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Πξνινγηθέο ζθέςεηο
ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη κηα θαηά ην δπλαηφλ ζθαηξηθή
αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ trafficking, ην νπνίν παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο
θαηαζηνιήο ηνπ, εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε
δπλακηηίδνληαο ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ. Ζ ζχγρξνλε απηή κνξθή
δνπιείαο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ ελψ ιφγσ ηνπ
δηαρξνληθνχ ηεο ραξαθηήξα θαη ηνπ απμεηηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο απνηειεί αθ‟
ελφο ζεκείν ηνκήο θαη ζπδήηεζεο πνηθίισλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη αθ‟ εηέξνπ
πξφθιεζε θαη απεηιή γηα ην θξάηνο δηθαίνπ θαη γηα ηε δηεζλή έλλνκε ηάμε.
Μειεηψληαο σζηφζν, ην ελ ιφγσ δήηεκα ην θχξην εξψηεκα πνπ εγείξεηαη είλαη ην πσο
είλαη δπλαηφ παξά ηελ επάξθεηα ησλ δηαηάμεσλ, ηδίσο κεηά ην 2000 ην δνπιεκπφξην
ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο λα κελ έρεη παηαρζεί αιιά αληίζεηα λα εμειίζζεηαη κε
αλνδηθή πνξεία; Γηα πνηνπο ιφγνπο ππάξρνπλ αθφκε ην 2014 δχν δηζεθαηνκκχξηα
άλζξσπνη πνπ δελ απνιακβάλνπλ πξνζηαζία απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εγθιεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα;1 Σέηνηνπ είδνπο πξνβιεκαηηζκνί επηρεηξνχληαη λα απαληεζνχλ ζηελ
εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο.
αλ πξψην βήκα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαηηθήο, ε νπνία αλαθέξεηαη πην
επηιεθηηθά ζην εκπφξην παηδηψλ, πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ζε
παγθφζκηα εκβέιεηα, ζπλαξηψκελεο αλαπφδξαζηα πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επλννχλ
ηελ εμέιημε ηνπ απφ ην παξειζφλ έσο θαη ζήκεξα θαη ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο
εκθάληζεο ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην, πξαγκαηεχεηαη ε ζρεηηθή λνκνζεηηθή
απνηχπσζε ηνπ δηεζλνχο αιιά θαη ειιεληθνχ πιαηζίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ
πάηαμε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο , ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ηελ πνηληθή
δίσμε ησλ δξαζηψλ.
ηε ζπλέρεηα, απφ ηηο πνηθίιεο κνξθέο ηνπ εκπνξίνπ αλειίθσλ πνπ έρνπλ
εκθαληζηεί κέρξη ζήκεξα ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα απηή πνπ απνζθνπεί ζηελ
νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε,
δηαξζξψλνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη δηαθηλεηέο απνθηνχλ ηα παηδηά ζχκαηα
ηνπο θαη νη κνξθέο εθκεηάιιεπζεο απηψλ νη νπνίεο ζπγθεθξηκέλα απαξηίδνληαη απφ
ηελ πνξλεία, ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία θαη ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπξηζκφ. ην ηέινο ηεο
εξγαζίαο πξνηείλεηαη ε ιήςε κηαο ζεηξάο πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ
κεραληζκψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ
πξναλαθεξφκελσλ αμηφπνηλσλ πξάμεσλ.
ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια απφ απηή ηε ζέζε λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ
επραξηζηίεο ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θπξία Hβε Μαπξνκνχζηαθνπ γηα ηελ
θαίξηα ζπκβνιή ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
νινθιήξσζή ηεο. Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ αμίδεη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, θαζψο
ρσξίο ηελ ελζάξξπλζή ηεο δε ζα ήηαλ δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.

1
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Α. Δηζαγσγηθά
Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε
Ζ εκπνξία πξνζψπσλ ε νπνία δηεζλψο απνδίδεηαη θαη σο trafficking in human
beings ραξαθηεξίδεηαη σο ε ζχγρξνλε κνξθή δνπιείαο2 θαη ζπληζηά έλα
πνιπδηάζηαην δήηεκα κε πνηθίιεο λνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη άιιεο
πξνεθηάζεηο. Κξίλεηαη απαξαίηεην ινηπφλ, πξηλ πξνρσξήζνπκε θαηά ην δπλαηφλ ζε
κηα ζθαηξηθή πξνζέγγηζε, λα δηαζαθεληζηνχλ νη θάησζη ζρεηηθέο έλλνηεο:
i. Η Γνπιεία
Χο δοςλεία πξνζδηνξίδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ πνπ ππφθεηηαη ζε νξηζκέλεο ή
ζε φιεο ηηο εμνπζίεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ ηδηνθηεζία, απφ ηελ νπνία απνξξέεη ε
ζηέξεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δηθαητθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, φπσο ν πεξηνξηζκφο ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο ηνπ
πξνζψπνπ, ε άζθεζε ειέγρνπ επί ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηδηνθηεζίαο θαη ε έιιεηςε ηεο
ζπλαίλεζήο ηνπ ζε φηη ηνλ αθνξά3. Ζ δνπιεία απαγνξεχεηαη γεληθά κε βάζε ηε
Γηεζλή χκβαζε πεξί ησλ δνχισλ ηεο 25.9.1926 4, ην άξζξν 4 ηεο Οηθνπκεληθήο
Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηεο Γ ΟΖΔ ηεο 10.12.1948,ην άξζξν
4 παξ 1 ηεο ΔΓΑ θαη ην άξζξν 8 παξ 1 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ ΟΖΔ γηα ηα
αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα5.
ε ακθφηεξα ηα θείκελα ν ζπλαθήο φξνο δούλορ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ αλζξψπνπ πνπ,
ζηεξνχκελνο θάζε ειεπζεξίαο θαη αηνκηθνχ ή πνιηηηθνχ δηθαηψκαηνο, βξίζθεηαη ζηελ
απφιπηε θαη δηαξθή εμνπζία θάπνηνπ άιινπ σο ηδηνθηεζία απηνχ, ππνβηβαδφκελνο ζε
πξάγκα πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπλαιιαγήο, δειαδή ηνπ
αλδξάπνδνπ6.
Γεληθά ηα άηνκα πνπ θξαηνχληαη αηρκάισηα θαη αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη παξά
ηε ζέιεζε ηνπο ρσξίο απνδεκίσζε νλνκάδνληαη κνλνιεθηηθά ζθιάβνη. Τπάξρνπλ
ζθιάβνη ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο, ζθιάβνη πνπ πθίζηαληαη θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία
φπσο θαη απηνί πνπ εξγάδνληαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ εμφθιεζε θάπνηνπ ρξένπο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην ππνρείξην άηνκν ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο
ζηνλ αθέληε ηνπ θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ ην κεηψλνπλ θνηλσληθά θαη είλαη
πεξηνξηζηηθέο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ.

2

Εκνικι επηηξνπή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, Θέζεηο θαη πξνηάζεηο ζην ζέκα ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ, Πνηλ Γηθ 2007.
3
Κπξηαδή, Σ. (2010), Δκπνξία Αλζξψπσλ, Γηεζλέο & Δπξσπατθφ Γίθαην Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξψπνπ, Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζ 138 – 140
4
Κπξψζεθε κε ην Ν.4473/1930
5
Κπξψζεθε κε ην Ν.2462/1997
6
Βι εξκελεία ηνπ Άξζξνπ 323 ζην Μαλσιεδάθεο , I.(1996), Δξκελεία (θαη‟ άξζξν) βαζηθψλ φξσλ ηνπ
Δηδηθνχ µέξνπο ηνπ Πνηληθνχ θψδηθα, Αζήλα : άθθνπιαο
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ii. Ιζηνξηθή επηζθόπεζε ηεο δνπιείαο
Ζ ηζηνξία καξηπξά πσο πνηθίιεο κνξθέο δνπιεκπνξίνπ έρνπλ απνθξπζηαιισζεί
ακηγψο ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Ο δηαρξνληθφο ηνπ
ραξαθηήξαο ζπληεξείηαη ηδενινγηθά απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο, έζηκα ή
άγξαθνπο λφκνπο ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ ζξεζθεηψλ. Απφ ηνλ θαηξφ πνπ
θαηαγξάθεηαη ε αλζξψπηλε δσή ππάξρνπλ πεξηγξαθέο ελειίθσλ – ζπλήζσο αλδξψλ
αιιά ελίνηε θαη γπλαηθψλ – πνπ θαθνπνηνχλ παηδηά γηα επραξίζηεζε, ζην φλνµα ηεο
ζξεζθείαο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ παζνινγηθέο νξµέο, ζε µηα πξνζπάζεηα επηβνιήο
µηαο ζρέζεο ηζρχνο, ή επεηδή απιά πηζηεχνπλ φηη θάηη ηέηνην είλαη απνδεθηφ7.
Απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θνηλσληψλ πνπ ζηεξίρζεθαλ ζε απηφλ ηνλ
ζεζκφ ππήξμαλ νη αξρατθέο θνηλσλίεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ρψκεο, ζηηο νπνίεο ην
παηδί δε δηαζέηεη θακία απηνβνπιία αιιά ππφθεηηαη ζε εμνπζηαζηηθέο ζρέζεηο θπξίσο
ππφ ηελ εμνπζία ηνπ παηέξα ηνπ (patria potestas)8. Γελ ήηαλ ινηπφλ θαζφινπ ζπάληα
ζηελ αξραηφηεηα ε εθκεηάιιεπζε παηδηψλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο φπσο θαη ε
δηελέξγεηα ζπρλψλ επηδξνκψλ φπνπ αηρκαισηίδνληαλ γπλαίθεο θαη παηδηά γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δνχινη, ή λα ηξνθνδνηήζνπλ ηα πνξλεία θαη ηα ηεξαηεία
ιαηξείαο ησλ ζεψλ ηνπ αξραίνπ θφζκνπ .
Καηφπηλ, ε ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληθήο ζξεζθείαο βειηίσζε ηελ ζέζε
ησλ δνχισλ, ρσξίο σζηφζν λα νδεγήζεη θαη ζηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο.
Μάιηζηα, θαηά ην Μεζαίσλα ηφζν ζην Βπδάληην ,φζν θαη ζηα θξάηε ηεο δπηηθήο
Δπξψπεο παξαηεξήζεθε ην νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο δνπιείαο ιφγσ ρξεψλ φπνπ
πξαγκαηνπνηνχληαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο
εμαγνξάο νθεηιήο κε εξγαζία, ηεο δνπινπαξνηθίαο θαη ηεο κνξηήο (θνιηγηά)9. Σν
παηδί πνπ γελληφηαλ απφ απηνχο ηνπο δνχινπο γνλείο, άλεθε θη απηφ ζηνλ θχξην ηνπο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ηξφπνο απφθηεζεο παηδηψλππνρείξησλ ηνπ απνηέιεζε θαη ην γλσζηφ παηδνκάδσκα.
Σν θαζεζηψο δνπιείαο ππήξμε ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ Νένπ
Κφζκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 17νπ, 18νπ θαη 19νπ αηψλα κε ηε καδηθή κεηαθίλεζε
εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ηεο Αθξηθαληθήο επείξνπ ζε άιιεο ρψξεο, κε πξφζρεκα ηε
7

June K ζε ζπλεξγαζία µε ηελ νµάδα δηαρείξηζεο ηνπ Πξνγξάµµαηνο Daphne ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, Ηνχληνο 2007, Φπιιάδηα Daphne: Θέµαηα θαη εµπεηξίεο απφ ηελ θαηαπνιέµεζε ηεο βίαο
θαηά ησλ παηδηψλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ γπλαηθψλ, Πξφιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο
παηδηψλ
δηαζέζηκν
ζην
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/others/booklets/01_daphne_booklet_1_el.pdf
,
ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015
8
Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ παηξηθή εμνπζία βι Γθφθαο, Γ.(1989), Ηζηνξία θαη Δηζεγήζεηο Ρσκατθνχ
Γηθαίνπ, Αζήλα : άθθνπιαο, επ 55
9
Αο ζεκεησζεί πσο ηα φξηα ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη ηεο εξγαζίαο ιφγσ ρξεψλ είλαη ζνιά.
ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ηα άηνκα εμαλαγθάδνληαη λα εξγαζηνχλ κε ηελ απεηιή βίαο ή κε ηε βία
θαη ρσξίο ακνηβέο ελψ ζηελ άιιε κνξθή δνπιείαο δαλείδνληαη ρξήκαηα ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαη δεζκεχνληαη λα πξνζθέξνπλ ππνρξεσηηθή εξγαζία κέρξη ηελ πιήξε εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ. Ο
ππνινγηζκφο ησλ νθεηιψλ είλαη ζηαζεξά δπζκελήο γηα ηνλ εξγαδφκελν.
βι Siddharth, K.(2010), εμ ηξαθηθηλ,ζην άδπην ηεο νηθνλνκίαο ηεο ζχγρξνλεο δνπιείαο ,κηθ Αξηάδλε
Μαξία Αιαβάλνπ, Αζήλα: Αζβφο ,ζ 343
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κεγάιε δήηεζε γηα εξγαηηθή δχλακε πνπ ζεκεηψζεθε ζηηο κεηξνπφιεηο, ε νπνία
επέθεξε δεηλά πνπ νη δπηηθνί εθκεηαιιεχηεθαλ αζθψληαο
παξαηεηακέλε
10
ζηξαηησηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή βία ζε «θαηψηεξνπο» ιανχο . Μεηαμχ ησλ
δεηλψλ απηψλ, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε γάκνπ ιεπθψλ αλδξψλ κε καχξεο γπλαίθεο,
ην παηδί θιεξνλνκνχζε ηελ θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο ηνπ θαη γηλφηαλ θη απηφ δνχινο
εθ γελεηήο11. Ζ επηθξάηεζε ησλ θηιειεχζεξσλ ηδεψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο
Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζπλεηέιεζαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο θαζνιηθήο απαγφξεπζεο
ηεο δνπιείαο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα απφ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ ΖΠΑ
θαη άιισλ ρσξψλ. Παξά ηηο λνκηθή απαγφξεπζε, νη ζπλέπεηεο απηήο – πνπ
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, ησλ
πξνθαηαιήςεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ- θιεξνδνηήζεθαλ ηφζν ζηνλ εηθνζηφ φζν θαη
ζηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα .
Μεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθξεμε παξαγσγήο
πνπ επέθεξε ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ,ε
εθκεηάιιεπζε γηγαληψζεθε ελψ παξάιιεια ε θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ιφγσ ρξεψλ
εμαθνινχζεζε λα ζπληζηά ελαιιαθηηθή κέζνδνο γηα λα εμαζθαιίδεηαη εξγαζία ηχπνπ
δνπιείαο ζε θπηείεο, θάξκεο βννεηδψλ, ζηελ πινηνκία θαη άιιεο βηνκεραλίεο θάζε
είδνπο ζηελ Αθξηθή, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή. Έθηνηε, αθφκε θαη ζήκεξα
ζηελ Αζία, ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Αθξηθή αλήιηθα ππνρξενχληαη λα
εξγαζηνχλ ρσξίο ακνηβή θαη ζε άζιηεο ζπλζήθεο ψζηε λα μεπιεξψζνπλ νθεηιέο ηηο
νπνίεο έρεη ζπζζσξεχζεη ε νηθνγέλεηα ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα απνπιεξσζνχλ πνηέ.
Πεγή εμεχξεζεο δνχισλ απνηέιεζε θαη ε εηθνληθή πηνζεζία παηδηψλ πνπ άλεθαλ ζε
θησρέο νηθνγέλεηεο, απφ πινπζηφηεξα άηνκα.γηα λα εξγαζηνχλ ζεσξεηηθά σο νηθηαθνί
ππεξέηεο. Σέηνηεο κέζνδνη ήηαλ πιαηηά δηαδεδνκέλεο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία
φπνπ ήηαλ γλσζηέο κε ηελ θηλέδηθε νλνκαζία «κνχη ηζάη» («κηθξή αδεξθή»)12.
Φπζηθά, αο κε μεραζηεί ε αηρκαισζία, ε εμαλαγθαζηηθή εξγαζία θαη ηειηθά ε
ζαλάησζε ησλ παηδηψλ Δβξατθήο θαηαγσγήο ζηα λαδηζηηθά ζηξαηφπεδα ηεο
Γεξκαλίαο θαη ηεο Πνισλίαο.
Μεηά ηε ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε θνηλσληθή πάιε θαη ε
νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε πνπ αθνινχζεζε ηελ κεηαθνξά πινχηνπ απφ ηα
αλαπηπζζφκελα έζλε ζηηο πην πινχζηεο ρψξεο δηαδξακάηηζε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ
εκθάληζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ αλζξψπσλ, πξνθαιψληαο έμαξζε ηνπ εκπνξίνπ ιεπθήο
ζαξθφο.
ρεηηθά πην πξφζθαηα ,ε παγθφζκηα εζσηεξηθή ελζσκάησζε ησλ ιαψλ απφ ηα
πξψηα έηε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 δηεπθφιπλε ηελ πξνκήζεηα ησλ ζεκεξηλψλ ζθιάβσλ,
ηελ κεηαθνξά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο ζε απμαλφκελν αξηζκφ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ην παξαδνζηαθφ εκπφξην δνχισλ έρεη πιένλ
κεηεμειηρζεί ζε κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηδίσο ηεο
εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ησλ πξνζψπσλ θαη ηεο γελεηήζηαο δσήο ηνπο13. Με κηα
10

Siddharth, K., νπ ,ζ 10
Βι ην ιήκκα «δνπιεία», ζηελ εγθπθινπαίδεηα: Πάππξνο Larousse Britanica, ηφκνο 18, Αζήλα:
Πάππξνο, ζ 58
12
Πάππξνο Larousse Britanica,νπ, ζ 45
13
Βι εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν.3064/2002.
11
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άιιε νπηηθή, ε ζχγρξνλε έλλνηα ηεο δνπιείαο ελππάξρεη σο θνηλσληθή αληίιεςε ππφ
ηελ έλλνηα ηεο δπλαηφηεηαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνπ δίδεηαη ζε νξηζκέλνπο
ψζηε λα κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ άιινπο 14.
Δλ θαηαθιείδη, ζπγθξίλνληαο ην ρζεο κε ην ζήκεξα, ε δνπιεία ηνπ παξειζφληνο
ζρεηηδφηαλ κε ηε «λφκηκε» θπξηφηεηα ελφο αηφκνπ επί ελφο άιινπ βάζεη ηίηισλ
ηδηνθηεζίαο, ελψ ε ζχγρξνλε κνξθή δνπιείαο ζηεξίδεηαη ζηε βία ή ζε απαηειά κέζα
πξνθεηκέλνπ ε εμνπζία λα δηαηεξείηαη ζπλερφκελε πάλσ ζ έλα πξφζσπν15.
Δληνπίδνληαη θπξίσο νη θάησζη δηαθνξέο:16
 ε δνπιεία έρεη απνθηήζεη εληαίν ραξαθηήξα ζην παγθφζκην ζηέξεσκα σο πξνο
ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ δνχισλ θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία.
 νη δνχινη είλαη θηελφηεξνη, απφ φηη παιαηφηεξα, αιιά θαη αλαιψζηκνη,
ηνπηέζηηλ φηαλ δελ είλαη ρξήζηκνη απαμηψλνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη,
 ε θαηάζηαζε ηεο δνπιείαο κπνξεί λα έρεη κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα θαη δελ
αθνινπζεί ην άηνκν απαξαίηεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ,

