

● Υπάρχουν εκατοµµύρια ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες δουλείας στον κόσµο, σήµερα.
● Η εµπορία ανθρώπων παράγει περίπου US $150.2 δισεκατοµµύρια ετησίως.
● Πάνω από το 70% των εντοπισµένων θυµάτων εµπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες και 

κορίτσια. 
● Περίπου 1 στα 4 θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδιά.

Πηγή: Ετήσια έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για το 
διάστημα από 1.1.2019 έως και 31.1.2020

● Αναφορές για 154 θύµατα εµπορίας, εκ των οποίων 120 είναι γυναίκες και κορίτσια, τα 28 είναι 
άντρες και αγόρια, τα 2 είναι διεµφυλικά άτοµα.

● Η πλειοψηφία των ενηλίκων θυµάτων είναι άτοµα κάτω των 35 ετών. Τα 49 από τα 154 
αναφερόµενα θύµατα εµπορίας είναι παιδιά.

● Τα 25 από τα θύµατα έχουν ελληνική εθνικότητα, από τα οποία τα 19 είναι παιδιά, στην 
πλειοψηφία τους θύµατα εκµετάλλευσης επαιτείας.

● Από τις 154 υποθέσεις, οι 96 αφορούσαν σεξουαλική εκµετάλλευση, οι 36 εκµετάλλευση της 
επαιτείας, οι 23 εργασιακή εκµετάλλευση και οι 12 άλλες µορφές.

        



 Περιθωριοποιηµένα άτοµα
 Μετανάστες, πρόσφυγες 
 Παιδιά που βρίσκονται σε επισφαλές ή/και ασταθές οικογενειακό πλαίσιο
 Άνθρωποι µε αναπηρίες
 Άνθρωποι που αντιµετωπίζουν επαγγελµατική αστάθεια και χρέη

“Τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων µπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, φυλής, φύλου ή εθνικότητας. 
Ορισµένες πληθυσµιακές οµάδες έχουν υψηλό δείκτη επικινδυνότητας για να πέσουν θύµατα εµπορίας ή 
εκµετάλλευσης εξαιτίας της κατάστασης ή της θέσης τους στην κοινωνία.” 



   

 Φοβούνται να μιλήσουν σε αγνώστους και στις αρχές, καθώς 
ελέγχονται στενά από τους διακινητές τους. Μπορεί να νιώθουν φόβο, 
κατάθλιψη και να έχουν υπερβολικά υποτακτική συμπεριφορά.  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ



       ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΨΕΥΔΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

itsapenalty.org/knowthesigns

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

http://itsapenalty.org/knowthesigns
http://itsapenalty.org/knowthesigns


“Ποτέ άλλοτε δεν ήταν πιο εύκολο για τους δράστες να έρθουν σε επαφή µε παιδιά και εφήβους 
αποφεύγοντας παράλληλα την φυσική επαφή. Οι δράστες εντοπίζουν τα πιθανά θύµατα και δηµιουργούν µια 
σχέση εµπιστοσύνης µε µοναδικό σκοπό την εκµετάλλευσή τους. Αυτή η διαδικασία µπορεί να αποτελέσει 
πρόσφορο έδαφος για την εµπορία και την εκµετάλλευση.” —  

Η εκµετάλλευση παιδιών στο Διαδίκτυο συµβαίνει όταν ένας δράστης πείθει 
ένα ανήλικο (κάτω των 18) να δηµιουργήσει εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών ή βίντεο µε το ανήλικο και να συµµετέχει σε σεξουαλικού 
περιεχοµένου βίντεο ζωντανής αναµετάδοσης, είτε αυτό καταγράφεται είτε όχι. 
Συχνά οι δράστες θα χειραγωγήσουν το παιδί για να συµµετέχει σε τέτοιες 
πράξεις, δηµιουργώντας πρώτα µια συναισθηµατική σχέση µαζί του, για να 
κερδίσουν την εµπιστοσύνη του, µε τελικό στόχο τη σεξουαλική εκµετάλλευση. 
Πολλά εγκλήµατα, συµπεριλαµβανοµένου της παιδικής σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης υπάρχουν γιατί κάποιος θέλει να εκµεταλλευτεί κάποιον άλλον. 
Αυτό συµβαίνει στα εγκλήµατα που υπάρχει σχέση ενήλικα-παιδιού και δεν 
φέρει ευθύνη το παιδί. 



Μια κλήση µπορεί να 
ελευθερώσει έναν ή 
περισσότερους ανθρώπους από 
τις συνθήκες δουλείας.

ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 1109 
ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΣΟΥ 

Αν έχεις υποψίες για πιθανό περιστατικό εμπορίας 
ανθρώπων, ανάφερέ το αμέσως.

ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SOS 

11188

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

https://www.a21.org/content/human-trafficking/gnjb89#ht_call


Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε και να µεταδίδουµε ακριβείς 
πληροφορίες.

      

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/resources/downloads/
https://www.globalmodernslavery.org/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_embargoed.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
https://www.iom.int/counter-trafficking
https://www.missingkids.org/NetSmartz
https://www.missingkids.org/NetSmartz
https://www.stopsextortion.com/caregivers/




A21.org/Summit