14

Γησηάθνο Ο., Σζηιηάθνπ Μ. (2008), νπ ζ 107
Campani, C. (2010), Human trafficking (Sexual slavery) Does the international legislation give a
sufficient response to a globally committed crime? Σηκεηηθφο ηφκνο Καιιηφπεο πηλέιιε
,Αζήλα:άθθνπιαο ζ 342
16
Bales, K.(2005), Understanding Global Slavery. A Reader, Berkeley and Los Angeles, London:
University of California Press ζ. 9.
15
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iii. To trafficking in human beings
Ο φξνο «trafficking in human beings» ή επζχλνπηα trafficking17 είλαη έλαο
αγγιφθσλνο φξνο πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηνλ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη
αλά ηνλ θφζκν γηα λα ππνδειψζεη ηελ εκπνξία ησλ αλζξψπσλ, ε νπνία
θαηαιακβάλεη θάζε πξάμε πεξηαγσγήο ζε δνπιεία ή κεηαθνξάο δνχινπ18.
Δηπκνινγηθά θαηάγεηαη απφ ηελ ιέμε “traffic” δειαδή ηελ δηαδηθαζία ηεο θίλεζεο.
Με ηνλ φξν trafficking ελλννχκε κεηαθνξηθά, ηελ δηαθίλεζε αηφκσλ απφ ρψξα ζε
ρψξα ή εληφο ησλ ζπλφξσλ ελφο θξάηνπο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή
εθκεηάιιεπζε ηνπο. Πξνο ηελ επίηεπμε ηεο απφθηεζεο θαη κεηέπεηηα ηεο δηάζεζεο,
αληαιιαγήο, παξαρψξεζεο κε πψιεζε ή κεηαπψιεζε ηνπ πξνζψπνπ, ε ζπλήζεο
δηαδηθαζία εθ κέξνπο ησλ δξαζηψλ πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ζην ππνςήθην ζχκα
ζπληνληζκέλσλ κεζφδσλ κε ηε ρξήζε βίαο, απαηειψλ ή αζέκηησλ κέζσλ έηζη ψζηε
ην ζχκα λα ππφθεηηαη ζε εμαλαγθαζκφ, απψιεηα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ θη ελ
γέλεη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ.
Χζηφζν, ε αθξηβήο ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ trafficking δελ είλαη απιή θαζψο,
φπσο απνδεηθλχεηαη, εγθηβσηίδεη πιήζνο ζεκάησλ. Διάρηζηα απφ απηά δχλαηαη λα
ζεσξεζνχλ ην ζχγρξνλν δνπιεκπφξην, ε δηαζπλνξηαθή εγθιεκαηηθφηεηα, νη
κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο, ε δηαθζνξά ησλ αξκφδησλ αξρψλ (θ.ι.π.)19. Χο εθ
ηνχηνπ, ε πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο δεκηνχξγεζε δπζθνιίεο σο πξνο ηελ
πηνζέηεζε ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ πνπ λα εζηηάδεη ζηηο πην ζεκαληηθέο
ζπληζηψζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηδηαηηέξσο ζηελ εθκεηάιιεπζε θη φρη ζηε
κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πνηθίινη νξηζκνί δφζεθαλ
απφ ηε λνκνινγία γηα ηελ εκπνξία - φπσο απφ ηε χκβαζε ηεο Europol ην 1995 θαη
ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ σο εκπνξία ην 199620- νη νπνίνη φκσο
ρξεηάδνληαλ δηαζαθελίζεηο θαη πξνζζήθεο γηα λα θαιχςνπλ φιν ην θάζκα ησλ
πεξηπηψζεσλ ηνπ trafficking.
Πιένλ, ν επίζεκνο θαη θνηλά απνδεθηφο νξηζκόο ηνπ trafficking αληιείηαη δηεζλψο
απφ ην Πξσηφθνιιν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 2000, γηα ηελ Πξφιεςε, Καηαζηνιή
Ο φξνο ηνπ trafficking, πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 17 νπ αηψλα αλαθεξφκελνο ζηε δηαθίλεζε
παξάλνκσλ πξντφλησλ. Απφ ην 19ν αηψλα θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη ηε δηαθίλεζε
αλζξψπσλ νη νπνίνη πσινχληαη ζαλ εκπφξεπκα. βι Κπξηαδή Σ. ,ν π, ζ 1
18
Αξθεί θαη κηα κεκνλσκέλε πξάμε κε ην ζθνπφ ηνπ θέξδνπο, είλαη δε δπλαηή θαη ε απφπεηξα. βι
Μαξγαξίηεο, Μ.(2003),Πνηληθφο Κψδηθαο, εξκελεία, εθαξκνγή, Αζήλα: άθθνπιαο, ππφ Άξζξν 323,
ηνηρεία ηνπ βαζηθνχ εγθιήκαηνο ηνπ εκπνξίνπ Γνχισλ, ζ 863
19
Παπαδνπνχινπ Υ., «Δκπνξία γπλαηθψλ (trafficking). Σν δνπιεκπφξην ηνπ 21 νπ αηψλα», ζην Σαηά
Αξζέι., Υαξίηνπ – Φαηνχξνπ, Λ. Μ. (2008), Αδακάθε Θ. (επηκ.), Καηαξγψληαο ηα εκπφδηα.
πκβνπιεπηηθή θαη ελδπλάκσζε γπλαηθψλ, Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, , ζ 315.
20
χκθσλα κε ηελ χκβαζε Δuropol ηεο 26.7.1995 "εκπνξία αλζξψπσλ είλαη ε ππαγσγή πξνζψπνπ
ζηελ πξαγκαηηθή θαη παξάλνκε εμνπζία άιισλ πξνζψπσλ, κε ρξήζε βίαο, απεηιήο, κε θαηάρξεζε ζρέζεο
εμάξηεζεο ή κε δφιν, κε ζθνπφ ηδίσο ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πνξλείαο, άιιεο κνξθέο γελεηήζηαο
εθκεηάιιεπζεο θαη βίαο θαη` αλειίθσλ ή ηελ εκπνξία έθζεησλ παηδηψλ. ηηο ελ ιφγσ κνξθέο
εθκεηάιιεπζεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε παξαγσγή, πψιεζε ή θαη` άιιν ηξφπν δηαλνκή πνξλνγξαθηθνχ
πιηθνχ ζηα παηδηά", ελψ ζε ζρεηηθφ Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 5.2.1996 σο εκπνξία
αλζξψπσλ νξίδεηαη ε "παξάλνκε πξάμε, κε ηελ νπνία θάπνηνο άκεζα ή έκκεζα ελζαξξχλεη ηελ είζνδν ή
ηε δηακνλή πνιίηε πξνεξρφκελνπ απφ ηξίην θξάηνο, κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο
δφιν ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή εμαλαγθαζκνχ ή θάλνληαο θαηάρξεζε ηεο επάισηεο θαηάζηαζεο απηνχ
ηνπ αηφκνπ ή ηνπ δηνηθεηηθνχ θαζεζηψηνο"
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θαη Σηκσξία ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο πξνζψπσλ, ηδίσο γπλαηθψλ θαη
παηδηψλ θαη αθνξά:
«ηε ζηξαηνιφγεζε, κεηαθνξά, κεηαθίλεζε, εγθαηάζηαζε , ή παξαιαβή πξνζψπσλ,
κέζσ απεηιήο, ή ρξήζεο βίαο, ή άιισλ κνξθψλ εμαλαγθαζκνχ, ηεο απαγσγήο, ηνπ
δφινπ, ηεο εμαπάηεζεο, ηεο θαηάρξεζεο ηεο δχλακεο, ηεο θαηάρξεζεο κηαο ηξσηήο ή
επάισηεο ζέζεο, ηεο πξνζθνξάο ή ηεο απνδνρήο νηθνλνκηθνχ ή άιινπ νθέινπο γηα ηελ
επίηεπμε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ελφο πξνζψπνπ ην νπνίν αζθεί έιεγρν ή εμνπζία επί
άιινπ πξνζψπνπ γηα ην ζθνπφ ηεο εθκεηάιιεπζεο» (Άξζξν 3 παξ α).
Δηδηθφηεξα φζν αθνξά ηα παηδηά, πνπ σο ηέηνηα λννχληαη ηα πξφζσπα ειηθίαο θάησ
ησλ 18 εηψλ, ε θαηά ηα παξαπάλσ δηαθίλεζε πξνζψπσλ ζηνηρεηνζεηείηαη αθφκα θη αλ
δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαλέλα απφ ηα πξναλαθεξφκελα κέζα (Άξζξν 3 πεξ γ, δ ).
Ζ εθκεηάιιεπζε21 πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ πνξλεία ή άιιεο κνξθέο
γελεηήζηαο εθκεηάιιεπζεο, ηελ εμαλαγθαζηηθή εξγαζία, ή παξνρή ππεξεζηψλ, ηε
δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζθιαβηάο, ή ηελ αθαίξεζε ζσκαηηθψλ νξγάλσλ (Άξζξν 3 παξ
α). Καζίζηαηαη βέβαηα δπλαηφ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζε θάζε
πεξηνρή λα επδνθηκνχλ δηάθνξεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο.

Source:UNODC

Γεληθφηεξα σο κνξθή ηνπ trafficking ζεσξείηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο
έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Καη‟ αλαινγία ζπκπεξαίλεηαη πσο ζην πεδίν ηεο
εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπνπ ππάγεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή εθκεηάιιεπζεο ε
21

Δθκεηάιιεπζε ζεκαίλεη θαηάρξεζε, ζεκαίλεη φηη ν δξάζηεο έρεη γλψζε ηεο θαηαζηάζεσο ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ν αλήιηθνο θαη επσθειείηαη απηήο. βι ΤΜΒ ΠΛΖΜ ΑΘ 2826/2004
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νπνία πξαθηηθά απνηππψλεηαη κε ηε κνξθή δνπιείαο22. Απηέο νη πην αζπλήζηζηεο
κνξθέο θαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ, θαίλνληαη ζηνλ θάησζη ράξηε:

Source : UNODC

Γεδνκέλεο ηεο ηαρχηαηεο εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο, ζα ήηαλ
αλππφζηαηνο ν ηζρπξηζκφο πσο κηα πιήξεο παξνπζίαζε φισλ ησλ κνξθψλ
εθκεηάιιεπζεο είλαη εθηθηή θαζψο δελ απνθιείεηαη πνηέ ε εκθάληζε λέσλ
εθθάλζεσλ εθκεηάιιεπζεο.
Γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, πξνέθηαζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ trafficking ζπληζηά ε έλλνηα
ηνπ trafficker πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά σο ζπλψλπκε ηεο έλλνηαο ηνπ
δηεζλνζσκαηέκπνξνπ, εζηηάδνληαο ζηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
εκπνξίαο θαη ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ. Αθφκα, ε έλλνηα ηνπ trafficker
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη έλα ζπιινγηθφ ππνθείκελν, κηα νκάδα αλζξψπσλ θη φρη
έλα άηνκν. Γη‟ απηφ, ελψ θαηά θαλφλα αλαθέξεηαη ζην ζθιεξφ ππξήλα ηεο
ζσκαηεκπνξίαο θάπνηεο θνξέο ν φξνο επεθηείλεηαη θαη πεξηιακβάλεη θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο πνπ βνεζνχλ ζηε δξάζε ηεο εγθιεκαηηθήο νκάδαο23.

22

πκεσλίδνπ - Καζηαλίδνπ, Δ.(2008), Δκπνξία αλζξψπσλ: Δηδηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο θαη
πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπο ζε πκεσλίδνπ - Καζηαλίδνπ, Δ., Δκβάζπλζε ζην νπζηαζηηθφ πνηληθφ
δίθαην, Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε ,ζ 845
23
Λάδνο, Γ. (2001), Πνξλεία θαη Γηεζληθή σκαηεκπνξία ζηε ζχγρξνλε Διιάδα, Αζήλα: Καζηαληψηε, ζ
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iv.Σν Υακνγειαζηό trafficking
Σα ηειεπηαία ρξφληα νξηζκέλεο θνξέο παξαηεξείηαη κηα ηδηφηππε ζπκπεξηθνξά ησλ
ζπηψλ ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ, νη νπνίνη ηείλνπλ λα κε ζηεξίδνπλ ηελ άληιεζε ησλ
θεξδψλ ηνπο απνθιεηζηηθά απφ ηελ αδηάιεηπηε θαθνπνίεζε ησλ ζπκάησλ αιιά
παξέρνπλ ζ‟ απηά έλα είδνο αζθάιεηαο, ψζηε λα αηζζάλνληαη φηη δνπλ αμηνπξεπψο θαη
ηθαλνπνηνχλ ηα εξγαηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. Σνπηέζηηλ, ηα ζχκαηα απνιακβάλνπλ κηα
κηθξή νηθνλνκηθή αληακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, έλα ξεπφ ή κηα πξννπηηθή
«απειεπζέξσζεο», κε αληάιιαγκα ηε ζηξαηνιφγεζε λέσλ ζπκάησλ. ζην θαηλφκελν
ηεο «ρνξεγίαο», εηο βάξνο αλήιηθσλ θνξηηζηψλ ή θνξηηζηψλ πνπ κφιηο έρνπλ
ελειηθησζεί θαη εθδίδνληαη κε αληάιιαγκα είδε πνιπηειείαο ή κηθξά πνζά πνπ ηνπο
παξέρνπλ ηνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο δαπαλψλ ή
εθπαηδεπηηθψλ δαπαλψλ24.
Σν ιεγφκελν «ρακνγειαζηφ trafficking» αλαθέξεηαη ζε κηα ζηαδηαθή ηζνπέδσζε ηεο
αμηνπξέπεηαο ηνπ ζχκαηνο πνπ βαζκεδφλ παχεη λα ειπίδεη θαη λα δηεθδηθεί ηελ
δηαθπγή ηνπ απφ ηα δίρηπα ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Διάρηζηεο νηθνλνκηθέο
απνιαβέο ηελ εκέξα θαη έλα ξεπφ, ζπρλά αξθνχλ ψζηε ην ζχκα λα κελ δηεθδηθεί πηα
ηελ απειεπζέξσζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ αζηπλνκία25. Έηζη, νη
ζσκαηέκπνξνη ζηξέθνληαη, πιένλ, πεξηζζφηεξν ζε γπλαίθεο πνπ ζπλαηλνχλ ζηε θχζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γηα λα πεηχρνπλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή δηαθηλδχλεπζε λα
ηνπο αλαθαιχςνπλ26.
v. Η δηαθνξά ηνπ trafficking θαη ηεο κε λόκηκεο κεηαλάζηεπζεο.
Ζ πεξίπησζε ησλ κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ θαη ε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηξίηνπο, φηαλ
δελ ππάξρεη άιινπ είδνπο εθκεηάιιεπζε, νη νπνίνη επηρεηξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ
είζνδν ηνπο ζε κία ρψξα επί ζθνπνχ πινπηηζκνχ θαη θαηά παξάβαζε ησλ ζπλφξσλ
φπσο θαη ε παξακνλή ησλ αιινδαπψλ ππάγεηαη ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ
κε λφκηκε κεηαλάζηεπζε θαη εζθαικέλα ηαπηίδεηαη κε ην trafficking θαη
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν σο «δνπιεκπφξην»27.
ε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ζε δηεζλείο λνκηθέο δηαηάμεηο28 νξίδεηαη πσο ε κε
λφκηκε κεηαλάζηεπζε θαη ε εκπνξία ησλ αλζξψπσλ ζπληζηνχλ δηαθξηηέο αμηφπνηλεο
πξάμεηο, νη νπνίεο δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη ελλνηνινγηθά δηφηη νπζηαζηηθά, ε κε
24

Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, Έθζεζε ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή
εθκεηάιιεπζε θαη ηελ πνξλεία θαζψο θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, 4/02/2014 ,
(2013/2103(INI)
25
Υινχπε, Γ., Γπλαίθεο θαη παηδηά ζχκαηα δηαζπλνξηαθήο θαη δηεζληθήο εγθιεκαηηθήο δξάζεο, Πνηλ Γηθ
7/2006, ζ 922
26
Λάδνο, Γ. (2002) Trafficking in Greece in 2002, Γηεζληθή ζσκαηεκπνξία θαη εμαλαγθαζηηθή πνξλεία
ζηελ
Διιάδα
ηνπ
2002,
STOPNOW,
ΚΔΓΔ
δηαζέζηκν
ζην
http://www.kede.org/userfiles/file/traffic.pdf, ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015
27
Υινχπεο, Γ.Γ.(2005), Γηαζπλνξηαθφ θαη νξγαλσκέλν έγθιεκα. Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζ 152
28
Δλδεηθηηθή, ελ πξνθεηκέλσ, είλαη ε πηνζέηεζε ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ πξσηνθφιισλ, κε ηα νπνία
ζπκπιεξψζεθε ε χκβαζε ηνπ Ο.Ζ.Δ θαηά ηνπ Γηεζληθνχ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο, ήηνη ηνπ
Πξσηνθφιινπ γηα ηελ πξφιεςε, θαηαζηνιή θαη ηηκσξία ηεο δηαθίλεζεο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηνπ
Πξσηνθφιινπ θαηά ηεο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ.
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λφκηκε κεηαλάζηεπζε δελ επηθέξεη πάληα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξψπσλ. Έζησ
θη αλ ν δηαρσξηζκφο είλαη δχζθνινο, ζηα δπν δεηήκαηα εληνπίδνληαη δηαθνξεηηθά
ζηνηρεία.
Σν πξψην ζπληζηά αδίθεκα ελαληίνλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δεκφζηαο ηάμεο , πνπ
ζπλίζηαηαη ζηελ παξαβίαζε ησλ ζπλφξσλ ηνπ ελψ ην δεχηεξν, είλαη αδίθεκα θαηά
ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο 29. Τπάξρεη δηαρσξηζκφο δειαδή ζην
ζθνπφ ησλ αηφκσλ. Ζ πξφζεζε ηεο δηαθίλεζεο κε λφκηκσλ κεηαλαζηψλ/ηξηψλ είλαη ε
δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά γηα ηελ απνθφκηζε ίδηνπ νθέινπο, ελψ ν ζθνπφο ηνπ
trafficking είλαη ε εθκεηάιιεπζε30. ηελ νπζία, ε πξάμε ηεο κε λφκηκεο δηαθίλεζεο
κεηαλαζηψλ απνδίδεη ηε κεηαθίλεζε ελφο πξνζψπνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε
ηελ ειεχζεξε ζπγθαηάζεζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ, ζηνηρείν φκσο πνπ δελ
απνηππψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ, θαηά ηελ νπνία ε ζπλαίλεζε
ηνπ ζχκαηνο δελ ππάξρεη ή πθαξπάδεηαη. Δπίζεο, ε παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία
αλζξψπσλ δελ πξνυπνζέηεη δηαζπλνξηαθά ζηνηρεία, δηφηη κπνξεί λα ππάξρεη θαη ζε
εζληθφ επίπεδν31.
Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ κε λφκηκσλ
κεηαλαζηψλ θαη αληίζηνηρα ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο απφ ηα θξάηε ππνδνρήο ηνπο. ηα
κελ πηζηνπνηεκέλα ζχκαηα εκπνξίαο παξέρεηαη πξνζηαζία θαη ζηήξημε ζηνπο δε
παξαλφκσο δηαθηλεζέληεο κεηαλάζηεο θξάηεζε θαη απέιαζε. Σέινο δηαθνξέο
παξαηεξνχληαη θαη ζην ρξφλν ιήμεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζσκαηέκπνξνπ θαη
κεηαλαζηψλ ε νπνία ζηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε ηειεηψλεη κφιηο ην άηνκν θηάλεη
ζηε λέα ρψξα.
Μνιαηαχηα, πξνέρεη λα ηνληζηεί πσο νη πξψηκνη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο
κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ζσκαηεκπνξίαο είλαη θαηά βάζε φκνηνη θαη αλάγνληαη ζηελ
επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα θχγεη απφ ηελ παηξίδα ηνπ πξνο αλαδήηεζε εξγαζίαο. Αλ
θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα κεηαλαζηεχζεη εθηεζεί ζε δίθηπα εμαπάηεζεο θαη
θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο ηνπ ηφηε κηιάκε πξαθηηθά γηα εκπνξία. Ζ αιήζεηα είλαη
πσο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ιαζξέκπνξνη ζπλερίδνπλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηνπο
κεηαλάζηεο, κε απεηιέο θαη απαηηήζεηο γηα πξφζζεηεο ακνηβέο32.Απηφ ζπκβαίλεη
ζπλήζσο, επεηδή ηα πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ δελ είλαη ζε ζέζε λα
απνπιεξψζνπλ ην θφζηνο ηνπ «ηαμηδηνχ» ηνπο. Απηή ηελ αδπλακία εθκεηαιιεχνληαη
νη δηαθηλεηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε έλα θαζεζηψο νκεξίαο πξνο
απνπιεξσκή απηνχ ηνπ ρξένπο33.

29

Μνληδίλη, Π. (2007), Δκπφξην Γπλαηθψλ, Πνξλεία, Μαζηξνπεία , Δθκεηάιιεπζε , Αζήλα : Μειάλη ζ
101 θαη Κπξηαδή Σ., φπ, ζ 18
30
Campani, C. (2010), Human Trafficking (Sexual Slavery): Does the international legislation give a
sufficient response to a globally committed crime?, ηηκεηηθφ ηφκνο Καιιηφπεο πηλέιιε, Αζήλα:
άθθνπια,, ζ 242
31
Γξνχγα, Κ. & Παπαδνπνχινπ, Θ. (2008), Οδεγφο γηα πκβνχινπο: Trafficking –Παξάλνκε δηαθίλεζε
θαη Δκπνξία Γπλαηθψλ, ΚΔΘΗ, Αζήλα
32
Βι ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Interpol ζηε ζεκαηηθή Σrafficking in human beings, People Smuggling,
δηαζέζηκν ζην http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/People-smuggling,
ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015
33
Κπξηαδή Σ., νπ, ζ 13
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β) Η δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο αλειίθσλ
Σν ζχγρξνλν δνπιεκπφξην ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κάζηηγα ηεο επνρήο
καο. Αλάκεζα ζηα ζχκαηα ηνπ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απφ
ζρεηηθή έθζεζε ηεο Eurostat γηα ηα έηε 2008, 2009, 2010 ηα παηδηά θαηαιακβάλνπλ
έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 18%34.

ε παγθφζκην επίπεδν , τα παιδιά αποτελοφν το 1/3 των κυμάτων του trafficking.
ε κάκε τρία παιδιά, τα δφο είναι κορίτςια και το ζνα είναι αγόρι. Ωςτόςο ςε
κάποιεσ περιοχζσ όπωσ θ μζςθ Ανατολι και ςτθν Αφρικι, τα παιδιά αποτελοφν τθν
πλειοψθφία των κυμάτων35.

34

Οι πλθροφορίεσ βαςίηονται ςτα δεδομζνα που καταχωρικθκαν ςτθν Eurostat από 19 κράτθ μζλθ
για τα προαναφερκζντα ζτθ. βλ Δπξσπατθή Έλσζε, Trafficking in human beings report 2013, by
Eurostat
methologies
working
papers
διακζςιμο
ςτο
http://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/trafficking_in_human_beings_-_dghome-eurostat_en_1.pdf
,(τελευταία επίςκεψθ 2/2/2015)
35
Global report on trafficking in persons 2014, UNODC
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Απ‟ φιεο ηηο ζπλήζεηο κνξθέο εκπνξίαο πξνζψπσλ ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε
απνηειεί ηελ πην ζπλεζηζκέλε. Απηφ επηβεβαηψλεη θαη ε έθζεζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ
ΟΖΔ γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Ναξθσηηθψλ θαη ηελ Πξφιεςε ηνπ Δγθιήκαηνο, ην 2010,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 79% ησλ εληνπηζζέλησλ ζπκάησλ εκπνξίαο απνηέιεζαλ
αληηθείκελν ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, ην 18% αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο θαη ην 3 %
άιισλ κνξθψλ εθκεηάιιεπζεο36.
Αξρήο γελνκέλεο απφ ην 1998 , πνιιέο θπβεξλήζεηο, ζψκαηα ηνπ ΟΖΔ- UNICEF,
Ηλζηηηνχην Δξεπλαο ηνπ ΟΖΔ γηα ην Γηαπεξηθεξεηαθφ έγθιεκα θαη ηελ Απνλνκή
Γηθαηνζχλεο (UNICRI), Τπεξεζία ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ην έγθιεκα
(UNODC) θαζψο θαη δηεζλείο θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί άξρηζαλ λα δηακνξθψλνπλ
εθηηκήζεηο γηα ηνλ εηήζην αξηζκφ ζπκάησλ ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο. ρεηηθά
πξφζθαηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο ηνπ Ηνπλίνπ
2012 ηα νπνία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 2002-2011, θαηαδεηθλχνπλ κε κηα κεηξηνπαζή
εθηίκεζε
πσο
ν
αξηζκφο
ησλ
ζπκάησλ
αλαγθαζηηθήο
εξγαζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλαγθαζηηθήο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, αλέξρεηαη
ζε 20,9 εθαηνκκχξηα ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ ε εκπνξία παηδηψλ εθηηκάηαη ζε 5,5
εθαηνκκχξηα37. ην γξάθεκα θαίλνληαη ζε θιηκάθσζε νη πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε ζηηο
νπνίεο εληνπίδεηαη ζε κεγάιε ζπρλφηεηα ην child- trafficking.

36

UNODC, 2010, The Globalization of Crime, A Transnational Organized Crime Threat Assessment
δηαζέζηκν
ζην
http://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf ,ζ 40 , ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015
37
Δπξσπατθή Έλσζε, The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–
2016, COM (2012), ζ 286
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Δίλαη νθζαικνθαλέο πσο νη ππναλάπηπθηεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε είλαη πεξηζζφηεξν
ηξσηέο ζην εκπφξην αλζξψπσλ θάζε κνξθήο. Ηδηαηηέξσο ηα παηδηά ηεο Αθξηθήο
βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζέζε ηεο ιίζηαο ησλ πεξηνρψλ πνπ επδνθηκεί ε παηδηθήο
εξγαζία κε ηηο ρεηξφηεξεο κάιηζηα ζπλζήθεο. Σα επθίλεηα δάθηπια ηνπο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα μεκπεξδεχνπλ ηα δίρηπα ησλ ςαξάδσλ ή λα ξάβνπλ είδε
πνιπηειείαο . ηηο θπηείεο θαθάνπ ηεο Αθηήο ηνπ Διεθαληνζηνχ εξγάδνληαη πάλσ
απφ 600.000 παηδηά . Δίλαη παηδηά 10-14 εηψλ πνπ εξγάδνληαη κέρξη θαη 15 ψξεο ηελ
εκέξα , ε δε εξγαζία ηνπο πεξηιακβάλεη θ ηε κεηαθνξά θνξηίσλ πνιιά απφ απηά
δειεηεξηψδε38. Άιια παηδηά πνπιηνχληαη σο λχθεο ή αλαβάηεο θακήιαο θαη
γεληθφηεξα σζνχληαη ζηελ επαηηεία, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ παηδηθή
πνξλνγξαθία. ηε Λαηηληθή Ακεξηθή δε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Βξαδηιία ζχκθσλα κε
ηελ εζληθή νξγάλσζε Πξφιεςεο Παηδηθήο Δθκεηάιιεπζεο ηεο ρψξαο, γηα ην έηνο
2012 εθδίδνληαλ ζηνπο δξφκνπο 500.000 παηδηά, αξηζκφο πεληαπιάζηνο ησλ παηδηψλ
πνπ εθπνξλεχνληαλ ην 200139.
Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί θαλείο ζηα αγφξηα πνπ καζαίλνπλ λα
ζθνηψλνπλ πξηλ κάζνπλ λα δηαβάδνπλ40 εληαγκέλα ζε δηάθνξεο παξαζηξαηησηηθέο
νκάδεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο. πρλά έρνπλ απαρζεί ζην
ζρνιείν, ζην δξφκν ή ζην ζπίηη ή έρνπλ ζηξαηνινγεζεί "εζεινληηθά", ζπλήζσο επεηδή
βιέπνπλ ιίγεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα επηβίσζε ή έρνπλ επεξεαζηεί – θαλαηηζηεί κε
ζξεζθεπηηθέο ή εζληθηζηηθέο πεπνηζήζεηο. ηελ πξνζπάζεηα λα αληηιεθζνχκε ην
κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εκπνξίνπ παηδηψλ δε ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε
ηα πην πξφζθαηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξάζε ησλ εμηξεκηζηψλ ηνπ
Ηζιακηθνχ θξάηνπο. χκθσλα κε ηελ έθζεζε πνπ έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ε Γηεζλήο
Ακλεζηία κε ηίηιν «Απφδξαζε απφ ηελ Κφιαζε: Βαζαληζκνί θαη ζεμνπαιηθή ζθιαβηά
ππφ ην θαζεζηψο ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο ζην Ηξάθ»41, εθαηνληάδεο – πηζαλφλ ρηιηάδεογπλαίθεο θαη παηδηά απεηινχκελα κε ζάλαην, αηρκαισηίζηεθαλ ηνλ πεξαζκέλν
Αχγνπζην πξνθεηκέλνπ λα ζηξαηνινγεζνχλ, λα ραξηζηνχλ σο δψξα ζηνπο καρεηέο
ηεο Σδηράλη, λα πσιεζνχλ, λα βηαζηνχλ ζπζηεκαηηθά ή αθφκα θαη λα παληξεπηνχλ κε
κέιε ηεο νξγάλσζεο. Πιήζνο ησλ παηδηψλ απηψλ, ειηθίαο αθφκε θαη κηθξφηεξεο ησλ
12 εηψλ απηνθηφλεζαλ. Μεγάια πνζνζηά ζπλαληάκε θαη ζηελ Κεληξηθή Αθξηθή
φπνπ ζχκθσλα κε ηε Unicef ηνλ Μάην ηνπ 2014, ηα παηδηά ζηξαηηψηεο πξνζέγγηζαλ
ηα 600042.
38

πκεσλίδνπ Δ., Παπαδνπνχινπ, Π.(2012), Βαιθάληα, Ζ νκεξία ηεο θηψρεηαο, Θεζζαινλίθε:
University studio Press, ζ 106
39
Brasileiro Α. , 3/12/ 2013, Brazil‟s child sex trade thrives as World Cup looms, Thomson Reuters
Foundation, δηαζέζηκν ζην http://www.trust.org/item/20131202170532-sxuze?view=print, ηειεπηαία
επίζθεςε 3/02/2015
40
Βι ηε δήισζε ηνπ Antonio Maria Costa, 12/02/2009, Global research in trafficking in personnes,
by UNODC, δηαζέζηκε ζην
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=22099&catid=4:latestnews&Itemid=18 , ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015
41
Amnesty international, Γεθέκβξηνο 2014 , Escape from hell torture and sexual slavery In Islamic
state
captivity
in
Iraq,
δηαζέζηκν
ζην
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE14/021/2014/en/5243cb6b-09fe-455d-b2dff6ce34e450f4/mde140212014en.pdf , ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015
42
Unicef, Children in Crisis in Central African Republic, a four month progress report, May 2014
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Τπνγξακκίδεηαη σζηφζν, πσο ε παγθφζκηα εμάπισζε ηεο εκπνξίαο θαζηζηά
δχζθνιε ηε ζπγθέληξσζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ θαη δπζρεξή ην
ζρεκαηηζκφ κίαο ζπλνιηθήο εηθφλαο γηα ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο αιιά θαη ηελ εμέιημή
ηνπ43.
βi.Σν κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα
Σν θαηλφκελν ηεο δηεζληθήο εκπνξίαο ζηελ Διιάδα δηαξθεί ήδε πεξηζζφηεξν απφ 30
ρξφληα, αθνχ έγηλε αηζζεηά αληηιεπηφ κεηά ην 1980. Χο πξνο ηα παηδηά, είηε
εθδίδνληαλ απφ ηνπο ζσκαηέκπνξνπο είηε ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα φξγαλα ηνπο ζηε
καχξε αγνξά ησλ κεηακνζρεχζεσλ. Ζ ειηθία ηνπο θπκαηλφηαλ απφ 13 έσο 17 έηε44
αλεμαξηήησο θχινπ. Αλαπφθεπθηα, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο δηεπθφιπλε ηε
δηαθίλεζε ησλ αλειίθσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ πνιιά πηζαλά γεσγξαθηθά ζεκεία
εηζφδνπ ησλ ζπκάησλ πνπ κπνξνχλ εχθνια λα παξαβηαζηνχλ απφ ηνπο δηαθηλεηέο,
ηφζν απφ ηε ζηεξηά φζν θαη απφ ηε ζάιαζζα: ηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα ζηνλ Έβξν,
νη αθηέο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη ηα ειιελν-αιβαληθά θαη ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ γπλαίθεο θαη παηδηά
κεηαθέξνληαη κε βάξθεο απφ ηηο ηνπξθηθέο αθηέο ζηηο αθηέο ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ
ή δηαλχνπλ κε ηα πφδηα ηα ζχλνξα ηνπ Έβξνπ γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ Διιάδα.
Χζηφζν, ζήκεξα ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ ηνπ trafficking κε ζθνπφ ηελ ζεμνπαιηθή
εθκεηάιιεπζε θαίλεηαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 45 ελψ
αμηφινγε αχμεζε παξνπζηάδεηαη ζηα ζχκαηα εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο.
Δηδηθφηεξα εδψ θαη δχν δεθαεηίεο, παηδηά Αιβαληθήο θαηαγσγήο, θπξίσο απφ ηηο
θνηλφηεηεο ησλ Ρνκά, ησλ Αηγππηίσλ, ην Μπαγθιαληέο, ηελ Ηλδία, ην Αθγαληζηάλ
αιιά θαη άιιεο κεηνλφηεηεο κεηαθέξνληαη ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία παξάλνκα θαη
θαηά θχκαηα γηα επαηηεία, πψιεζε κηθξναληηθεηκέλσλ ζηνπο δξφκνπο, θαζάξηζκα
ησλ ηδακηψλ ησλ απηνθηλήησλ ζηα θαλάξηα (θηι)46. Γχν κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο
νη ειβεηηθή Terre des Hommes θαη ε αιβαληθή Ndhime per famiye ζχκθσλα κε
έξεπλα ηνπο ππνινγίδνπλ πσο ην Γεθέκβξην ηνπ 1999 ρίιηα παηδηά απφ ηελ Αιβαλία
εξγάδνληαλ ζηνπο δξφκνπο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ47.ηελ πεξίπησζε ηεο επαηηείαο
πηζηεχεηαη φηη αξθεηά άηνκα έρνπλ αθξσηεξηαζηεί εζθεκκέλα γηα λα απμήζνπλ ην
αίζζεκα ηνπ νίθηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα θέξδε ηνπο. Ζ πψιεζε κηθξναληηθεηκέλσλ
ζηνπο δξφκνπο θαη ε επαηηεία ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη θη απφ κηθξνεγθιεκαηηθφηεηα48.
Σν 2014- 2015 , ε καχξε παηδηθή εξγαζία εμειίζζεηαη απξφζθνπηα. Μέζα ζηελ
43

Κπξηαδή Σ., νπ ζ 82
Έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά απνθάιπςαλ πσο νη ειηθίεο ησλ παηδηψλ πεξηέρνπλ
ζπληειεζηέο εθηίκεζεο θαη δελ έρνπλ ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα, θαζψο νη δξάζηεο είηε αδηαθνξνχζαλ
γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ είηε ηελ κείσλαλ ζθφπηκα ζηνπο πειάηεο γηα λα απμήζνπλ ηα πνξληθά
κηζζψκαηα. Μεηαμχ 1995-1997, εληνπίζηεθαλ 109 παηδηά εσο 10 εηψλ,114 παηδηά 11 έσο 12 εηψλ θαη
120 παηδηά 13 έσο 14 εηψλ. βι Ζ παξαπνξλεία παηδηψλ θάησ ησλ 13 εηψλ νπ ζ 304-305
45
βι αλαιπηηθά ζην θεθάιαην «Ζ πνξλεία»
46
Trafficking in persons report for Greece 2014,
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226730.htm , (τελευταία επίςκεψθ 5/03/2014)
47
Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ Υινχπεο Γ. Γ, νπ, ζ 155
48
Surtees, R. (2005) ,Second annual report on victims of trafficking in South Eastern Europe, Geneva:
IOM ,ζ 43
44
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νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδαο, νη ίδηεο νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο βγάδνπλ ηα παηδηά
ηνπο ζην δξφκν ελψ ηα παηδηά έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη νη ζσηήξεο ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ηδηαηηέξσο,
απμήζεθαλ ηα παηδηά-ζηδεξάδεο, δειαδή απηά πνπ βνπηάλε κέζα ζηνπο θάδνπο
ζθνππηδηψλ θαη βγάδνπλ έμσ ζίδεξα θαη αλαθπθιψζηκα, γηα λα ηα δψζνπλ ζηνπο
κεγαιχηεξνπο.
Δθηφο ηεο εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο , ζηε ρψξα καο επδνθηκνχλ θαη νη παξάλνκεο
πηνζεζίεο. Παξεκθεξή θπθιψκαηα πξνεξρφκελα απφ ηα Βαιθάληα ελεπιάθεζαλ θαη
ζε παξάλνκεο πσιήζεηο βξεθψλ θαη παηδηψλ γηα πηνζεζία ζε άηεθλνπο γνλείο ζηελ
Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Οη πηνζεζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζπλεξγαζία ησλ
ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηδίσο ππαιιήισλ ησλ νξθαλνηξνθείσλ θαη ησλ νξγαλσκέλσλ
εγθιεκαηηθψλ θπθισκάησλ άκεζα κεηά ηελ άθημε ηνπ παηδηνχ ζην ίδξπκα. Σα
εκπιεθφκελα πξφζσπα θξνληίδνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ εγγξάθσλ πηνζεζίαο θαη
ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ παηδηνχ ζηνπο ζεηνχο γνλείο ηνπ49. ηελ Διιάδα, θαηά
θαλφλα βνπιγάξηθεο εγθιεκαηηθέο νκάδεο, πνπ δηαθηλνχλ έγθπεο ππεθφνπο
Βνπιγαξίαο
ζηε
ρψξα
καο
θαη,
εθκεηαιιεπφκελνη ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο πείζνπλ λα παξαδψζ
νπλ ηα λενγέλλεηα παηδηά ηνπο, πξνβαίλνληαο ζε παξάλνκεο πηνζεζίεο ηνπο απφ άηεθλ
α δεπγάξηα Διιήλσλ. Μέιε ησλ νκάδσλ , νκνεζλείο ησλ γπλαηθψλ, εληνπίδνπλ
απηέο ζηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θχεζεο θαη ηηο πείζνπλ λα έξζνπλ ζηελ Διιάδα
λα
γελλήζνπλ
θαη
ζηε
ζπλέρεηα
παξαιακβάλνπλ ηα βξέθε, αθφκα θαη κε ηε βία, γηα λα πξνρσξήζνπλ ζηηο πηνζεζίεο50
.

49

Γησηάθνο Ο, Σζηιηάθνπ Μ.(2008), Βηαζκφο, Αζήλα: Αξρηπέιαγνο ζ 111
Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Αζθάιεηαο, 2012,Έθζεζε γηα ην ζνβαξφ
νξγαλσκέλν
έγθιεκα
ζηελ
Διιάδα
δηαζέζηκν
ζην
http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/statistics14/2012-ekthesi_oe.pdf, ηειεπηαία επίζθεςε
3/02/2015 ζ 30
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γ) Οη αηηίεο ηνπ trafficking
Ζ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εκπνξίνπ παηδηψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο
κεκνλσκέλεο αιιά θαη παξάιιειεο δξάζεο πιεζψξαο παξαγφλησλ πνπ ην εληζρχνπλ
δηαξθψο. Ζ δηεξεχλεζε θαη πξνζέγγηζε απηψλ ησλ γελεζηνπξγψλ παξακέηξσλ καο
παξαπέκπεη ζ‟ έλα ζχλζεην θαη πνιππξηζκαηηθφ πιέγκα ην νπνίν αγγίδεη πνιινχο
ηνκείο (νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θηι).
Πξσηαξρηθά, ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ θαη ηδίσο ησλ παηδηψλ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηέηνηνπ είδνπο αμηφπνηλεο πξάμεηο απνθέξνπλ, εδψ θαη
ρξφληα, αζχιιεπηα θέξδε ηφζν γηα ηα εγθιεκαηηθά δίθηπα, αιιά θαη γηα φζνπο
εκπιέθνληαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία αγνξαπσιεζίαο ηνπ πξνζψπνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα,
ε εκπνξία αλζξψπσλ θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε σο πεγή θέξδνπο κεηά ην
εκπφξην λαξθσηηθψλ, κε ην ζπλνιηθφ ηεο ηδίξν λα ππνινγίδεηαη φηη πξνζεγγίδεη
εηεζίσο ηα 32 δηζεθαηνκκχξηα επξψ51. Αλαπφθεπθηα ινηπφλ, ην πξνζνδνθφξν ηνπ
trafficking απνηειεί ζειθηηθφ πφιν γηα ηηο εγθιεκαηηθέο νκάδεο αιιά θαη αηηία
απνδνρήο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηα ππναλάπηπθηα θξάηε πνπ εγθνιπψλνληαη ηα
νηθνλνκηθά νθέιε.
Σν πξφβιεκα επηδεηλψλεηαη απφ αλαιινίσηνπο παξάγνληεο πνπ αλάγνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο ,θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο κηαο ρψξαο-πεξηνρήο .Υψξεο πνπ
πιήηηνληαη απφ νηθνλνκηθή ύθεζε, πνιέκνπο, ηξνκνθξαηία θαη πνιηηηθή αζηάζεηα
βξίζθνληαη ζην ζηφραζηξν ησλ ζσκαηέκπνξσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ επηζπκία
θαη ηελ ειπίδα ησλ ζπκάησλ λα αλαδεηήζνπλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο δσήο. Με απηά
ηα δεδνκέλα, ηα θύκαηα κεηαλάζηεπζεο απμάλνληαη ξαγδαία παξά ηηο
αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ηεο κεηαθίλεζεο. Οη νινέλα απζηεξφηεξεο κεηαλαζηεπηηθέο
πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη αδπλαηνχλ λα εκπνδίζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο κεηαλάζηεο
θαζψο ε αλέρεηα πνπ βηψλνπλ ζηηο ρψξεο ηνπο ππεξηζρχεη θαη ηνπο σζεί λα
κεηαθηλεζνχλ λφκηκα ή ιαζξαία52. Γεκηνπξγνχληαη έηζη, νη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα λα
παξεηζθξχνπλ εγθιεκαηηθά δίθηπα δνπιεκπφξσλ- σο ε κφλε ελαιιαθηηθή επηινγή53
ηα νπνία αλεβάδνπλ ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ κεηαλαζηψλ.
πκπιεξσκαηηθά ζηα αηέξκνλα νηθνλνκηθν-θνηλσληθά πξνβιήκαηα νξηζκέλσλ
ρσξψλ, νη ειιεηκκαηηθέο θνηλσληθέο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ
51

Σα εηήζηα παγθφζκηα θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο
ησλαηφκσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν εκπνξίαο εθηηκψληαη ζε 31,6 δηζεθαη. US$. Απφ ην πνζφ
απηφ,15,5 δηζεθαη. US$ , ήηνη ην 49 ηνηο εθαηφ, παξάγνληαη ζε βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο βι έγγξαθν
εξγαζίαο ηνπ Patrick B, 2005, Forced Labor and Human Trafficking: Estimating the Profits, Γελεχε,
International
Labour
Office,
δηαζέζηκν
ζην
http://www.civilandhumanrights.org/documents/Forced_Labor_and_Human_Trafficking__Estimating_the_Profits.pdf ., ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015
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Παπαγεσξγίνπ, Ν.(2008), Μεηαλάζηεο: θνηλσληθέο θαη ζενινγηθέο δηαζηάζεηο ζην Καιπαθίδεο Β . ,
Παληειεήκσλ Μ, , Πξαθηηθά Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ «Ξελνθνβία θαη θηιαδειθία θαηά ηνλ
Απφζηνιν Παχιν», Βέξνηα, 26-28 Ηνπλίνπ 2008: Ηεξά Μεηξφπνιηο Βεξνίαο , Νανχζεο θαη Κακπαλίαο .
Διιάδα, ζ 241-254
53

Όζνη δε κπνξνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ λφκηκα ή λα πιεξψζνπλ ηα πνζά πνπ απαηηνχληαη γηα λα
πεξάζνπλ ηα ζχλνξα ιαζξαία, θαηαιήγνπλ ζρεδφλ πάληα ζηα ρέξηα ησλ δνπιεκπφξσλ .βι Κφκπεξλ Ά,
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δεκηνχξγεζαλ επαθφινπζα νηθνλνκηθή, εζηθή θαη ηδενινγηθή θξίζε ζην ζεζκό ηεο
νηθνγέλεηαο ζηνηρεηνζεηψληαο ηε δηάζπαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ππαίηηα κε
ηε ζεηξά ηεο γηα ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ trafficking . Ζ απνπζία θνηλσληθήο
θαη νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ ζπκπνξεχεηαη κε ηελ χπαξμε
ζηεξενηππηθψλ θνηλσληθψλ λνξκψλ σο πξνο ην ξφιν ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο,
σζψληαο ρηιηάδεο γνλείο λα πνπινχλ θαη λα εκπνξεχνληαη κε θάζε ηξφπν ηα παηδηά
ηνπο.
Δμίζνπ επηβαξπληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ φμπλζε ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο
δεκηνπξγνχλ θαη νη βαζχηεξεο αληζφηεηεο πνπ αληαλαθιψληαη κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε εζλνηηθέο θαη άιιεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αληζόηεηεο
ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ ζπκάησλ. Οη αληζφηεηεο απηέο, δηαρένληαη θπξίσο ιφγσ
ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ παξειζφληνο πνπ δηαβξψλνπλ ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα ελψ ηαπηνρξφλσο εληνπίδνληαη φρη κφλν κεηαμχ αλεπηπγκέλσλ θαη
ππαλάπηπθησλ ρσξψλ αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο, πιήηηνληαο θαηά βάζε
ζηξψκαηα ρακειήο θνηλσληθφ νηθνλνκηθήο ζηάζκεο θαη κεηνλφηεηεο54. Καηά θνηλή
νκνινγία ζηελ θαιιηέξγεηα πξνζνδνθφξνπ εδάθνπο γηα ηε δηαηψληζε ηε δηεχξπλζε
ησλ αληζνηήησλ ζπλέβαιε θαη ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία παξά ηα
νθέιε πνπ επέθεξε, δελ νδήγεζε ζε κηα παγθφζκηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ, ζε κηα
παγθφζκηα θνηλσλία ησλ ιαψλ55. Έηζη, ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ηηο
νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ,πζηεξνχλ ζε δηαζέζηκνπο ρξεκαηηθνχο θαη κε πφξνπο κε
απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαηά αλεθηφ βαζκφ ζηελ
θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή ηεο θνηλσλίαο πνπ δνπλ56. Πξάγκαηη, ζε πιήζνο
ππναλάπηπθησλ θαηά θχξην ιφγν ρσξψλ, αληηκέησπα κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
βξίζθνληαη θαηά βάζε ηα θνξίηζηα57, φπνπ ηνπο αζθείηαη βία θαη άκεζεο ή έκκεζεο
δηαθξίζεηο σο πξνο ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηελ εθπαίδεπζε ,ηελ έληαμε ζηα δίθηπα
θνηλσληθήο αζθάιηζεο , ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη απφιαπζεο άιισλ βαζηθψλ
δηθαησκάησλ. Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη κηα θαηψηεξε ηάμε γπλαηθψλ ρσξίο
δηθαηψκαηα, πνπ πξνζθέξεηαη αθνχζηα θπξίσο γηα επί ρξήκαζη- ζεμνπαιηθή
εθκεηάιιεπζε .
Απφ ηηο αληζφηεηεο πνπ πθίζηαληαη ηα θνξίηζηα, ε αληζφηεηα ησλ δχν θχισλ
δηαησλίδεη ηηο πεξηζζφηεξν ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη εληζρχεη ζηαζεξά ηε δήηεζε
ζηε βηνκεραλία ηνπ ζεμ58. Αο πξνζηεζεί πσο ζην θαηαλαισηηθφ πλεχκα πνπ
54

Δπί παξαδείγκαηη : νη Σακάγθ ζην Νεπάι, νη Κάξελ ζηε Βηξκαλία, νη Dalit ζηελ Ηλδία, νη Ρνκά ζηελ
Αιβαλία θαη νη Γθαγθανχδνη ζηε Μνιδαβία είλαη νη πιεζπζκνί επάισηνη ζηo trafficking, νη νπνίνη
ιφγσ ηνπ φηη αλήθνπλ ζε θαηψηεξεο θάζηεο αληηκεησπίδνπλ ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη
πξνθαηαιήςεηο αθφκα θαη απφ ηα δηθαζηήξηα. βι Sidhart,K νπ, ζ 75.
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πκεσλίδνπ, Παπαδνπνχινπ, Π.(2012), νπ, ζ 193
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Φσηφπνπινο Ν, Κνληφξδνο  (επηκ), Κέληξν Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γεληθήο
πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο (2008), Φηψρεηα Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο, Αζήλα, ζ
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Ζ ζειπθνπνίεζε ηεο θηψρεηαο είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα Βι. Μνληδίλη Π.,νπ, ζ 86 : «πεξίπνπ ην
70% ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο απνηειείηαη απφ άηνκα ηνπ γπλαηθείνπ
θχινπ».
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Σελ άπνςε απηή επηθπξψλεη θαη ην Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηo Φεβξνπάξην ηνπ
2014, ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηελ πνξλεία θαζψο θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ
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επηθξαηεί ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, νξηζκέλνη πηζηεχνπλ φηη ην ζψκα ησλ αλζξψπσλ
δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε ελψ παξάιιεια ε δήηεζε ζεμνπαιηθψλ ππεξεζηψλ
πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηε ζπκβνιή ησλ ΜΜΔ, ηα νπνία πξνβάιινπλ ρσξίο φξηα
πξφηππα - εηθφλεο βίαο θαη ζεμνπαιηθψλ πξνηχπσλ.
Δθηφο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο, ζηηο ρψξεο ππνδνρήο ησλ ζπκάησλ ηελ επζχλε ηεο
δηαηψληζεο ηεο εκπνξίαο επσκίδνληαη θαη ηα ίδηα ηα θξάηε, ηα νπνία δελ εθαξκφδνπλ
επαξθψο ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία θη επηηξέπνπλ ηε δηαθζνξά ησλ εκπιεθόκελσλ
αξρώλ59. Δηδηθά ζε ρψξεο φπνπ ην εκπφξην παηδηψλ ζπληζηά ηξφπν πξνζέιθπζεο
ηνπξηζηψλ θαη παξεπφκελα, νηθνλνκηθφ φθεινο, ην θξάηνο γίλεηαη ζησπεξά
ζπλέλνρνο ησλ εγθιεκαηηθψλ δηθηχσλ.
Άιιεο πξνεθηάζεηο ζηελ αλαδήηεζε ησλ γελεζηνπξγψλ παξακέηξσλ πνπ
δηακνξθψλνπλ ην ζθεληθφ ηνπ trafficking καο απνθαιχπηνπλ ηα πολιηιζμικά,
εθιμικά και θπηζκεςηικά ζηοισεία λαών πνπ ζπληεξνχλ ηε εθκεηάιιεπζε αλζξψπσλ
δηακέζνπ ηεο επαλαιακβαλφκελεο πξαθηηθήο. Σα ζηνηρεία απηά αιιειεπηδξνχλ,
δηακνξθψλνπλ θαη εμειίζζνπλ ηελ θνπιηνχξα ελφο ιανχ, ε νπνία αλαιφγσο δεκηνπξγεί
ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ιεηηνπξγίεο 60. ηηο ζξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο πνπ
ππνζάιπνπλ εκπνξία αλζξψπσλ, αλήθνπλ επί παξαδείγκαηη ηα ζπζηήκαηα Devadasi,
Devaki θαη Trokosi 61 ή δηάθνξνη θχθινη ζθνηεηλψλ αηξέζεσλ, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ηειεηνπξγηθή θαθνπνίεζε (ritual abuse) παηδηψλ απφ ηα ελήιηθα κέιε ηνπο62.
Καηαιεθηηθά, πξνθχπηεη πσο πνηθίιεο παξάκεηξνη αιιειεπηδξνχλ θαη ζρεκαηίδνπλ
ην θαηλφκελν ηεο εκπνξίαο. Οη δεηλέο ζπλζήθεο θαη νη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο
ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ ππνςήθησλ ζπκάησλ, ε πξνζπάζεηα δηαθπγήο ηνπο απφ
απηέο θαη ε αληαπφθξηζε ηεο πξνζθνξάο απηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο
ζπλδένληαη αιπζηδσηά θαη εληζρχνπλ δηαξθψο ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
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Σζηιηάθνπ, Μ. (2006), Ζ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε σο αηηηαθφο παξάγνληαο ζηε δεκηνπξγία θαη
αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο θαη εθκεηάιιεπζεο αλζξψπσλ, ζην Γησηάθνο Ο.(2006), Πξεθαηέ
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Β. Ννκηθό πιαίζην
1.Δπξσπατθά θαη δηεζλή θείκελα ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ από
ηελ εκπνξία.
Σν «Γίθαην ηνπ Παηδηνχ», απνηειεί έλα θαηεμνρήλ πεδίν δηαξθψλ δπκψζεσλ πνπ
δηακνξθψζεθε κέζα ζ έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν δηεζλέο πεξηβάιινλ, ζην
γεληθφηεξν θάζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαη ζεκαηνδνηήζεθε θαζνξηζηηθά ππφ ηελ
επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ63 πνπ επηδηψθνπλ ηελ
θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. Απηφο ν δηεζλήο λνκηθφο πινπξαιηζκφο πνπ
ππεηζέξρεηαη θαη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο δε ζα κπνξνχζε λα κε παξέρεη έλα
ζπλεθηηθφ ζεζκηθφ πιέγκα γηα ηελ αλάγθε εηδηθήο θαη πιεξέζηεξεο πξνζηαζίαο ηνπ
παηδηνχ απφ ην trafficking.
Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα, κε επίθεληξν πξσηίζησο ηελ επξσπατθή ήπεηξν θαη
πξσηαγσληζηή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα φξγαλα απηήο, αλαγλσξίδεη ηελ
πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο απφ θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε θαη γη‟ απηφ έρεη
πηνζεηήζεη πιήζνο πξσηνβνπιηψλ, δξαζηεξηνηήησλ, πξάμεσλ θαη πξαθηηθψλ ζρεηηθά
κε ηελ πάηαμε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. πκπιεξψλνληαο ε κηα αξρή ηελ άιιε, ν
ΟΖΔ κε ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο νξγαληζκνχο ηνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ θαη
άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, αλέπηπμαλ κηα ζεηξά δηαηάμεσλ κε αληηθείκελν ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ έλλνηα ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ, νη νπνίεο πεξηιήθζεθαλ ηφζν ζε εηδηθά λνκηθά θείκελα, φζν θαη ζε
γεληθνχ ραξαθηήξα θείκελα πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
ηελ παξνχζα εξγαζία, απφ ην πιήζνο ησλ δηαηάμεσλ πνπ επήιζαλ ζρεηηθά κε ηελ
εκπνξία αλζξψπσλ επηιέρζεθαλ απηέο πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηνπο
αλειίθνπο αιιά θαη νη πην νπζηαζηηθέο- θαηά ηελ θξίζε κνπ- θαη παξνπζηάδνληαη κε
ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη ζπζρεηηζκφ κε ηα εθάζηνηε ηζηνξηθά θαη παγθφζκηα γεγνλφηα.
i. Γηαηάμεηο από ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα
Με αθνξκή ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ Ά Παγθνζκίνπ πνιέκνπ (1914-1918) ε
Κνηλσλία ησλ Δζλψλ εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηεο ζηε ζεζκνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο
παηδηθήο ειηθίαο (1919-1920). ηνπο θφιπνπο ηεο, αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε γηα
εηδηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ έηζη ψζηε λα πηνζεηεζεί ην 1924 η
Διακήπςξη ηων δικαιωμάηων ηος παιδιού(ή Γηαθήξπμε ηεο Γελεχεο, φπσο είλαη
γλσζηή), ε πξψηε δηεζλήο πξάμε αθηεξσκέλε απνθιεηζηηθά ζην παηδί ην νπνίo
πξσηνπνξηαθά αλαγλσξίδεηαη σο άλζξσπνο, ζέζε πνπ δελ ήηαλ απηνλφεηε σο ηηο
αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα 64.
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Balin, E.h(1999) ,Children as world citizens, ζην Detrick S.and Vlaardingerbroek P. (eds),
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64
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Παξάιιεια κε ηελ πξψηε απηή δηαθήξπμε γηα ην παηδί, εθδειψζεθαλ θαη νη αξρηθέο
δηεζλείο πξσηνβνπιίεο πνπ αθνξνχζαλ άκεζα ή θαη έκκεζα ζηελ θαηαπνιέκεζή ηεο
εκπνξίαο θαη έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ ζηαδηαθή νηθνδφκεζε κίαο πινχζηαο
λνκνζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έσο θαη ηηο
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 193065, νπφηε θαη αλεζηάιεζαλ νη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο
ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο ησλ λαδηζηηθψλ θαζεζηψησλ.
Έηζη, ην 1904 πηνζεηείηαη απφ ηελ ΚηΔ, ζην Παξίζη ε Γηεζλήο πκθσλία γηα ηελ
Καηαπνιέκεζε ηεο Δκπνξίαο Λεπθήο αξθόο ηεο νπνίαο ην θείκελν δελ πεξηείρε
νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο εκπνξίαο, νχηε πξνέβιεπε ηε ζέζπηζε πνηληθψλ δηαηάμεσλ
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αμηφπνηλεο απηήο πξάμεο αιιά επηθεληξσλφηαλ ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ66. Δθηφο απηνχ, δελ θαηφξζσζε λα
δηακνξθψζεη έλα ηζρπξφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαζηνιή θάζε κνξθήο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλζξψπνπ δηφηη ζπληάρηεθε ζην πιέγκα θπιεηηθψλ θξηηήξησλ67.
Ζ δηαπίζησζε απηή αληαλαθιά ηελ επηθξαηνχζα ηάζε ηεο επνρήο ηεο επηθξάηεζεο
ησλ απνηθηαθψλ δπλάκεσλ φπνπ απαγνξεπφηαλ ε εκπνξία «ιεπθήο» ζαξθφο άξα ε
πξνζηαζία κφλν ησλ ιεπθψλ θνξηηζηψλ, γεγνλφο πνπ δεδνκέλα επλφεζε ην
Αθξηθαληθφ δνπιεκπφξην, θαζψο νη δνπιέκπνξνη ελζηεξληδφηαλ ην επηρείξεκα φηη ε
εθκεηάιιεπζε ησλ καχξσλ γπλαηθψλ ήηαλ λφκηκε.
Μηα πην εκπεξηζηαησκέλε χκβαζε κε φκνην ηίηιν, ππνγξάθεθε ην 191068,ε νπνία
πξνέβιεπε πσο νη δξάζηεο ηηκσξνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε αλεμάξηεηα απφ ηελ
πνηληθή ηνπο επζχλε θαηά ηα εζληθά ηνπο δίθαηα, ρσξίο σζηφζν λα ζεζπίδεηαη
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνηλήο (Άξζξν 3) ελψ ην 1921, ππφ ηελ επηκέιεηα ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ πηνζεηείηαη ε Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηελ Καηαζηνιή ηεο
σκαηεκπνξίαο ησλ Γπλαηθώλ θαη ησλ Παηδηώλ69 (International Convention for
the Suppression of the Traffic in Women and Children), πνπ θαινχζε ηα θξάηε λα
πξνζηαηέςνπλ ηα παηδηά πνπ κεηαθηλνχληαλ σο κεηαλάζηεο .
πκπιεξσκαηηθά κε ηηο παξαπάλσ ζπκβάζεηο ε ΚηΔ πξνρψξεζε ην 1926 ζηελ
ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο γηα ηε Γνπιεία ζηε Γελεχε70, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
δφζεθε γηα πξψηε θνξά λνκνζεηηθφο νξηζκφο ηεο δνπιείαο, αιιά θαη ηνπ
δνπιεκπνξίνπ (Άξζξν 1), θη εθηφο απηνχ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε θαινχληαη λα
εμαιείςνπλ ζηαδηαθά φιεο ηηο κνξθέο δνπιείαο (Άξζξν 2).
Σν πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ θεηκέλσλ θαηαδεηθλχεη πσο δελ θαηέζηε εθηθηφ λα
αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο εκπνξίαο, θαη κάιηζηα ησλ αλειίθσλ, δηφηη αθελφο
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δελ ππήξμε πξφλνηα γηα κηα θαζνιηθή επηζθφπεζε νιφθιεξνπ ηνπ θάζκαηνο ηνπ
δεηήκαηνο, ε νπνία ζπλδέζεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηελ πξναγσγή ζηελ πνξλεία,
ελψ αθεηέξνπ δελ πξνβιέθζεθαλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα, αιιά κφλν ππνρξεψζεηο
γεληθνχ ραξαθηήξα, ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηνιή ηεο.
ii. Γηαηάμεηο κεηά ην Β’ Παγθόζκην Πόιεκν
Οη πξάμεηο βαξβαξφηεηαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζεκαηνδφηεζαλ κία
πξσηνθαλή αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ εμέγεηξε ηελ ειπίδα γηα κηα λέα εμέιημε ησλ
αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζα ήηαλ ιπηξσκέλνη απφ ην αηειέζθνξν ηνπ πνιέκνπ. Έηζη,
κεηά ηε ιήμε ηνπ δφζεθε θαη πάιη ην έξεηζκα γηα ηε ζέζπηζε δηαηάμεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκάησλ , πνπ
δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ πιήζνο δηαβνπιεχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΟΖΔ θαηά θχξην
ιφγν, αιιά θαη ζην πιαίζην άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο επί παξαδείγκαηη ηεο
Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο , ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Αθξηθαληθήο Δλφηεηαο.
ηα θπξηφηεξα δηεζλή λνκηθά θείκελα ηεο ππφ κειέηε ρξνληθήο πεξηφδνπ
πεξηιακβάλεηαη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ
1948, ε νπνία θαηαδηθάδεη θάζε κνξθή δνπιείαο (Άξζξν 4) θαη αλαγλσξίδεη ηελ
παλαλζξψπηλε αμία φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη θαη ίζνη. Με παξφκνηεο
δηαηάμεηο θη ειάρηζηα κεηαγελέζηεξα αθνινχζεζε ε Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηελ
Πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ Θεκειησδώλ Διεπζεξηώλ
(ΔΓΑ) ην 195071. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα παηδηά, ε
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ
ηεο χκβαζεο, φπσο θαη γηα ηνπο ελήιηθνπο πνιίηεο αθνχ απηή αθνξά ζηελ
πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ. Σα δχν
ηειεπηαία λνκηθά θείκελα απνηέιεζαλ ζε βάζνο ρξφλνπ ην ζεκέιην γηα ηελ ππνγξαθή
πιεζψξαο δηαηάμεσλ.
Σαπηνρξφλσο θαη εηδηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία πξνζψπσλ, πηνζεηήζεθε απφ
ηνλ ΟΖΔ ε ύκβαζε «πεξί θαηαζηνιήο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ηεο
εθκεηαιιεύζεσο ηεο πνξλείαο άιισλ» ηνπ 1949. Ζ ζχκβαζε απηή επηθεληξψλεηαη
πεξηζζφηεξν ζηελ απνπιάλεζε, ρεηξαγψγεζε θη εθκεηάιιεπζε πξνζψπσλ γηα
πνξλεία ελψ δελ απαγνξεχεη ηελ πνξλεία72, απηή θαζ‟ απηή αιιά νχηε ηε δίσμε ησλ
εθδηδφκελσλ γπλαηθψλ. Ζ ζπλζήθε ηνπ 1949, δελ αλαγλσξίδεη ηηο γπλαίθεο σο
απηφβνπια πξφζσπα, αιιά σο επάισηεο ππάξμεηο πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο .Αλ θαη
ππνρξεψλεη ηηο θπβεξλήζεηο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ κέηξα θαηαζηνιήο
ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, έρεη παξσρεκέλε εθαξκνγή αθνχ δελ πξνβιέπεη ηε
δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ αξκφδην κε ην έξγν ηνπ ειέγρνπ ηεο
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εθαξκνγήο ηεο ζπλζήθεο. Δζηηάδνληαο κφλν ζηελ πνξλεία δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ
ζηηο επξχηεξεο κνξθέο ηεο δηεζληθήο εκπνξίαο ησλ αλζξψπσλ73.
Δηδηθφηεξε πξνζηαζία γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πεξηιακβάλεηαη ζηε Γηεζλή
ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 74, ε νπνία πηνζεηήζεθε νκφθσλα απφ
ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1989 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ
2/9/1990.Σν λνκνζέηεκα απηφ πνπ απνηειεί επηζηέγαζκα κηαο ζεηξάο παιαηφηεξσλ
πξνζπαζεηψλ, κε πξψηε ηε Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, πνπ
πηνζεηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ΚηΔ ην 1924 θαη αθνινχζσο ηε Γηαθήξπμε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ πνπ ππνγξάθηεθε απφ ηνλ ΟΖΔ ην 1959, αληαλαθιά ηελ
εμέιημε ηεο πξνζπάζεηαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θη εληάζζεηαη ζε κηα επξχηεξε πνιηηηθή
αλαγλψξηζεο ηεο λνκηθήο ζέζεο ηνπ παηδηνχ ζην δηεζλέο επίπεδν75.
Σν πξψην άξζξν ηεο χκβαζεο νξίδεη σο «παηδί» , θάζε αλζξψπηλν νλ κηθξφηεξν
ησλ 18 εηψλ – πξνζέγγηζε πνπ ζπκκεξίδεηαη ε Δπηηξνπή. Μέζα απφ απηή ηελ
νξηνζέηεζε, ε παηδηθή ειηθία απνηειεί πιένλ έλα πεδίν κε θαζνξηζκέλα ζηνηρεία ελψ
θάζε παηδί απηνπξνζδηνξίδεηαη σο ππνθείκελν δηθαησκάησλ πνπ εθθξάδεη ηε γλψκε
ηνπ (Άξζξν 12) θαη ζπκκεηέρεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ην αθνξνχλ
αλάινγα κε ην βαζκφ σξηκφηεηαο ηνπ. Ζ λέα απηή πξνζέγγηζε αλαηξέπεη ηελ
παξαδνζηαθή ηάζε παηξηαξρηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο έλλνκεο ηάμεο ησλ θξαηψλ,
θαηά ηελ νπνία ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ θαζνξίδεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηηο αξρέο παξαπέκπνληαο ζε παζεηηθή πξνζηαζία ηνπ 76. Έηζη, ε
χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ δχλαηαη λα κνηάδεη κε ηελ ζχλαςε ελφο λένπ
Κνηλσληθνχ πκβνιαίνπ κεηαμχ ελειίθσλ θαη αλειίθσλ θαζψο επηθπξψλεη έλα εηδηθφ
θαζεζηψο γηα ηελ παηδηθή ειηθία ζηε δηεζλή λνκνινγία77.
Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ πσο ε χκβαζε απηή απνηειεί ίζσο ην πιεξέζηεξν έσο
ζήκεξα λνκηθφ εξγαιείν πνπ παξέρεη εθαξκφζηκεο εγγπήζεηο θαη θαιχπηεη φιν ην
θάζκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. πγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ
παηδηνχ απφ ηελ εκπνξία, κεηαμχ άιισλ ζεζκνζεηείηαη ε πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ
ηελ εμαλαγθαζηηθή εξγαζία 78, ηελ πνξλεία θαη ηελ πνξλνγξαθία79 θαη ελ γέλεη απφ
ην δνπιεκπφξην θαη θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε80.
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1. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δελ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ή
κεηαμχ λνκίκσο θαη παξαλφκσο επξηζθφκελσλ ζηελ επηθξάηεηα παηδηψλ. Ζ ρψξα καο,
φπσο θαη ηα ππφινηπα θξάηε πνπ πηνζέηεζαλ ηε χκβαζε ,είλαη ππνρξεσκέλα θάζε
ηέζζεξα ρξφληα λα ππνβάιινπλ έθζεζε πξνο ηνλ Ο.Ζ.Δ γηα ηηο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο.
Παξελζεηηθά αο επηζεκαλζεί πσο ζρεδφλ κηα δεθαεηία αξγφηεξα πηνζεηήζεθε κε ην
Φήθηζκα 54/262 ηεο 25εο Μαΐνπ 200081 ην Πξναηξεηηθφ πξσηφθνιιν ζηε ΓΓΠ «Γηα
ηελ εκπνξία παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία ζην νπνίν γηα
πξψηε θνξά γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε αλήιηθνπ ζχκαηνο
πνπ αλαγλσξίδεηαη σο άηνκν εππαζέο αιιά σζηφζν απεθδχεηαη ηεο παξαδνζηαθήο
ζεκαζίαο- πνπ ίζσο ζα θηλδχλεπε λα απνθηήζεη ζπλδεφκελν κε ηελ έλλνηα ηνπ
ζχκαηνο- θαη πιένλ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ
απηνθαζνξηζκνχ ηνπ 82.
Δθηφο ηεο κείδνλνο ζεκαζίαο πηνζέηεζεο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα
ηνπ παηδηνχ, ζηελ ππφ κειέηε ρξνληθή πεξίνδν, ππνγξάθεθαλ θαη νη θάησζη πξάμεηο
κε ζπκβαηηθνχ ραξαθηήξα ζην δίθαην αλειίθσλ κε επξεία έλλνηα.
o Ζ Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ ην Ννέκβξην ηνπ 1959 ζηε
Νέα Τφξθε, ζπγθείκελε απφ δέθα άξζξα83.
Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζνπλ ην παηδί απφ θάζε κνξθή
ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ζεμνπαιηθήο βίαο.
Eηδηθφηεξα, παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ζε εζληθφ, δηκεξέο θαη
πνιπκεξέο επίπεδν γηα λα εκπνδίζνπλ:
α. Σελ παξαθίλεζε ή ηνλ εμαλαγθαζκφ ησλ παηδηψλ ζε παξάλνκε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα.
β. Σελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ γηα πνξλεία ή γηα άιιεο παξάλνκεο ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
γ. Σελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ γηα ηελ παξαγσγή ζεακάησλ ή πιηθνχ πνξλνγξαθηθνχ ραξαθηήξα.
80
Άξζξν 35
Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα (…) γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ απαγσγή, ηελ
πψιεζε ή ην δνπιεκπφξην παηδηψλ, γηα νπνηνλδήπνηε
ζθνπφ θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή. ρφιην: H δηάηαμε, ζπλίζηαηαη ζε κηα πεξηεθηηθή θαη απφιπηε
απαγφξεπζε κεηαηξνπήο ηνπ παηδηνχ ζε αληηθείκελν νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο, ζε εκπφξεπκα ή
αληηθείκελν πνπ άγεηαη θαη θέξεηαη πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ άιισλ βι πκβ Πιεκ Θεζ
185/2003
Άξζξν 36
Σα πκβαιιφκελα θξάηε πξνζηαηεχνπλ ην παηδί απφ θάζε άιιε κνξθή εθκεηάιιεπζεο επηβιαβή γηα
νπνηαδήπνηε πιεπξά ηεο επεκεξίαο ηνπ
81
Κπξψζεθε κε ην Ν.3625/2007
82
Δηδηθφηεξα, ππνδεηθλχεηαη ζηα Κξάηε κέιε
i) ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκάησλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο, ηε δηαδηθαζία
έθβαζεο ηεο ππφζεζεο ηνπο
ii) ε αλαγλψξηζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ ζε νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή
δηαδηθαζία (δει. ην δηθαίσκα ειεχζεξεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο ηνπ) βι Κνπηζνχθνπ, νπ
ζ 251-252
83
Οη δέθα βαζηθέο αξρέο, αληαλαθινχλ ηε ζθαηξηθή αληίιεςε ηεο ζχγρξνλεο αλζξσπφηεηαο γηα ηα
δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηελ πξνζηαζία πνπ απηφ πξέπεη λα απνιαχεη. Τπεξθείκελε φισλ ησλ
αξρψλ είλαη ε Αξρή ηεο Με Γηάθξηζεο, κε βάζε ηελ νπνία φια ηα δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδνληαη γηα θάζε παηδί, αλεμάξηεηα απφ «θπιή, ρξψκα, θχιν, γιψζζα, ζξεζθεία, πνιηηηθή ή
άιιε γλψκε, θνηλσληθή ή εζληθή πξνέιεπζε, πεξηνπζία, θαζεζηψο γέλλεζεο ή άιιν θαζεζηψο, είηε
ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ είηε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, βι Δπίηξνπνο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
παηδηνχ
–
Έθζεζε
2010
δηαζέζηκε
ζην
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/62B8B3B5CF5A84F8C22579F300358731/$file/%CE%95
%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%
A3%CE%97%202010%20low%20resol.pdf, ζ 21 ( ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015)
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o Η Διεθνήρ Σύμβαζη για ηα Αζηικά Θέμαηα ηηρ Διεθνούρ Απαγωγήρ
Παιδιών. Τηνζεηήζεθε απφ ηελ Γηάζθεςε ηεο Υάγεο θαηά ηελ 14ε χλνδν ζηηο
25 Οθησβξίνπ 1980
o Η Γηαθήξπμε γηα ηηο θνηλσληθέο θαη λνκηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηώλ, κε εηδηθή αλαθνξά ζην ζεζκφ
ηεο αλαδνρήο θαη ηεο πηνζεζίαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ε νπνία
πηνζεηήζεθε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1986.
iii. Γηαηάμεηο θαηά ηε δεθαεηία 1990
Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 θαηέδεημε πσο αλ θαη ηα γλσξίζκαηα ηνπ trafficking
παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
παγθνζκίσο, δελ κπνξνχλ λα παξαβιεθζνχλ θαη θάπνηεο θαηά ηφπνπο εθθάλζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, πνπ θαζφξηζαλ ηελ
έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νηθνλνκηθή χθεζε κεηά ην 1989 (ε πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ
Βεξνιίλνπ) επζχλεηαη θαηά πνιχ γηα ηελ αχμεζε ηεο παηδηθήο πνξλείαο ζηηο ρψξεο
ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ
νηθνλνκηθή αλέρεηα δεκηνχξγεζε έλα δχζθνιν πεξηβάιινλ θνηλσληθήο αλεζπρίαο πνπ
νδήγεζε πνιιά παηδηά ζηνπο δξφκνπο λα αλαδεηνχλ νπνηαζδήπνηε εξγαζία θη
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξφζθπγεο ιφγσ ησλ εζληθηζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ λα
κεηαηνπίδνληαη απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε. Ζ γεσγξαθηθή εγγχηεηα, ην ρακειφ
θφζηνο κεηαθνξάο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ θαη νη εμαηξεηηθά ρακειέο ακνηβέο
ελζάξξπλαλ απηά ηα θχκαηα κεηαλάζηεπζεο θπξίσο γηα ζπκκεηνρή ζηε βηνκεραλία
ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηνπ πιεξσκέλνπ έξσηα. Έηζη ,κέζα ζε ιίγα ρξφληα νξγαλψζεθε
έλα επξχ δίθηπν θπθισκάησλ ζπλδεκέλν ζίγνπξα κε ηελ επξσπατθή αγνξά θη ελ
κέξεη κε ηελ παγθφζκηα, κε απνηέιεζκα ηελ εθπφλεζε θαηά ην ρξνληθφ απηφ
δηάζηεκα ζην πιαίζην ηφζν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ λνκηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζπλαξηψληαη επζέσο ή θαη
εκκέζσο κε ην θαηλφκελν απηφ, ρσξίο σζηφζν λα ιείςνπλ θαη θείκελα Παγθφζκησλ
Οξγαληζκψλ.
ε παγθφζκην επίπεδν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνχ Αθξηθαληθήο
Δλφηεηαο ππνγξάθεθε ,θαηά ην έηνο 1990, ν αθξηθαληθφο ράξηεο ησλ Γηθαησκάησλ
θαη ηελ επεκεξία ηνπ παηδηνχ (African Charter on the Rights and Welfare of
the Child), ελψ ελληά ρξφληα αξγφηεξα ν Οξγαληζκφο Ακεξηθαληθψλ Κξαηψλ
πηνζέηεζε ηελ θαηάξηηζε ηεο Παλακεξηθαληθήο ύκβαζεο γηα ηε Γηεζλή Δκπνξία
Αλειίθσλ.
ε επξσπατθφ επίπεδν , ε Δπξσπατθή λνκνινγία πξνέβε ζε κηα ζεηξά ζπζηάζεσλ84
θαη ςεθηζκάησλ πξνο ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά είηε ελ γέλεη κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ
παηδηνχ85 είηε κε ηελ θάζε είδνπο εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ.
84

χζηαζε R (1996) 1099 «on the sexual exploitation of children», χζηαζε R (1996) 1286 «on a
European strategy for children», χζηαζε R (1997) 1336 «νn a combating labour exploitation as a
matter of priority», χζηαζε R (1998)1371 «νn abuse and neglect of children»
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πκπιεξψλνληαο ηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο πνπ είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην
αθνινχζεζαλ ε Κνηλή δξάζε 96/700/ΓΔΤ, ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 1996 γηα ηελ
θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο ελζάξξπλζεο θαη αληαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο
παηδηψλ θαη αληηζηνίρσο ε Κνηλή Γξάζε 97/154/ΓΔΤηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1997,
αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ βάζεη ηεο νπνίαο ηα θξάηε – κέιε ζπκθσλνχζαλ κεηαμχ
άιισλ λα εγγπεζεί θαη λα ελζαξξπλζεί ε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία. Ζ σο άλσ δηάηαμε
επηθξίζεθε, σζηφζν, ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο πνπ παξνπζίαδε ε έλλνηα ηεο εκπνξίαο
πξνζψπσλ, ε νπνία επηθεληξσλφηαλ κφλν ζηηο πξάμεηο δηεπθφιπλζεο ηεο εηζφδνπ,
ηεο δηέιεπζεο θαη ηεο εμφδνπ ησλ ζπκάησλ απφ ην έδαθνο θξάηνπο – κέινπο, γηα
θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο, κε απψηεξν ζθνπφ απνθιεηζηηθά ηε ζεμνπαιηθή
εθκεηάιιεπζε ή θαθνπνίεζε86.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν ΟΖΔ, αλέπηπμε ζηνρεπφκελεο ελέξγεηεο κε ηελ Πιαηθφξκα
δξάζεο ηνπ Πεθίλνπ ην 1995, ζηελ ηέηαξηε παγθφζκηα δηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ κε ηελ
νπνία θαιείηαη ε θάζε θπβέξλεζε λα εθαξκφζεη απφιπηα ηηο ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο
– ζπζηάζεηο- ςεθίζκαηα γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο.
Δηδηθφηεξα, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο, σο ν εμεηδηθεπκέλνο Οξγαληζκφο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, πέξα απφ ηηο δηάθνξεο πκβάζεηο θαη
πζηάζεηο γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο γεληθά, πηνζέηεζε ην 1999, ηε
ύκβαζε κε αξ. 182, γηα ηελ Απαγόξεπζε ησλ Υεηξόηεξσλ Μνξθώλ Δξγαζίαο
ησλ Παηδηώλ87 θαη ηελ Άκεζε Γξάζε κε θνπό ηελ Δμάιεηςή ηνπο. Ζ χκβαζε
ηέζεθε ζε γεληθή ηζρχ ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2000 θη εθαξκφδεηαη γηα φια ηα παηδηά
ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. Ζ έλλνηα «ρεηξφηεξεο κνξθέο εξγαζίαο ησλ παηδηψλ»,
εκθαλίδεη κεγάιν εχξνο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο δνπιεία (Άξζξν 3) ή
παξφκνηεο πξαθηηθέο (φπσο ηελ πψιεζε θαη παξάλνκε δηαθίλεζε παηδηψλ, ηνλ επί
ζψκαηη δαλεηζκφ), αλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ππνρξεσηηθήο ζηξάηεπζεο παηδηψλ ζε έλνπιεο ζπξξάμεηο, ηεο ρξεζηκνπνίεζεο,
πξναγσγήο ή πξνζθνξάο παηδηψλ γηα πνξλεία ή γηα παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε εξγαζία ε νπνία, ιφγσ ηεο θχζεο ή ησλ ζπλζεθψλ ηεο,
ελδερνκέλσο λα βιάςεη ηελ πγεία, αζθάιεηα ή ην ήζνο ηνπ παηδηνχ.

85

Δλδεηθηηθά, ην 1992 ππνγξάθεθε ε Δπξσπατθή ράξηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ (ηξαζβνχξγν,
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 1992)
86
Γεκήηξαηλα, Γ.(2003), Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ κεηά ην Ν. 3064/2002 ζε
Γεκήηξαηλα Γ, Κνζκίδε Υ ,πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ Δ.(2003),(επηκ), Ο λένο λφκνο 3064/2002 γηα ηελ
εκπνξία αλζξψπσλ, ΔΝΟΒΔ, Αζήλα : άθθνπια, ζ 102-103
87
Κπξψζεθε κε ην Ν. 2918/2001
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iv. Γηαηάμεηο κεηά ην 2000
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην 2000 έσο θαη ζήκεξα ε δηεζλή θνηλφηεηα γλψξηζε κηα
έθξεμε δηθαηνπαξαγσγήο σο πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλειίθσλ. Σνχην εδξάδεηαη
ζην γεγνλφο ηεο ξαγδαίαο εμεηδίθεπζεο ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ,αιιά θαη
ηεο δηεχξπλζεο ησλ κεζφδσλ - ηερληθψλ ησλ εγθιεκαηηθψλ θπθισκάησλ
ιαζξεκπνξίνπ λαξθσηηθψλ, φπισλ θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ νη νπνίεο έρνπλ επηηχρεη
ηε δεκηνπξγία ελφο πεδίνπ επηξξνήο παγθφζκηαο εκβέιεηαο.
΄ απηφ ζπλέβαιε ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη ε πξφνδνο ησλ
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηνπο επίδνμνπο δξάζηεο λα
πξνζπνξίζνπλ νθέιε εθκεηαιιεπφκελνη ηα λέα κέζα ηέιεζεο εγθιεκάησλ. ηαδηαθά
θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο δηάδνζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, πνπ θαηαξγεί ηα θπζηθά φξηα, ην
ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαηάθεξε λα θπξηαξρήζεη ζηα ρέξηα ησλ θπθισκάησλ εκπνξίαο
θαζηζηψληαο δπζδηάθξηηε ηελ νξηνζέηεζε ησλ πξάμεσλ πνπ κπνξνχλ λα δησρζνχλ
πνηληθά .
ην πιαίζην ησλ λέσλ θηλδχλσλ πνπ εκθσιεχεη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε
κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ έγθιεκα ζε ειεθηξνληθφ κεηαβάιινληαη νη αλάγθεο
θαη ην είδνο ηεο απαηηνχκελεο πξνζηαζίαο πξνο ην παηδί- ζχκα. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε
θαη νη Γηεζλείο Οξγαληζκνί, ζαθέζηαηα θαη δελ παξακείλαλ άπξαγνη ζηηο πην πάλσ
εμειίμεηο θαη γη‟ απηφ κεηαμχ ησλ άιισλ αμηφινγσλ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ αηψλα, ζπλέρηζαλ κε πεξηζζφηεξν ζπιινγηθέο θαη επίκνλεο
πξνζπάζεηεο ηελ πάηαμε ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο εθ ηεο πιεηάδαο
ησλ δηαηάμεσλ απηψλ παξνπζηάδνληαη εθεμήο.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ φξηζε ήδε απφ 1998 κία δηαθπβεξλεηηθή εηδηθή
επηηξνπή κε ηελ εληνιή λα ζπληάμεη έλα δηεζλέο λνκηθφ θείκελν γηα ηελ πάηαμε ηνπ
δηεζληθνχ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Με ηε ζπκκεηνρή πάλσ απφ 120 θξαηψλ , ε
επηηξνπή απηή θαηέζεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000 ηελ Δηζήγεζή ηεο, κε ηελ απφθαζε
55/25 απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ήηαλ ε ύκβαζε θαηά ηνπ δηεζληθνύ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο θαη ηξία Πξσηφθνιια πνπ ηε ζπλφδεπαλ88 ,ηα νπνία αλνίρζεθαλ γηα
ππνγξαθή ζηε χλνδν ηνπ Παιέξκν ζηελ Ηηαιία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000 ζε εηδηθή
πξνο ηνχην Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε 89.
Δθ ησλ ηξηψλ ζεκαληηθψλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην ππν
κειέηε θαηλφκελν ηνπ trafficking είλαη ην Πξσηόθνιιν γηα ηελ πξόιεςε, ηελ
θαηαζηνιή θαη ηελ ηηκσξία ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο πξνζώπσλ, ηδηαίηεξα

88

Σν Πξσηφθνιιν γηα ηελ πξφιεςε, ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ ηηκσξία ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο
πξνζψπσλ, ηδηαίηεξα γπλαηθψλ θαη παηδηψλ, ην Πξσηφθνιιν θαηά ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο
κεηαλαζηψλ απφ ηε ζηεξηά, ζάιαζζα θαη αέξα, ην Πξσηφθνιιν θαηά Παξάλνκεο Καηαζθεπήο θαη
Γηαθίλεζεο ησλ ππξνβφισλ φπισλ.
89
βι πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζην Gallagher, Α.(2001) , Human Rights and the New UN Protocols
on Trafficking and Migrant Smuggling: A Preliminary Analysis, by the Centre for International and
Public Law, Australian National University δηαζέζηκν ζην http://traffickingroundtable.org/wpcontent/uploads/2012/07/Human-Rights-and-the-New-UN-Protocols.pdf , (ηειεπηαία επίζθεςε
3/02/2015)
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γπλαηθώλ θαη παηδηώλ90, πνπ ζηηο 25 Γεθεκβξίνπ 2003 ηέζεθε ζε ηζρχ, ην νπνίν
φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξννίκην ηνπ εγγξάθνπ , νξίδεη θαη ηππνπνηεί ηηο πηζαλέο
κνξθέο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ, παξέρνληαο έηζη ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε θάζε ρψξα91. Πξνζδηνξίδνληαη νη έλλνηεο «πψιεζε παηδηψλ»,
«παηδηθή πνξλεία», «παηδηθή πνξλνγξαθία» θαη ππνρξεψλνληαη νη Κπβεξλήζεηο λα
πνηληθνπνηήζνπλ θαη λα ηηκσξνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Σα ζρεηηθά
αδηθήκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο εθδφζηκα θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζ‟
νπνηαδήπνηε δηαθξαηηθή ζπκθσλία γηα έθδνζε ησλ παξαβαηψλ.
Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Πξσηνθφιινπ απνηειεί ε πξφιεςε δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηνπ
αδηθήκαηνο ηεο δηαθίλεζεο πξνζψπσλ ππφ ηηο εηδηθφηεξεο κνξθέο απηήο εθφζνλ ην
ζρεηηθφ αδίθεκα είλαη δηεζληθφ σο πξνο ηε θχζε ηνπ θαη εκπιέθεηαη ζ‟ απηφ
νξγαλσκέλε εγθιεκαηηθή νκάδα. Πεξαηηέξσ, ζηνλ ππξήλα ηνπ εγγξάθνπ
ηνπνζεηνχληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ θαη ν ξφινο ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε επηρεηξήζεσλ εγθιεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Γηαηππψλνληαη κηα
ζεηξά απφ παξαηλέζεηο γηα ηε δίσμε ησλ ζπηψλ ελψ παξάιιεια θαιχπηνληαη φια ηα
ζχκαηα νπνηαζδήπνηε ειηθίαο θαη εηδηθέο ξήηξεο εζηηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ
θαη δε ησλ θνξηηζηψλ. Αθνινπζνχληαη ηξεηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο:92
(α) ε ιήςε κέηξσλ θαζνιηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ζηηο ρψξεο
πξνέιεπζεο, φζν θαη ζηηο ρψξεο δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ ζπκάησλ ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ,
(β) ε ηππνπνίεζε ζηηο εζληθέο έλλνκεο ηάμεηο κίαο ζεηξάο εγθιεκάησλ, ηα νπνία
αθνξνχλ ζηελ εκπνξία αλζξψπσλ θαη
(γ) ε πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Δπηπιένλ, ην Πξσηφθνιιν δεκηνπξγεί έλα πξνζηαηεπηηθφ πιαίζην γηα ηα ζχκαηα ηεο
εκπνξίαο θαη δελ αξθείηαη απιά ζηελ εθαξκνγή θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ. Αθφκα θη
αλ ηα ζχκαηα έρνπλ «ζπγθαηαηεζεί» γηα ηε ζρέζε εθκεηάιιεπζεο93, πξνλνεί γηα ηελ
αζθάιεηα ηνπο, ηελ πηζαλή «επαλαζπκαηνπνίεζεο» ηνπο (Άξζξν 9 παξ 1) , γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη γηα θνηλσληθή έληαμε ζηηο ρψξεο
πξννξηζκνχ ή ελέξγεηεο απνθαηάζηαζεο ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ( Άξζξν 6 παξ 1,3 θαη
5) θαη γεληθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα θαηάιιειε ζηέγαζε,
εθπαίδεπζε θαη θξνληίδα (Άξζξν 6 παξ 4). Αμηφινγε αλαθνξάο είλαη θαη ε πξφβιεςε
ηεο δπλαηφηεηαο λα επηηξέπεηαη ζηα ζχκαηα λα παξακείλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ
θξάηνπο πξνζσξηλά ή κφληκα ιακβάλνληαο ππφςε αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο.
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Kπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν.3875/2010
Κπξηαδή Σ. ,νπ, ζ 3
92
Magliveras, Κ. (2007), Combating Trafficking in Persons, The Role and Action of International
Organizations ,Αζήλα: άθθνπιαο ζ 63-64
93
Δηδηθφηεξα, ε δηάηαμε ηνπ εδ. β‟ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Πξσηνθφιινπ επηζεκαίλεη ε χπαξμε ζπλαίλεζεο
ησλ ζπκάησλ ζηε ζρέζε εθκεηάιιεπζεο ηνπο απφ ηνπο δνπιέκπνξνπο είλαη αδηάθνξε σο πξνο ηε
ζεκειίσζε πνηληθήο επζχλεο. Με απηή ηε δηάηαμε, εθκεδελίδεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ απηνπξγψλ ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ λα γιηηψζνπλ, επηθαινχκελνη ηελ ππνηηζέκελε ζπλαίλεζε ησλ ζπκάησλ ηνπο ζε
φ,ηη αθνξά ηηο πξάμεηο ηνπο πξνο απηά, ε νπνία δελ απνηειεί σζηφζν πξντφλ ηεο ειεχζεξεο βνχιεζήο
ηνπο .βι Maglivera Κ , φπ, ζ 64-65.
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Σέινο, πξνβιέπεηαη πξνζηαζία ζηε δηάξθεηα πνηληθήο δηαδηθαζίαο φπσο θαη ε
δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο απνδεκίσζεο απφ ηα θαηαζρεκέλα απφ ηνπο δνπιέκπνξνπο
θεθάιαηα γηα ηε δεκία πνπ ππέζηεζαλ (Άξζξν 6, παξ 6). Γηα λα πιεγνχλ ηα
εγθιεκαηηθά ζπκθέξνληα ησλ ηειεπηαίσλ ζεζκνζεηείηαη ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα
πνηληθνπνηήζνπλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο θαιχπηνληαο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο απφπεηξαο ,
ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο εζηθήο απηνπξγίαο(Άξζξν 5).Παξάιιεια θαζνξίδνληαη
ζέκαηα φπσο ε ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θξαηηθψλ
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ αξσγή ζηα ζχκαηα θαη ε ελίζρπζε ησλ
ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ (Άξζξα 9 έσο 11).
Σν θπξηφηεξν ζεκείν πνπ επηθξίζεθε ην ππφ ζπδήηεζε θείκελν, ζρεηίδεηαη κε ηε
ζηελφηεηα ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ, ππφ ηνπ πξίζκαηνο φηη νη δηαηάμεηο ηνπ
Πξσηνθφιινπ θαινχληαη λα εθαξκνζηνχλ απφ ηα θξάηε κέιε κφλν ζηηο αμηφπνηλεο
πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά δηεζληθά, κε ηελ εκπινθή
νξγαλσκέλσλ θπθισκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξνβιέπεηαη κέξηκλα γηα ηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε δηαπξάηηεηαη εληφο ρψξαο απφ άηνκα
πνπ δξνπλ κεκνλσκέλα ρσξίο λα αλήθνπλ ζε θάπνηα νξγαλσκέλε εγθιεκαηηθή
νκάδα 94.
Δλ ζπλερεία, πξνο πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο
εκπνξίαο παηδηψλ , ςεθίζηεθε ηο Πποαιπεηικό Ππωηόκολλο 95 ζηηο 20 Μαΐνπ ηνπ
2000 ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ αλαθνξηθά κε ηην Πώληζη
Παιδιών και ηην Παιδική Ποπνεία,96, ε Απόθαζε 2000/375/ΓΔΤ97 ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 29εο Μαΐνπ 2000, ε νπνία εζηίαζε θπξίσο ζηελ παηδηθή πνξλνγξαθία
, φπσο επίζεο θαη ην Πξναηξεηηθό Πξσηόθνιιν ηεο ύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα
ηνπ Παηδηνύ ζε ζρέζε κε ηελ αλάκεημε ησλ παηδηώλ ζε έλνπιε ζύξξαμε 98.Σν
2002 εγθξίζεθε απφ 21 Αθξηθαληθέο ρψξεο ε Γηαθήξπμε ηεο Λίκπξεβηι
απνδεηθλχνληαο πσο νη ρψξεο πνπ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ελέηεηλαλ θαη
ζπληφληζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο.
Αθνινχζεζε ην 2003, ε Γηαθήξπμε ησλ Βξπμειιώλ γηα ηελ Πξόιεςε θαη ηελ
Καηαζηνιή ηεο εκπνξίαο ησλ αλζξώπσλ φπνπ ε Δπηηξνπή αλέιαβε ηελ
πξσηνβνπιία λα ζπζηήζεη νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
εκπνξία αλζξψπσλ. Ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ελ ιφγσ δηαθήξπμε εμέθξαζε ην ζρεηηθφ
Φήθηζκα πνπ πηνζεηήζεθε ην ίδην έηνο απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην νπνίν
ηφληζε πσο ε πάηαμε ηεο εκπνξίαο απαηηεί ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη πξέπεη λα
θπξηαξρεί ζηηο δεκνζηνλνκηθέο απνθάζεηο κε ηε δηάζεζε επαξθψλ νηθνλνκηθψλ
πφξσλ. Εεηνχζε αθφκε ηε ζχληαμε κεηξψσλ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρσξψλ πνπ
πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηελ πψιεζε ηνπο θαη
ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο.
94

πθηψηνπ, Α.(2003), Δκπνξία αλζξψπσλ ζηα Βαιθάληα, Θχκα, δξάζηεο θαη θαηαζηαιηηθέο
ζηξαηεγηθέο, Αζήλα : άθθνπιαο , ζ 123-4.
95
ην νπνίν πηνζεηήζεθε κε ην ςήθηζκα 54/263 ηεο 20 εο Μαΐνπ 2000 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 18
Ηαλνπαξίνπ 2002
96
Κπξψζεθε κε ην Ν. 3625/2007.
97
Βι αλαιπηηθά Φαξζεδάθεο, Η. (2005), Γίθαην αλειίθσλ, Αζήλα : Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζ 634
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Κπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 3080/2002
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To 2004, δηεζλέο έηνο κλήκεο ηνπ αγψλα θαηά ηεο δνπιείαο99, πηνζεηήζεθε απφ ηελ
ΔΔ ε Απόθαζε – πιαίζην 2004/68/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ
2003 «για ηην καηαπολέμηζη ηηρ ζεξοςαλικήρ εκμεηάλλεςζηρ παιδιών100 και ηηρ
παιδικήρ ποπνογπαθίαρ», αλαθνξηθά κε ηελ Πψιεζε παηδηψλ, ηελ Παηδηθή Πνξλεία
θαη ηελ Παηδηθή Πνξλνγξαθία. Πξνέηξεπε ηα θξάηε – κέιε λα ζεζπίζνπλ κία
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ , ζηελ νπνία ζα
έπξεπε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ πνπ είλαη
θνηλά ζε φια ηα θξάηε – κέιε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο
θαη απνηξεπηηθέο θπξψζεηο101 θαη ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ
επξχηεξε δηθαζηηθή ζπλεξγαζία. Πεξαηηέξσ, ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε – πιαίζην
δφζεθε έκθαζε ζην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 30εο Μαξηίνπ 2000,
ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πεξί εθαξκνγήο κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο
ηνπ παηδεξαζηηθνχ ηνπξηζκνχ (ή ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ), ν νπνίνο ζεσξείηαη
εγθιεκαηηθή πξάμε ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ
παηδηψλ. Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζην Πξννίκην ηεο ππφ εμέηαζε απφθαζεο –
πιαίζην.
Με απηήλ ηελ απφθαζε -πιαίζην, ηα θξάηε – κέιε θαινχληαλ λα ηηκσξήζνπλ ηελ
ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα ηεινχζε θάπνηνο κε παηδί φηαλ – κεηαμχ άιισλ –
πξνζθέξνληαλ ρξήκαηα ή άιινπ είδνπο ακνηβέο ή παξνρέο σο πιεξσκή πξνθεηκέλνπ
ην παηδί λα ζπκκεηάζρεη ζε ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Αξζξν 2 πεξ. γ΄, ππνπεξ.
ii). Δπηπιένλ, ηα θξάηε – κέιε έπξεπε λα ιάβνπλ ηα αλαγθαία κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα
ζεκειηψζνπλ ηε δηθαηνδνζία ηνπο γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο
παηδηψλ, ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο θαη εζηθήο απηνπξγίαο, ζπλέξγεηαο θαη
απφπεηξαο ζε απηά (Άξζξα 2, 3 θαη 4), εθφζνλ ηα ελ ιφγσ αδηθήκαηα δηαπξάηηνληαλ
εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ζηελ επηθξάηεηά ηνπο ή εθφζνλ ν δξάζηεο ηνπ αδηθήκαηνο
ήηαλ ππήθνφο ηνπο ή εάλ θάπνην απφ απηά ηα αδηθήκαηα δηαπξαηηφηαλ πξνο φθεινο
λνκηθνχ πξνζψπνπ εγθαηαζηεκέλνπ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο (Άξζξν 8 παξ. 1).
πλάκα κε ηελ Απφθαζε πιαίζην ζπληάρηεθε θαη ε χκβαζε θαηά ηνπ Δγθιήκαηνο
κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2004 κε ζθνπφ ηελ
εθαξκνγή απφ ηα θξάηε κέιε κηαο θνηλήο πνηληθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία
ησλ θνηλσληψλ ηνπο έλαληη ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν . ‟φηη αθνξά ζηελ
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πσο αλαθεξχρζεθε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ. Δθηφο απηνχ, ε UNESCO θαζηέξσζε ηελ
23ε Απγνχζηνπ σο δηεζλή κέξα κλήκεο ηνπ δνπιεκπνξίνπ θαη ηεο θαηάξγεζεο ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
εκεξνκελία επηιέρζεθε γηα λα ηηκεζεί ε εμέγεξζε ζην Άγην Γνκήληθν ηεο Αηηήο ην 1971, ε νπνία
απνηέιεζε ηελ πξψηε λίθε ησλ ζθιάβσλ θαηά ησλ θαηαπηεζηψλ ηνπο. Βι Υινχπεο Γ.Γ., νπ, ζ 161
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Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ελ ιφγσ Απφθαζε – Πιαίζην ν φξνο παηδί αθνξά θάζε
πξφζσπν θάησ ησλ 18 εηψλ (Αξζξν 1 πεξ. α΄).
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Παξφιν πνπ, φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, έγηλε δεθηφ απφ ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη
Κνηλσληθή Δπηηξνπή ζε ζρεηηθή γλσκνδφηεζή ηεο, ην 1998, πσο ε πνηληθή αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ δελ επηιχεηαη κε ηε ρξήζε πνηληθψλ δηαηάμεσλ,
απηέο είλαη πνπ θαηά θχξην ιφγν επηζηξαηεχηεθαλ, θαζψο ηα κέηξα απηά είλαη πνιχ πην εχθνιν λα
πηνζεηεζνχλ θαη απνηππψλνληαη κε άκεζν θαη ζαθή ηξφπν, έζησ θαη αλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ
είλαη απνηειεζκαηηθά, πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ, Δ.(2003), Ζ εκπνξία αλζξψπσλ ζην δηεζλέο
πεξηβάιινλ θαη ε πνηληθή ηεο αληηκεηψπηζε ζην ειιεληθφ δίθαην ζε Γεκήηξαηλα Γ, Κνζκίδε Υ θαη
πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ, Δ. (2003),νπ, ζ 26.
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πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ε χκβαζε πεξηέρεη εηδηθή δηάηαμε102
(Αξζξν 9),πνπ πξνβιέπεη γηα ηα αδηθήκαηα παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. Οη δηαηάμεηο ηεο
αλσηέξσ Απφθαζεο Πιαίζην ζπλάδνπλ κε απηέο ηεο Οδεγίαο 2004/81/ΔΚ πνπ
αθνινχζεζε, ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν παξακνλήο πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ππεθόνπο
ηξίησλ ρσξώλ- ζύκαηα εκπνξίαο (ΔΔ L 261, 6.8.2004) ε νπνία επηθεληξψζεθε ζηε
δηακφξθσζε θνηλψλ θαλφλσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηα ζχκαηα λα αλαθηνχλ ηελ
αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηα δίθηπα εθκεηάιιεπζεο θαη λα κπνξνχλ λα παξακέλνπλ
λφκηκα γηα νξηζκέλν δηάζηεκα ζηα θξάηε κέιε ,εθφζνλ ην επηζπκνχλ.
Παξάζρεηαη εηδηθφηεξα κηα πξνζεζκία πεξίζθεςεο θαηά ηελ νπνία ζα
ελεκεξψλνληαη γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε λνκηθή αξσγή θαη
πεξίζαιςε. Μάιηζηα, θαηά παξέθθιηζε ζηνπο αλήιηθνπο εθφζνλ ζεσξεζεί φηη είλαη
πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο, είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί ε πξνζεζκία πεξίζθεςεο (Άξζξν
10). Καηά ην δηάζηεκα απηφ ηα ζχκαηα απνθαζίδνπλ αλ ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο
αξρέο ψζηε λα εμαξζξσζνχλ ηα εγθιεκαηηθά θπθιψκαηα (Άξζξν 6). Μεηά ην πέξαο
ηεο πξνζεζκίαο κπνξεί λα ηνπο ρνξεγεζεί ηίηινο παξακνλήο εθφζνλ ην απαηηεί ε
δηθαζηηθή δηαδηθαζία θαη ην ζχκα δερηεί λα ζπλεξγαζηεί θαη λα δηαθφςεη ηηο επαθέο
ηνπ κε ηνπο δξάζηεο. Ο ηίηινο παξακνλήο δίλεη ζηα ζχκαηα ηε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε θαη πξνγξάκκαηα ζηήξημεο θαη
θνηλσληθήο έληαμεο (Άξζξα 9 θαη 12).
Σν δήηεκα ηεο παξνρήο λφκηκνπ ηίηινπ παξακνλήο ζηα ζχκαηα εκπνξίαο δελ είλαη
κνλνδηάζηαην. Πέξαλ ηεο λνκηθήο δηάζηαζεο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλζξσπηζηηθή
δηάζηαζε φζν θαη απηή πνπ άπηεηαη ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Τπφ απηή ηελ
έλλνηα ε Οδεγία αλαγλσξίδνληαο έλα εηδηθφ θαζεζηψηνο ζηα ζχκαηα ζπληζηά έλα
ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο103.
Υσξίο ακθηβνιία, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ύµβαζε γηα ηελ Καηαπνιέµεζε
ηεο Δµπνξίαο Αλζξώπσλ (CETS αξηζ.197), πµβνχιην ηεο Δπξψπεο104.Σν λνκηθφ
έγγξαθν ηνπ ηΔ ππεγξάθε απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θπβεξλήζεσλ ζηε Βαξζνβία
ηελ 16ε Μαΐνπ ηνπ 2005 θαη δελ θαηαιείπεη θακία ακθηβνιία πεξί ηνπ φηη πξφθεηηαη
γηα κηα δηάηαμε πνπ πξνζιακβάλεη έλα πην αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε
πξνεγνχκελεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο.
Εεηψληαο ηε ζπλδξνκή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηξέθεηαη θπξίσο ζηελ
αλαγλψξηζε ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πξνζηαζίαο απηψλ
,εθφζνλ εληζρχεη ηα δηθαηψκαηα ηνπο105 απνζθνπψληαο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αξρήο
102

Οη αθφινπζεο πξάμεηο ζεσξνχληαη πνηληθφ αδίθεκα:
α) Ζ παξαγσγή παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κε ζθνπφ ηε δηαλνκή κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο ,β) ε πξνζθνξά θαη ε δηάζεζε ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, γ) ε δηαλνκή ή δηαβίβαζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, δ) ε πξνκήζεηα παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή γηα άιιν πξφζσπν, ε) ε θαηνρή παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο ζε ζχζηεκα ππνινγηζηή.
103
Παπαζενδψξνπ ,Θ.(2007), Ννκηθφ θαζεζηψο αιινδαπψλ, Διιεληθή θη Δπξσπατθή Ννκνζεζία,
Αζήλα :Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζ 43,44
104
Κπξψζεθε κε ην Ν. 4216/2013
105
Βι Κεθάιαην III, άξζξα 13, 14 θαη 16 ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία πεξίζθεςεο, ηε ρνξήγεζε άδεηαο
παξακνλήο θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ ζπκάησλ.
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ηεο κε δηάθξηζεο απηψλ. Δθηφο ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ εμαζθάιηζε ηεο
δηακνλήο, ηελ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη λνκηθήο αξσγήο ζηα
ζχκαηα ην πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα εληζρχεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ γηα ηα ζχκαηα ρσξίο
άδεηα δηακνλήο ζηε ρψξα, γηα ηα νπνία νη αξκφδηεο αξρέο ζεσξνχλ πσο είλαη ζχκαηα
εκπνξίαο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο βαζίδεηαη ζηελ παξνρή
δπλαηφηεηαο ζην ζχκα λα ζπλέιζεη θαη λα δηαθχγεη απφ ηελ επηξξνή ησλ δηθηχσλ
εκπνξίαο , ψζηε λα απνθαζίζεη, εάλ επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο αξκφδηεο αξρέο
γηα ηε δίσμε ηνπ ηειεζζέληνο ζε βάξνο ηνπ εγθιήκαηνο (παξ. 1 β΄).
Δηδηθφηεξα σο πξνο ηνπο αλειίθνπο, ε πξάμε εκπνξίαο ζεσξείηαη αμηφπνηλε φηαλ
αθνξά παηδί αθφκε θη αλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί βία.
Σαπηφρξνλα κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ απέλαληη ζηα
ζχκαηα106 ε χκβαζε πξνηείλεη θαη κεραληζκφ θαζνδήγεζεο θαη ειέγρνπ 107 γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε επηθεληξψλνληαο
επηζηακέλσο ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θξαηψλ θαη
αξκφδησλ θνξέσλ ηδίσο ζε ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο. Δμ απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ ζα
κπνξνχζαλ λα ππνγξακκηζηνχλ ν ζρεδηαζκφο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ
(Άξζξν 5, παξ 4) θαη ε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζπκάησλ(Άξζξν 6).
Καηαιεθηηθά, ε ελ ιφγσ λνκνζεηηθή δηάηαμε εμέιαβε ζε γεληθέο γξακκέο ζεηηθά
ζρφιηα δηφηη θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο
εκπνξίαο θαη ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο ελαξκφληζεο ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ζε φιε ηελ Δπξψπε108.Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ επηρεηξεκαηνινγεί
ππέξ ηεο επηηπρίαο ηεο αθνξά ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο πνπ ακβιχλεηαη- ζε ζρέζε κε
ην Πξσηφθνιιν ηνπ Παιέξκν- θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εκπνξίαο αλζξψπσλ πνπ
δηαπξάηηνληαη εληφο ησλ ζπλφξσλ ελφο θξάηνπο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα ε
αλάκεημε νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθήο νκάδαο (Άξζξν 2).
Αλ θαη ζηε χκβαζε ηεο Βαξζνβίαο πεξηέρνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ
ηνπο αλειίθνπο, δχν ρξφληα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο αθνινχζεζε ζην πιαίζην ηνπ
ίδηνπ Οξγαληζκνχ ε θαηάξηηζε ηεο ύκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Παηδηώλ
ελαληίνλ ηεο Γελεηήζηαο Δθκεηάιιεπζεο θαη ηεο Γελεηήζηαο Καθνπνίεζεο, κε
βαζηθνχο ζθνπνχο ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο γελεηήζηαο εθκεηάιιεπζεο
θαη θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο(Άξζξν 1
παξ. 1 ηεο χκβαζεο.)
Χο απάληεζε ζηελ εληνιή πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηξίηε ζχλνδν θνξπθήο ησλ
αξρεγψλ θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (Βαξζνβία, 2005)
θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα.
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα. Μεηαμχ άιισλ ην πκβνχιην ηνπ ηεο
Δπξψπεο ην 2006 εθάξκνζε ην πξφγξακκα «Υηίδνληαο κηα Δπξώπε γηα θαη κε ηα
106

Βι πξνηεηλφκελεο λνκηθέο ξπζκίζεηο ζηα Κεθάιαηα IV,V
χκθσλα κε ην άξζξν 36 ηεο χκβαζεο ν ελ ιφγσ κεραληζκφο απαξηίδεηαη απφ δχν φξγαλα
ππεχζπλα γηα λα αμηνινγνχλ αλ εθαξκφδνληαη ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε εκπνξίαο αλζξψπσλ
απφ ηα θξάηε πνπ δεζκεχνληαη απφ ηε χκβαζε: ηελ Οκάδα ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ θαηά ηεο
Δκπνξίαο Αλζξψπσλ (Group of Experts Against Trafficking in Human Beings ‐ GRETA) θαη ηελ
Δπηηξνπή ησλ Μεξψλ (Committee of the Parties) Κπξηαδή Σ., νπ, ζ 270
108
Νηθνιαθνπνχινπ- ηεθάλνπ, Ζ.(2007), Αζπλφδεπηα Αλήιηθα : Τπνδνρή, έληαμε θαη πξνζηαζία απφ
ηελ εκπνξία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ,Αζήλα : άθθνπια, ζ 106-107
107
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παηδηά» θαη ην πξόγξακκα Daphne (2007-2013) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ,
ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ απφ θάζε κνξθή βίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε πςεινχ
επίπεδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, ηεο επδσίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. Σν
ηειεπηαίν πξφγξακκα κεηαμχ άιισλ απνβιέπεη ηδίσο ζηε ππνζηήξημε ησλ ΜΚΟ,
δεκφζησλ θνξέσλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ δεδνκέλνπ φηη πξνρσξνχλ ζε κηα
ζεηξά απφ άκεζεο δξάζεηο κε άκεζν αληίθηππν ζηα ζχκαηα ηεο βίαο θαη ηα άηνκα πνπ
θηλδπλεχνπλ απφ απηήλ. ην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζπλδξάκεη θαη ε
Δuropol , ε νπνία ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ ζηηο θνηλέο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ γηα
ηελ εμάξζξσζε εγθιεκαηηθψλ θπθισκάησλ εκπνξίαο 109.
Κηλεηήξην δχλακε γηα ηελ σο άλσ – αιιά θαη παξαθάησ αλαθεξφκελε - λνκνζεηηθή
εμέιημε απνηέιεζε ε ύκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηε Γξάζε
ελάληηα ζηελ Δκπνξία Αλζξώπσλ 16, ε νπνία ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ 2008. θνπφο ηεο χκβαζεο είλαη ε πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ ρσξίο νπνηαδήπνηε κνξθή δηάθξηζεο, ε πξνζηαζία ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ε ζπλδξνκή ησλ
ζπκάησλ θαη ησλ καξηχξσλ, ε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεξεχλεζεο θαη
δίσμεο θαη ε πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ. Ζ χκβαζε ιφγσ ηνπ φηη απνδίδεη έλα επξχ θάζκα ηεο έλλνηαο
ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, αιιά θαη ιφγσ ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πεξηέρεη γηα ην
ρεηξηζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ πνπ γίλνληαη ζχκαηα
εκπνξίαο, ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ ζεζκηθφ εξγαιείν ζηελ ελ γέλεη πξνζπάζεηα γηα
πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ110.
Σελ επφκελε ρξνληά, ζπληάρηεθε ζρεηηθή Γλσκνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο
Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα ηελ «Πξνζηαζία ησλ παηδηώλ
από ηνπο κεηαθηλνύκελνπο δξάζηεο ζεμνπαιηθώλ αδηθεκάησλ» ην 2009 ε νπνία
δεηά λα ηεζεί σο πξνηεξαηφηεηα κηα ζθαηξηθή επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ επάισησλ παηδηψλ απφ κεηαθηλνχκελνπο δξάζηεο ζεμνπαιηθψλ
εγθιεκάησλ. Πξνηείλεηαη κάιηζηα ε εθπφλεζε ελφο επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο111 ην
νπνίν ζα πεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επαηζζεηνπνηνχλ ηηο νξγαλψζεηο αιιά θαη
γεληθφηεξα ηνπο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ αγψλα θαηά ηεο
εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ.
Λίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη κεηά ηελ κεηαξξχζκηζε πνπ επήιζε ζην Δπξσπατθφ
Γίθαην κε ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο αληηθαηαζηάζεθε ε απφθαζε – πιαίζην
2004/68/ΓΔΤ, κε ηελ Οδεγία ππ’ αξηζκό 2011/93/ΔΔ, για ηην καηαπολέμηζη ηηρ
ζεξοςαλικήρ κακοποίηζηρ και ζεξοςαλικήρ εκμεηάλλεςζηρ παιδιών και ηηρ
παιδικήρ ποπνογπαθίαρ. Ζ ελ ιφγσ Οδεγία – εθηφο ηνπ φηη απνηειεί έλα δηαθνξεηηθφ
λνκνζεηηθφ εξγαιείν κε επξχηεξν «πεδίν δξάζεο» θαη δηαθνξεηηθή δέζκεπζε γηα ηα
θξάηε - κέιε πνπ θαινχληαη λα ηελ εθαξκφζνπλ - εηζάγεη θαη θάπνηεο πεξαηηέξσ
ππνρξεψζεηο πνπ ηα θξάηε νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί
109

Ζ χκβαζε ηεο Δuropol εληάζζεη ηελ εκπνξία αλζξψπσλ σο αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία (Άξζξν 2, παξ 2)
110
Δπίηξνπνο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ – Έθζεζε 2010, νπ, ζ 30
111
Σν επξσπατθφ πξφγξακκα «Ζ Δπξψπε θαηά ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ – ΠΔΗΣΔ
ΟΥΗ!
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απνηειεζκαηηθφηεξε ε πνηληθή ηνπο λνκνζεζία πεξί ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ φηαλ
απηά ζηξέθνληαη θαηά αλειίθσλ112.
Ζ ζπγθεθξηκέλε Οδεγία κεηαμχ άιισλ επηβάιιεη ζηα θξάηε – κέιε λα
πνηληθνπνηήζνπλ αδηθήκαηα φπσο ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (άξζξν 3) θαη
εθκεηάιιεπζε παηδηψλ ,ε παηδηθή πνξλνγξαθία θαη ε άγξα παηδηψλ γηα ζεμνπαιηθνχο
ζθνπνχο (Άξζξα 4 – 6). Πξνβιέπεηαη αθφκα πσο νη θαλφλεο δηθαηνδνζίαο ζα πξέπεη
λα ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη δξάζηεο
ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Έλσζε δηψθνληαη αθφκα θαη αλ
δηαπξάηηνπλ ηα εγθιήκαηα εθηφο ηεο Έλσζεο.
Δληνχηνηο, αο ιεθζεί ππφςε φηη κφλνλ ελλέα θξάηε κέιε κεηέθεξαλ ζην εζληθφ ηνπο
δίθαην θη έζεζαλ ζε εθαξκνγή ηελ νδεγία ηνπ 2011 γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο113.
Νεπξαιγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πάηαμε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ trafficking απνηέιεζε θαη
ε ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ 2012–2016 (
COM(2012)286) ,ε νπνία κε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή
ησλ Πεξηθεξεηψλ έζεζε ηηο εμήο πξνηεξαηφηεηεο:
α. Δληνπηζκφο, πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο
β. Δλίζρπζε ηεο πξφιεςεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
γ. Κιηκάθσζε ηεο δίσμεο ησλ αζθνχλησλ εκπνξία αλζξψπσλ
δ. Δλίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ βαζηθψλ παξαγφλησλ θαη
ζπλνρή ησλ πνιηηηθψλ
ε. Αχμεζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε φιεο ηηο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
απνηειεζκαηηθή απάληεζε ζηηο δηαθαηλφκελεο αλεζπρίεο.
Τπνγξακκίδεηαη επίζεο πσο γηα ηε ράξαμε κηαο ζπλεθηηθήο πνιηηηθήο θαηά ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή κηαο επξχηεξεο ζε ζρέζε κε ην
παξειζφλ νκάδαο παξαγφλησλ. Ζ νκάδα απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αζηπλνκηθνχο,
ζπλνξηνθχιαθεο, ππαιιήινπο επηθνξηηζκέλνπο κε ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο θαη
αζχινπ, ,
δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο, επηζεσξεηέο ζηέγαζεο,(…) θαζψο θαη
παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ε πξφζβαζε είλαη πην δχζθνιε, φπσο νη λφκηκνη
θεδεκφλεο θαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη, θαη νη ππεξεζίεο ζηήξημεο παηδηψλ θαη
ζπκάησλ114.
Γπλάκεη ηεο ζηξαηεγηθήο, ε Δπηηξνπή ζα ππνβάιιεη εθζέζεηο θάζε δχν έηε ζην
πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα ηελ πξφνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εµπνξίαο αλζξψπσλ, µε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινπλ
ηα θξάηε µέιε. Σέινο, ην 2016, ζα θαηαξηηζηεί έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ αληίθηππνπ

112

ρεηηθά κε θάπνηεο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηνλ Έιιελα λνκνζέηε, κε
ηελ πηνζέηεζε ησλ επηηαγψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Οδεγίαο, αλαθνξηθά κε ηα content related crimes –
φπσο νλνκάδνληαη, βι. Κατάθα – Γθκπάληη Μ., Γηαδηθηπαθέο πξνζβνιέο ηεο αλειηθφηεηαο, Πνηλ Υξνλ
ΞΒ 2012, ζ 161 θ. επ. (ηδίσο ζ 172 – 173).
113
, Απφ ην Φήθηζκα ηνπ Οξγαλσκέλν έγθιεκα, δηαθζνξά θαη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
ελέξγεηεο, παξ ΗΖ, (2013/2107(INI)
114
Ζ Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα κελ εθαξκφδεη πιήξσο ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ 2012-2016,νκνίσο νπ.
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ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ σο πνηληθφ αδίθεµα ηελ εθκεηάιιεπζε
ησλ αλζξψπσλ.
Απνιχησο ζρεηηθή κε ηε ηξαηεγηθή 2012-2016 ήηαλ θαη ε ζχληαμε ησλ ζπλαθψλ
Φεθηζκάησλ πνπ αθνινχζεζαλ. Σν Φήθηζκα ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2013 ζρεηηθά
κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ηε δηαθζνξά θαη ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (2013/2107(INI), αλαγλψξηζε πσο νη δηεζληθέο
εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο είλαη απηέο πνπ ζπρλά δηαρεηξίδνληαη ηελ εκπνξία
αλζξψπσλ θαη αλζξψπηλσλ νξγάλσλ, ηνλ εμαλαγθαζκφ ζε πνξλεία, ηελ θαζππφηαμε
πξνζψπσλ ζε δνπιεία θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ζηξαηνπέδσλ εξγαζίαο· Κάιεζε
ινηπφλ ηελ Δπηηξνπή (Άξζξν 8) λα πνηληθνπνηήζεη ηελ θαθνπνίεζε ζπκάησλ
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη λα εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ηα κέηξα
πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα
ηελ εμάιεηςε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 2012-2016» θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα
παξαηεξεηήξην ηεο ΔΔ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζην νπνίν ζα
έρνπλ πξφζβαζε νη θπβεξλήζεηο, νη ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη νη ΜΚΟ·.
Μεηαμχ άιισλ, δήηεζε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εληζρχζνπλ ηε
ζαιάζζηα ζπλεξγαζία ηνπο (Άξζξν 41) σο κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαζψο θαη άιισλ παξάλνκσλ
δξαζηεξηνηήησλ, δηαπηζηψλνληαο φηη ε κε ζπλεθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλφξσλ, ζηα
νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ζαιάζζηα ζχλνξα, είλαη ζπλαθήο παζνγέλεηα πνπ
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζε κφληκε βάζε· απφ ηελ Europol, ηνλ Frontex θαη ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Πξφζθαηα ζην ηξαζβνχξγν, εγθξίζεθε θαη ην Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή
εθκεηάιιεπζε θαη ηελ πνξλεία θαζώο θαη ηνλ αληίθηππό ηνπο ζηελ ηζόηεηα ησλ
θύισλ. Σν Φήθηζκα ηνλίδεη φηη ε παηδηθή πνξλεία δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη
εζεινχζηα, επεηδή ηα παηδηά δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα «ζπλαίλεζεο» ζηελ πνξλεία θαη
πξνηξέπεη ηα θξάηε κέιε λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ παηδηθή πνξλεία (θάησ ησλ 18
εηψλ) φζν ην δπλαηφλ πην δξαζηήξηα, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί ηελ πιένλ εηδερζή
κνξθή πνξλείαο· απαηηεί επεηγφλησο κηα πξνζέγγηζε κεδεληθήο αλνρήο. Αλαθέξεηαη
επηπιένλ, ζηελ έμαξζε ηεο παηδηθήο πνξλείαο θαζψο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη
ζπρλήο πξνζθπγήο ζε εμαπάηεζε θαη εθθνβηζκφ.
Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα λνκνζεηήκαηα, επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη νη
αθφινπζεο πζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγώλ πξνο ηα θξάηε κέιε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 115:
 χζηαζε Νν. R (2000)11 γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο ελάληηα ζηελ εκπνξία
αλζξψπσλ κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε (on action against
trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation)
 χζηαζε Rec (2001)16 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ ηε γελεηήζηα
εθκεηάιιεπζε (on the protection of children against sexual
115

πκεσλίδνπ –Καζηαλίδνπ Δ, Δκπνξία Αλζξψπσλ, νη Γηεζλείο θαηεπζχλζεηο, ην Ηζρχνλ Πνηληθφ
Γίθαην θαη ην λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεο Πνηλ Γηθ 2002 (4), ζ 424
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exploitation)
 χζηαζε 1545 (2002) γηα ηελ εθζηξαηεία θαηά ηεο
δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο γπλαηθψλ (campaign against trafficking in women)
 χζηαζε 1610 (2003) γηα ηελ κεηαλάζηεπζε ζπλδεφκελε κε ηελ
εκπνξία γπλαηθψλ θαη ηελ πνξλεία (on migration connected with trafficking in
women and prostitution)
 χζηαζε 1663 (2004) γηα ηελ Οηθνγελεηαθή δνπιεία: θαηαλαγθαζκφο, au
pairs θαη λχθεο δη‟ αιιεινγξαθίαο,
Δθηφο ησλ θπξσκέλσλ δηεζλψλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζεκαληηθή αξσγή ζηελ
εμάιεηςε ηνπ trafficking απνηέιεζαλ δηάθνξα ζπλέδξηα πνπ νξγαλψζεθαλ κε
ζρεηηθέο ζεκαηηθέο δείρλνληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ηε δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεηαη
παγθνζκίσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. Έηζη, ζηελ
εθζηξαηεία αθχπληζεο ζε ζέκαηα εκπνξίαο ζπλέβαιε ην Α’ Παγθόζκην πλέδξην
θαηά ηεο Δκπνξηθήο εμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο Παηδηώλ, ζηε ηνθρφικε ην
έηνο 1996, ην νπνίν είρε σο αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηελ εθπφξλεπζε παηδηψλ, ηελ
πνξλνγξαθία θαη ηνλ παηδηθφ ζεμνπαιηθφ ηνπξηζκφ. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία, δηφηη αθελφο ζην ελ ιφγσ πλέδξην απνζαθελίζηεθαλ
ζεκαληηθά ζέκαηα φπσο π.ρ. ε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο παηδεξαζηέο πνπ
θαθνπνηνχλ ηα παηδηά ιφγσ κίαο αλαγλσξηζκέλεο απνθιίλνπζαο ζεμνπαιηθήο
ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί (κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο επηηπρίαο
σζηφζν) θαη ηνπο παηδεξαζηέο κε πνιιαπιά θίλεηξα, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζε πνιιέο
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Καη αθεηέξνπ δηφηη παξαηεξείηαη φηη έθηνηε116 πνιιά
θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, άξρηζαλ λα αλαζεσξνχλ ηε λνκνζεζία ηνπο
αλαθνξηθά κε ηα αδηθήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηνπο πνιίηεο ηνπο ζε άιιεο
ρψξεο117.
Μεηαγελέζηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Β’ Παγθόζκην πλέδξην θαηά ηεο
ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ ζσκαηεκπνξίνπ αλειίθσλ ζηελ Yokohama
ηεο Ηαπσλίαο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2001 απφ ηελ ECPAT International θαη ηε Unicef θαη
ην Γ’ Παγθόζκην πλέδξην θαηά ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηώλ θη
εθήβσλ ζηε Βξαδηιία ην 2008. Πην πξφζθαηα, ην Φζηλφπσξν ηνπ 2013,
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά έλα Γηαδηθηπαθό Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθίλεζεο παηδηώλ. Απηή ε πξσηνπνξηαθή ηξηήκεξε
δηνξγάλσζε απέβιεπε ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο εθείλσλ πνπ
εξγάδνληαη γηα ηελ πάηαμε ηεο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο
ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ην ζπλέδξην απηφ ζπγθέληξσζε κεγάιν
116

β. ζρεηηθά θαη Κνζκίδε Υ.(2003), Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη ηεο
παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ζε Γεκήηξαηλα Γ, Κνζκίδε Υ θαη πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ Δ. (2003), νπ ζ.
54, ν νπνίνο αλαθέξεη κία ζεηξά πξσηνβνπιηψλ, πξνηάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ
απφ ην 1996 θαη εληεχζελ, κε ζηφρνπο: α) ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη
ηελ ελαξκφληζε φισλ ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ πξνο απηφ, κε επηδίσμε ην θνηλφ αμηφπνηλν ηεο
ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζε φια ηα θξάηε – κέιε, β) ηε
ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα απνηξέςνπλ ηνπ επίδνμνπο δξάζηεο θαη ζα πξνθπιάμνπλ ηα πηζαλά
ζχκαηα θαη γ) ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο πξνζηαζίαο θαη αξσγήο ζηα ζχκαηα.
117
Βι. June Κ,νπ ζ. 8 & 13., ην Φήθηζκα ηεο 24/11/1997 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηε χζηαζε
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο R (2001) 16, θαη πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ. (2003)., φπ, ζ 21, ππνζ. 20.
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αξηζκφ εθπξνζψπσλ απφ ηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απφ ηνλ ρψξν ησλ
επηρεηξήζεσλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θπβέξλεζεο ,ηεο πγείαο, ηεο δηθαηνζχλεο, θαη
ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ . Σν βξεηαληθφ εηδεζενγξαθηθφ δίθηπν BBC ην
ραξαθηήξηζε θνξπθαίν δηεζλέο ζπλέδξην 118.
Δπίζεο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο δηεζλψο, βαζηθφο ξφινο αλαηέζεθε θαη
ζηηο ΜΚΟ, νη νπνίεο θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςνπλ
πεξηπηψζεηο εκπνξίαο θαη λα ζηεξίμνπλ ηα ζχκαηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
δηεθδηθήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη λα πηέζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο, φρη κφλν λα
ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά, επίζεο,
λα ηα εθαξκφζνπλ (Anti-Slavery International (ASI), Thailand-based Global Alliance
Against Traffic in Women (GAATW), Coalition AgainstTrafficking in Women
(CATW), La Strada).
Παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε παγθφζκηα εκβέιεηα θαη ηε βνήζεηα
πνπ παξείρεην ζηηο ρψξεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε εθαξκνγή ησλ λνκνζεζηψλ απφ ηηο
ίδηεο ηηο ρψξεο θαίλεηαη πξνβιεκαηηθή, θαζψο ν αξηζκφο ησλ εγθιεκαηηψλ πνπ
θαηαδηθάζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ γηα ην 2014 ήηαλ πνιχ κηθξφο ζπγθξηηηθά κε ηνλ
αξηζκφο ησλ ζπκάησλ πνπ δηαζψζεθε θη αθφκα κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ
ησλ αλζξψπσλ πνπ έπεζαλ ζχκαηα 119.
Δπηπξφζζεηα, αθφκα θαη ην ίδην ην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην δελ κπνξεί λα
πξνρσξήζεη ζε θαηαδίθε ησλ ππεπζχλσλ, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο δνπιείαο, αλ ε ίδηα ε
ρψξα δελ πξνρσξήζεη ζηελ θαηαδίθε ηνπο γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη δπζθνιίεο ζηε
ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ θαη έιιεηςε επηζπκίαο, πνιιέο θνξέο, λα αληηκεησπίζνπλ ηελ
εκπνξία σο θαηλφκελν120.

2. Σν εγρώξην θαλνληζηηθό πιαίζην
Πέξα απφ ηα δηεζλή λνκηθά έγγξαθα, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηε ρψξα καο
θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο έλλνκεο ηάμεο κε απμεκέλε ηππηθή ηζρχ, ην δήηεκα ηεο
πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο απφ ηελ εκπνξία ηέζεθε ζηηο πςειέο
πξνηεξαηφηεηεο θαη ζε εζληθφ επίπεδν.
Δλ πξψηνηο, ην ειιεληθφ χληαγκα (ζην Άξζξν 21) νξίδεη φηη ε παηδηθή ειηθία ηειεί
ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο. Μεηαμχ πνιιψλ άιισλ θαηνρπξψλεηαη(ηδίσο ζην
άξζξν 21 παξ. 1 θαη 3) αιιά θαη ζε πνιιά άιια άξζξα ηνπ ε πξνάζπηζε ησλ
δηθαησκάησλ θαη ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ησλ παηδηψλ. Ζ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο
ειηθίαο, ηδίσο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο Έιιελεο αιιά ζε θάζε παηδί πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ εκπνξία παηδηψλ θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ
ηε ζπλνδεχεη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ππφ ην πξίζκα ηνπ Κνηλνηηθνχ Υάξηε ησλ
118

Counter- Child Trafficking: Free Global online conference Victim, Survivor, Leader: Empowering
CSE and Trufficked Youth, by Office of Junevile Justice and Deliquancy Prevention δηαζέζηκν ζην
http://www.nttac.org/index.cfm?event=trainingCenter/info&eventID=299,
(ηειεπηαία
επίζθεςε
3/02/2015)
119
Global report on trafficking in human beings, UNODC 2014
120
Cullen DuPont, K. (2009). Global Issues: Human Trafficking. New York: Info Publishing
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Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ121 πνπ ππνγξακκίδεη ην ππέξηαην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ
σο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζε φιεο ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά.
Ζ ειιεληθή πνιηηεία, κέζσ εηδηθψλ λφκσλ θαη ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα, πξνζηαηεχεη ηελ παηδηθή ειηθία απφ ηελ εκπνξία ελζσκαηψλνληαο
παξάιιεια κεγάιν κέξνο ηνπ δηεζλνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
Ο θχξηνο φγθνο ηεο νηθνδφκεζεο ελφο ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ηνπ
παηδηνχ απφ ηελ εκπνξία αλζξψπσλ εζσθιείεηαη θαηά βάζε ζηνπο λφκνπο κεηά ην
2000122 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Ν.3064/2002, Ν.3386/2006, Ν. 3625/2007, Ν.3727/
2008 θαη πην πξφζθαηα ζηνπο Ν.3875/2010 θαη Ν.4267/2014.
Δλ φςεη ηνπ θαζεκεξηλά δηαπηζηνχκελνπ εκπεηξηθνχ γεγνλφηνο ησλ κεγάισλ
δηαζηάζεσλ πνπ είρε ιάβεη ζε δηεζλέο επίπεδν ε εκπνξία αλζξψπσλ «trafficking in
human beings» θαη ηδίσο αλειίθσλ θαη γπλαηθψλ ζεζπίζηεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε
ηάμε ν Ν.3064/2002 «Καηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ησλ εγθιεκάησλ θαηά
ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκηθήο
εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο θαη αξσγή ζηα ζχκαηα ησλ πξάμεσλ απηψλ»(ΦΔΚ
Α‟ 248).Ο ελ ιφγσ λφκνο ν νπνίνο έιαβε ππφςε ηνπ θαη ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο
ρψξαο πνπ απέξξεαλ κεηαμχ άιισλ απφ ηε πκβ ΟΖΔ πεξη θαηαζηνιήο ηεο εκπνξίαο
πξνζψπσλ (θιπ) ηεο 21/3/1950, ηε Γηεζ πκβ Δξγ 182(θπξσζείζα κε Ν. 2918/2001)
θαη ηε πκβ Δπξ ηεο Βνπδαπέζηεο ηεο 23/11/2001123 αλαδηακφξθσζε ηηο δηαηάμεηο
γηα ην έγθιεκα ηεο εκπνξίαο , εζσθιείνληαο φιεο ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ηέιεζεο
παξφκνησλ εγθιεκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ124. ‟ απηφ ην πιαίζην, νη θπξηφηεξεο
αιιαγέο πνπ επέθεξε είλαη: ε εηζαγσγή εηδηθήο ξχζκηζεο θαηά ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ θαζ‟ φζνλ αλαθέξεηαη ηελ αθαίξεζε νξγάλσλ ηνπ ζψκαηφο ηνπο ή ηελ
εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ην 323 Α, ηε ζέζπηζε γηα πξψηε θνξά σο
αμηφπνηλνπ αδηθήκαηνο ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ λέν άξζξν 348Α ΠΚ, ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 349 ΠΚ κε ηε κεηαηξνπή ηεο πξάμεο ηεο καζηξνπείαο απφ
πιεκκέιεκα ζε θαθνχξγεκα , θαζψο θαη ηελ πξφζζεζε λένπ άξζξνπ 351Α ΠΚ, ην
νπνίν αθνξά ηελ ηέιεζε αζειγψλ πξάμεσλ κε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο ή άιισλ
ζπλαιιαγκάησλ125. Θεζπίδνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
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Ο Υάξηεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ πηνζεηήζεθε επίζεκα ζηε Νίθαηα ην 2000, πεξηιακβάλεη
54 άξζξα πνπ θαηαλέκνληαη ζε 7 θεθάιαηα έμη εθ ησλ νπνίσλ θέξνπλ ηίηινπο ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ αμηνπξέπεηα , ειεπζεξία, ηζφηεηα, αιιειεγγχε , ηζαγέλεηα, δηθαηνζχλε.
122
Με ηνπο παιαηφηεξνπο λφκνπο, ηνλ Ν.1193 ηνπ 1981 θαη ηνλ Ν.2734 ηνπ 1999 ην trafficking
ελέπηπηε ζηα αδηθήκαηα ηεο καζηξνπείαο ή ηεο ζσκαηεκπνξίαο, ελψ κε ην λέν λφκν 3064 ηνπ 2002, ε
εκπνξία αλζξψπσλ ζπλίζηαηαη σο εηδηθφ αδίθεκα.
123
Μαξγαξίηεο M, νπ, ζ 865
124
Δκπνξία κε ζθνπφ ηελ αθαίξεζε νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο, ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο ησλ
πξνζψπσλ κε εμαλαγθαζηηθά ή απαηειά κέζα, αιιά θαη εκπνξία κε ζθνπφ ηε ζηξαηνιφγεζε
αλειίθσλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλνπιεο ζπγθξνχζεηο. Οη πξνβιεπφκελεο δε πνηλέο είλαη απηέο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαθνπξγήκαηα. εκαληηθφ, επίζεο, είλαη φηη ν λφκνο ηηκσξεί θαη ηνλ πειάηε ζηελ
πεξίπησζε ηεο ζσκαηεκπνξίαο, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ εάλ ελ γλψζεη ηνπ ελεξγεί αζειγή
πξάμε κε ζχκα δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο. Βι. αλαιπηηθφηεξα, Γαβαιάθεο Ν., Μαγγαλάο Α.,Ζ
πνηληθνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πειάηε εθδηδφκελνπ αηφκνπ, Πνηλ Γηθ. 2000 (4), ζ. 427επ
125
Παξαζθεπφπνπινο Ν, Φπηξάθεο Δ.(2011), Αμηφπνηλεο ζεμνπαιηθέο πξάμεηο, Άξζξα 336 – 353 ΠΚ ,
Αζήλα – Θεζζαινλίθε : άθθνπια, ζ 25 – 26
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αθ‟ ελφο γηα ηελ παξνρή αξσγήο πξνο ηα ζχκαηα ελ γέλεη ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
θαη αθ‟ εηέξνπ ζρεηηθά κε ηα ζχκαηα πνπ είλαη αιινδαπνί, ξπζκίδνληαη δεηήκαηα
ζρεηηθά κε ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο 127. Γηα ηνπο
αλειίθνπο ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ έληαμε ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ
δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 12 παξ 1 ηνπ Ν.3064/2002 θη εληφο έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθδφζεθε πξάγκαηη ην Π.Γ. 233/28-8-2003 φπνπ
εμεηδηθεχηεθαλ ζέκαηα αξσγήο θαη πξνζηαζίαο θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα θαη
θαζνξίζηεθαλ νη θνξείο, ηα κέζα θαη ν ηξφπνο παξνρήο ηνπο128.
Μεηαγελέζηεξα, ν Ν.3386/2005 «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα» (ΦΔΚ Α‟ 212) πεξηγξάθεη ηα δηθαηψκαηα
ησλ ζπκάησλ ηνπ trafficking ,φπσο ηα δηαηχπσζε πξνηεξφρξνλα ε Οδεγία
2004/81/ΔΚ, σο πξνο ηελ έθδνζε άδεηαο παξακνλήο θαη ηε δπλαηφηεηα ρξνληθνχ
πεξηζσξίνπ γηα λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ Αζηπλνκία γηα ηε δίσμε
ησλ δξαζηψλ129. πγθεθξηκέλα, ζηα άξζξα 46-52 (θεθ. Θ‟: ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε
άδεηαο δηακνλήο ζε ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ), πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα:
α) ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο ζε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, πνπ έρεη
ραξαθηεξηζζεί ζχκα εκπνξίαο αλζξψπσλ κε πξάμε ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα
Πξσηνδηθψλ,
β) ελεκέξσζε ησλ ζπκάησλ γηα ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο
πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο, εθφζνλ ζπλεξγάδνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ θαη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο130,
γ) παξνρή, κε πξάμε ηεο αξκφδηαο εηζαγγειηθήο αξρήο, πξνζεζκίαο
πεξίζθεςεο ελφο κελφο, ψζηε ηα ζχκαηα λα ζπλέιζνπλ θαη λα μεθχγνπλ απφ ηελ
επηξξνή ησλ δξαζηψλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο δησθηηθέο αξρέο131,
δ) πεξίζαιςε, παξνρέο θαη αζθάιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
πεξίζθεςεο132,
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Οη ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ πξνζηαζία ησλ ελλφκσλ αγαζψλ ηνπο θαη ηδίσο: ηελ θνηλσληθή
ππνζηήξημή ηνπο πνπ αθνξά θπξίσο ζηελ παξνρή ζηέγεο, δηαηξνθήο, δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο, ηελ
ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη ηε λνκηθή ππνζηήξημή ηνπο κε ηελ εμαζθάιηζε λνκηθνχ παξαζηάηε θαη
δηεξκελέα θαη β) ηελ έληαμε ησλ αλειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο (Άξζξν 12, παξ 1).
127
ε θακία πεξίπησζε δελ επαλαπαηξίδνληαη αιινδαπνί αλήιηθνη –ζχκαηα νηθνλνκηθήο ή ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο εθηφο εάλ ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ
.Πξαγκαηνπνηνχληαη σζηφζν πξνζπάζεηεο εληνπηζκνχ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο αμηνπνηψληαο
πιεξνθνξίεο απφ ηα πξνμελεία, ηελ Interpol θα.
128
Μαξγαξίηεο Μ, νπ, ζ 864
129
βι ζηνλ Ν.3386/2006 ζην Κεθάιαην Θ ηα Άξζξα 46-52
130
Σελ ελεκέξσζε γηα ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο, κπνξεί λα
παξέρνπλ θαη νη αξκφδηνη θνξείο θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ Π.Γ.
233/2003 (ΦΔΚ 248 Α) (Άξζξν 47).
131
Δηδηθά γηα ηνπο αλήιηθνπο, ε ίδηα πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα έλαλ αθφκε κήλα κε
απφθαζε ηεο αξκφδηαο εηζαγγειηθήο αξρήο θαη κε θξηηήξην ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ
παηδηνχ. (Άξζξν 48, παξ 2)
132
ηα ίδηα πξφζσπα δηαζθαιίδνληαη ηθαλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ επαξθείο
πφξνπο. Οη αξκφδηεο εηζαγγειηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο θξνληίδνπλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, γηα ηελ
πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ απηψλ. Δπίζεο, παξέρνληαη ππεξεζίεο κεηάθξαζεο θαη
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ε) πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο κέρξη 12
κήλεο. ηνπο νξηζκνχο ηνπ ηδίνπ λφκνπ (άξζξν 1 πεξηπη Θ) νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ
αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ φπσο εθηελέζηεξα γίλεηαη ιφγνο ζηελ παξνχζα εξγαζία.
ηε ζπλέρεηα, ην 2007 αθνινχζεζε ν Ν.3625/2007 (ΦΔΚ 290 Α΄/2007) «Κχξσζε,
εθαξκνγή ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ
Παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη παηδηθή
πνξλνγξαθία θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο εγθαηλίαζε ζεζκηθά ηε δεκηνπξγία ελφο
«παηδνθεληξηθνχ» λνκηθνχ θαζεζηψηνο133, εγγπεηηθνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ έλαληη
ησλ αδηθεκάησλ ηεο εκπνξίαο ,ηεο πνξλείαο θαη ηεο πνξλνγξαθίαο.
Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο, ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ην Πξναηξεηηθφ
Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θαζψο θαη ηελ Απφθαζε
– πιαίζην 2004/68/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22εο Γεθεκβξίνπ 2003 «γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο». θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηήκαηνο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε
αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ εκπνξίνπ παηδηψλ, ηεο παηδηθήο
πνξλείαο θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο134. Δηδηθφηεξα, κε ην Ν. 3625/2007
πξνζηέζεθε ην άξζξν 323 Β ηνπ ΠΚ ην νπνίνη πξνβιέπεη θαη ηηκσξεί ηνλ ζεμνπαιηθφ
ηνπξηζκφ, ην λέν άξζξν 352 Α ΠΚ πνπ πξνβιέπεη ε ςπρνδηαγλσζηηθή εμέηαζε θαη
ζεξαπεία ηνπ δξάζηε θαη ηνπ ζχκαηνο ησλ ζεμνπαιηθψλ εγθιεκάησλ135 θαζψο θαη ην
λέν άξζξν 352 Β ΠΚ πξνβιέπεηαη ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αλήιηθνπ
ζχκαηνο θαη ε πνηληθή θχξσζε γηα ην δξάζηε ηεο παξάβαζεο136 ελψ
αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε Ή ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΠΚ έηζη ψζηε λα πεξηιάβεη θαη ην
έγθιεκα ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ.
Δπηπιένλ, κε ην άξζξν πέκπην νξίζηεθε φηη νη ππνζέζεηο ησλ αλειίθσλ ζπκάησλ
ησλ εγθιεκάησλ ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ (323Α παξ 4), ηεο δηεπθφιπλζεο αθνιαζίαο
άιισλ (348) , ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ (348Α)137, ηεο καζηξνπείαο 349, ηεο
ζσκαηεκπνξίαο 351 θαη ηεο αζέιγεηαο κε αλήιηθν έλαληη ακνηβήο 351 Α
αλαθξίλνληαη θη εθδηθάδνληαη ζε φινπο ηνπο βαζκνχο δηθαηνδνζίαο ζε ζπληνκφηεξν
ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο δχν εηψλ απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο ή ηε δηαπίζησζε
ηεο ηέιεζεο ηεο.
Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηνπ ζχκαηνο ησλ εγθιεκάησλ ηνπ
19νπ θεθαιαίνπ ηνπ ΠΚ πνπ ηειέζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλειηθφηεηαο θαη κεηά
ηελ ελειηθίσζε πξνβιέπεηαη ε αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο γηα ηα αλήιηθα ζχκαηα
δηεξκελείαο, φηαλ ηα ζχκαηα αγλννχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία λνκηθή βνήζεηα
(Άξζξν 49)
133

Κνπηζνχθνπ, Ζ. (2013), ζ 5,6
Βι. θαη ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Ν. 3625/2007
135
πγθεθξηκέλα, κε ηελ παξ .11 ηνπ Ν.3625/2007 (άξζξν ηξίην) εηδηθνί επηζηήκνλεο πξνεηνηκάδνπλ
ην αλήιηθν ζχκα λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο αξκφδηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαηά ηελ αλαθξηηηθή θαη
θχξηα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ν αλήιηθνο ζχκα εμεηάδεηαη ρσξίο φξθν.
136
Εαραξήο Δ., Πνηληθή πξνζηαζία επί πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ΠνηλΓηθ 2010 (5) φ π., ζ 59
137
Ζ αλακφξθσζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηνπ λένπ
λνκηθνχ νπινζηαζίνπ δηφηη πξνβιέπεηαη θαη ν θνιαζκφο ηνπ δξάζηε ζε πεξίπησζε πνπ δε ζθνπεχεη
ζηελ απνθφκηζε θέξδνπο φπσο πξνβιεπφηαλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3064/2002. Ο δε ππνθεηκεληθφο
φξνο ηεο θεξδνζθνπίαο παξακέλεη σο επηβαξπληηθή πεξίζηαζε.
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θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλειηθφηεηαο θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ ζχκαηνο επί
ηξία ρξφληα γηα ηα θαθνπξγήκαηα θη επί έλα έηνο γηα ηα πιεκκειήκαηα 138. Ο θνηλφο
λνκνζέηεο απνηξέπεη δειαδή ηελ σθέιεηα ηνπ δξάζηε απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Αθνινχζεζε, ν Ν.3727/2008 γηα ηελ «Πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ θαθνπνίεζε,
λαξθσηηθά ,Απνζπκθφξεζε θπιαθψλ», κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε χκβαζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαηά ηεο γελεηήζηαο
εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο. Με ηηο αλσηέξσ κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ειιεληθνχ
δηθαίνπ ν λνκνζέηεο ελαξκνλίζηεθε πξνο φια ηα αληίζηνηρα θείκελα πνπ είραλ
εθδνζεί κέρξη ηφηε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη
ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ139.
Με απηφ ην λνκνζέηεκα ζπγθεθξηκέλα ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 348Α
Πνξλνγξαθία Αλειίθσλ ηνπ ΠΚ, έηζη ψζηε αξθεί γηα ηε ζεκειίσζε ζε βαζκφ
θαθνπξγήκαηνο απηνχ ε ηέιεζε θαη‟ επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα δηαδεπθηηθά(
Άξζξν 348 Α παξ 4 πεξ α) θαζψο θαη ε ηέιεζε θαηά αλειίθνπ πνπ δελ έρεη
ζπκπιεξψζεη ην 15ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ (Άξζξν 348 Α παξ 4 πεξ β). Δπίζεο δε, θαη
ην άξζξν 349 ΠΚ (Μαζηξνπεία) γηα ηελ ηέιεζε ηνπ νπνίνπ αξθεί ε ζπκκεηνρή απιψο
ζηελ πνξλεία αλειίθσλ (Άξζξν 349 παξ 1) ελψ εκπίπηεη ζηε βαξχηεξε κνξθή απηνχ
θαη ε ηέιεζε κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη κε πξνζθνξά ή
ππφζρεζε ρξεκάησλ ή άιισλ αληαιιαγκάησλ (Άξζξν 349 πεξ ε θαη ζη.).
Αθφκε πξνζηέζεθε ην άξζξν 348 Β (Πξνζέιθπζε παηδηψλ γηα γελεηήζηνπο ιφγνπο)
κέζσ ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο ελψ αληηθαηαζηάζεθε θαη ην
άξζξν πέκπην ηνπ Ν.3625/2007 έηζη ψζηε πξνβιέπεηαη αθφκα ζπληνκφηεξνο ρξφλνο
εθδίθαζεο ησλ ζρεηηθψλ αδηθεκάησλ.
ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ν Ν.3875/2010, κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε θαη απέθηεζε
ηζρχ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ε χκβαζε ησλ Ζλ.Δζλψλ θαηά ηνπ
Γηεζλ.Οξγαλσκ.Δγθιήκαηνο & Πξση/ια απηήο (βι αλσηέξσ), θαη ν Ν.4267/2014 :
Καηαπνιέµεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θιπ παηδηψλ140(Δλαξκφληζε κε Οδεγία
2011/93/ΔΔ), κε ηνπο νπνίνπο ηξνπνπνηήζεθαλ δηαδνρηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12
παξ παξ 1,2 θαη 13 ηνπ Ν.3064/2002, ν ηίηινο θαη ην άξζξν 1 παξ 1 ηνπ πδ 233/2003,
έηζη ψζηε θαηά δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ πεξηειήθζεζαλ ζηα
ζχκαηα απηήο, ηα ζχκαηα ηεο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ θαη ηνπ ζεμνπαιηθνχ
ηνπξηζκνχ(348Α,323 Β)(Ν.3875/2010) θαζψο θαη ησλ αδηθεκάησλ ηεο πξνζέιθπζεο
παηδηψλ
γηα
γελεηήζηνπο
ιφγνπο
θαη
πνξλνγξαθηθψλ
παξαζηάζεσλ
αλειίθσλ(348Β,348Γ)(Ν.4267/2014) θαη παξέρνληαη ζ‟ απηά ε ζρεηηθή πξνζηαζία
θαζψο θαη νη επλντθέο ξπζκίζεηο πεξί επαλαπαηξηζκνχ ησλ νηθείσλ Νφκνπ θαη
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.
εκεηψλεηαη φηη πξνερφληνο κε ην Ν.4267/2014 πξνζηέζεθε ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα
ην Άξζξν 348Γ (Πνξλνγξαθηθέο Αλαπαξαζηάζεηο Αλειίθσλ) ελψ κε
ην
138

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 113 παξ 6 ΠΚ, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν
δεχηεξν ηνπ Ν.3625/2007.
139
βι ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο ελαξκνλίζηεθε ν Έιιελαο λνκνζέηεο ζην πεδίν απηήο ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο, πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ., Δκπνξία αλζξψπσλ: Δηδηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο θαη
πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπο, ΠνηλΓηθ 2006, ζ 235, ηδίσο ππνζ. 5 – 7.
140
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Ν.3875/2010 πξνζηέζεθε δεχηεξν εδάθην ζην άξζξν 5 ηνπ πδ 233/2003 θαηά ην
νπνίν αλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ην εάλ ην ζχκα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ είλαη
αλήιηθνο απηφ ζεσξείηαη σο ηέηνην θαη ηνπ παξέρεηαη εηδηθή πξνζηαζία κέρξηο φηνπ
δηαπηζησζεί ε πξαγκαηηθή ειηθία.
Σέινο κε ηνλ ίδην παξαπάλσ Ν.3875/2010 άξζξν ηέηαξηνπ απηνχ ηξνπνπνηήζεθε
θαη ν Ν.3386/2005. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηπηψζεηο αδεηψλ δηακνλήο γηα
εμαηξεηηθνχο ιφγνπο, ρνξεγήζεσο θαη αλαλεψζεσο απηψλ γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο
πεξηιακβάλνληαη ηα ζχκαηα ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ αθφκα θαη αλ δελ ζπλεξγάδνληαη
κε ηηο δησθηηθέο αξρέο εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ
αξκφδην εηζαγγειέα (Άξζξν 9, παξ 2 πεξ Γ3 θαη Άξζξν 44, παξ 1 πεξ Α)
, πξνβιέπεηαη πξνζεζκία πεξίζθεςεο ηξηψλ κελψλ ε νπνία εηδηθά γηα ηνπο αλήιηθνπο
παξαηείλεηαη γηα δχν αθφκα κήλεο (Άξζξν 48 πνπ αλαξηζκείηαη σο Άξζξν 46),
βειηηψλεηαη θαη δηεπξχλεηαη ε πξνβιεπφκελε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε (Άξζξν
49) θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο (Άξζξν 50).Γίλεηαη κλεία φηη κε ην Ν.4251/2014 «Κψδηθαο
Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Άξζξν 139 απηνχ)
θαηαξγήζεθε ν Ν.3386/2005 σο πξνο ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπ νη νπνίεο
σζηφζν πεξηειήθζεθαλ ,φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ζηνλ Ν.4251/2014 σο Άξζξα 49 έσο
56 (βι θαη Άξζξν 1- νξηζκνί).
Μεηά θαη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ πξνζζεθψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ νη δηαηάμεηο
ηνπ ΠΚ νη νπνίεο ζήκεξα πξνβιέπνπλ ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο πξνζσπηθήο (θεθάιαην
18) θαη γελεηήζηαο ειεπζεξίαο θαη νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο
(θεθάιαην 19) είλαη νη αθφινπζεο:













Άξζξν 323- Δκπφξην δνχισλ
Άξζξν 323 Α- Δκπνξία αλζξψπσλ
Άξζξν 323Β – ζεμνπαιηθφο ηνπξηζκφο
Άξζξν 339 – Απνπιάλεζε παηδηψλ
Άξζξν 342 – θαηάρξεζε αλειίθσλ ζε αζέιγεηα
Άξζξν 348 – Γηεπθφιπλζε αθνιαζίαο άιισλ
Άξζξν 348 Α- Πνξλνγξαθία αλειίθσλ
Άξζξν 348 Β –Πξνζέιθπζε παηδηψλ γηα γελεηήζηνπο ιφγνπο
Άξζξν 348 Γ- Πνξλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο αλειίθσλ
Άξζξν 349 – Μαζηξνπεία
Άξζξν 351 – σκαηεκπνξία
Άξζξν 351 Α- Αζέιγεηα κε αλήιηθφ έλαληη ακνηβήο141

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξάμεηο ησλ παξαπάλσ 323Α θαη 351 Άξζξσλ εθφζνλ
ηεινχληαη θαηά αλειίθσλ ζηνηρεηνζεηνχλ δηαθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο απηψλ θαη
ηηκσξνχληαη βαξχηεξα (Άξζξα 323 Α παξ 4 α, 351 παξ 4 α), νκνίσο δε θαη απηή ηνπ
Άξζξνπ 348 εθφζνλ ηειείηαη θαηά αλειίθσλ θαη θαηά ηνπο εηδηθφηεξα εθηεηζέκελνπο
ηξφπνπο εηζάγεη απζηεξφηεξν αμηφπνηλν.
141

Σα άξζξα αληιήζεθαλ απφ Μαξγαξίηε Μ.
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3. ρνιηαζκόο – αμηνιόγεζε ηνπ ειιεληθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
Μεηά ηηο ελ ιφγσ λνκνζεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, θαίλεηαη πσο ζε γεληθέο γξακκέο
πξνζθέξεηαη επαξθή πνηληθή πξνζηαζία ζην αλήιηθν ζχκα ελαξκνληζκέλε κε ηηο
δηεζλείο επηηαγέο. Αλακθίβνια φκσο, ε κειέηε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ trafficking θαηαδεηθλχεη πσο εγείξνληαη δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο δηφηη
απαηηνχληαη ζπλδπαζηηθέο δξάζεηο ππφ ησλ πξίζκα ζχλζεησλ πξνζεγγίζεσλ φπσο ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην , ε επειημία ή δπζθακςία ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε πηπρέο
ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ, ε επάξθεηα ησλ -εγρψξησλ θαη κε- δησθηηθψλ
αξρψλ, ε ιεηηνπξγία ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ε αλνρή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζε
πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ε δπλεηηθή ζπλέξγηα ζε φια
ηα ζηάδηα ηεο εθκεηάιιεπζεο142.
Δμάιινπ, φπσο νξζψο επηζεκαίλεηαη απφ ηε λνκηθή ζεσξία θαη ηε λνκνινγία, ν
ξφινο ηεο πνιηηείαο δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ σο ελφο απνθιεηζηηθνχ πνηληθνχ κεγέζνπο, δνζέληνο φηη ην πνηληθφ δίθαην
ζαθψο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, κφλν ηνπ σζηφζν θαίλεηαη αλεπαξθέο143. Σν ίδην
πξνερφλησο ππνγξακκίδεη ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3625/2007, θαζφζνλ έρεη γίλεη
πιένλ αληηιεπηφ φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ απαηηεί κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε, επηζεκαίλεηαη δε φηη ε
πνηληθνπνίεζε θαη κφλν ησλ ελ πξνθεηκέλσ (ηδηαηηέξσο επηθίλδπλσλ) ζπκπεξηθνξψλ
δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ έθηαζε ησλ αληηζηνίρσλ θαηλφκελσλ. πλεπψο, νη
ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο πξνηείλεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ, δελ είλαη κφλν κέζσ ηνπ
Πνηληθνχ Γηθαίνπ αληίζεηα κεγαιχηεξε εκθαηηθφηεηα δίλεηαη ζε κία ζπλνιηθή
πηνζέηεζε ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθψλ, νη νπνίεο πξάγκαηη ζα ιεηηνπξγνχλ
απνηξεπηηθά ηφζν γηα ηνπο επίδνμνπο δξάζηεο φζν θαη γηα ηηο ρψξεο ζπλήζνπο
πξννξηζκνχ, θαζψο ζε βάξνο απηψλ ησλ ρσξψλ θαηαινγίδεηαη πσο κε ηελ
«αλεθηηθή» ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν, ζαθέζηαηα θαη
ζπληείλνπλ ζηε δηαηήξεζή ηνπ.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ηεο νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ,
ην Τπνπξγείν Γεκνζίαο ηάμεο δεκηνχξγεζε ην 2001 κε δηεπηζηεκνληθή ζχλζεζε ηελ
«Οκάδα Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ » (Ο.Κ.Δ.Α) ε νπνία δξνκνινγεί
εηδηθνχο ζηφρνπο φπσο ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ ,ε βειηίσζε ηεο
εθπαίδεπζεο ησλ αζηπλνκηθψλ θαη ε δεκηνπξγία εηδηθήο δχλακεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνξλείαο απφ γπλαίθεο αζηπλνκηθνχο144 ελψ παλειιαδηθά ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο
142

Εκνικι επηηξνπή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, Θέζεηο θαη πξνηάζεηο ζην ζέκα ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ, νπ Πνηλ Γηθ 2007.
143

Βι. ζρεηηθά θαη Η. Μαλσιεδάθε, Πξφινγνο, ζε Γεκήηξαηλα Γ, Κνζκίδε Υ θαη πκεσλίδνπΚαζηαλίδνπ Δ(2003) νπ ζ 12, ν νπνίνο επηζεκαίλεη πσο ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο εκπνξίαο θαη
εθκεηάιιεπζεο αλζξψπσλ δελ αληηκεησπίδνληαη βαζηθά κε πνηληθνχο λφκνπο, αιιά κε ηελ
ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
Αληίζηνηρα, ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ζηε Γλσκνδφηεζή ηνπ 1998, ζρεηηθά
κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ, ακθηζβήηεζε ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο
αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κέζσ πνηληθψλ δηαηάμεσλ, βι. ΔΔ C 284/14.9.1998, 0092 θαη
πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ,Δ.(2003),νπ , ζ. 25 - 26.
144
Υινχπεο Γ.Γ,νπ ζ 165
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antitrafficking ππφ ην ζπληνληζκφ ηεο θεληξηθήο νκάδαο Antitrafficking ηεο
Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Αζθάιεηαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Σέηνηνπ είδνπο
πξσηνβνπιία ησλ ειιεληθψλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ ζπληζηά ην ζρέδην ΗΛΑΔΗΡΑ, ζην
νπνίν αληαπνθξίζεθαλ εηθνζη κία ρψξεο θαη ηέζζεξηο Δπξσπατθνί νξγαληζκνί
(Europol, Eurojust, Interpol, Frontex). Ζ νξγαλσκέλε απηή επηρεηξεζηαθή δξάζε γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ πνπ παξνπζηάζηεθε ην θαινθαίξη ηνπ
2006 κε ηε ζπκκεηνρή πςειψλ αμησκαηνχρσλ, ζπλεξγαδφκελσλ νξγαληζκψλ θαη
εκπιεθφκελσλ Τπνπξγείσλ, Μ.Κ.Ο. έρεη σο βαζηθή επηδίσμε ηελ νπζηαζηηθή,
ζπληνληζκέλε δξάζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαζφηη ε απνζπαζκαηηθή
δξάζε ηνπο δελ επαξθεί γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ145.
Αμηνινγψληαο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ ε Έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζπαζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ απφ ην State Department
γηα ην 2014, θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηε δεχηεξε - κεζαία θαηεγνξία (Tier 2),
ππνδειψλνληαο φηη ε ρψξα είλαη πεξηνρή δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ εκπνξίαο
αλζξψπσλ αιιά απνηειεί πεξηνξηζκέλε πεγή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο γπλαηθψλ
θαη παηδηψλ.
Οη ζπληάθηεο ηεο Έθζεζεο ηνλίδνπλ επηπιένλ, πσο ζηελ Διιάδα δελ ππήξρε θακία
ζχιιεςε, νχηε θαη δίσμε θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ πνπ θαηαγγέιιεηαη φηη
ζπκκεηείραλ ζε θπθιψκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, αλ θαη ππήξμαλ ζπγθεθξηκέλεο
αλαθνξέο γηα ρακειφβαζκνπο αμησκαηνχρνπο.
Κξίλεηαη ελ γέλεη, πσο ην ειιεληθφ θξάηνο δε ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ην
ειάρηζην ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ trafficking, σζηφζν
πξαγκαηνπνηεί αμηφινγεο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, φπσο ε αχμεζε
ησλ ζπιιήςεσλ ζσκαηέκπνξσλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε θαη ε ζηελή
ζπλεξγαζία ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ κε ΜΚΟ ζηε δηαιεχθαλζε ζρεηηθψλ
ππνζέζεσλ146.
Δλ ηέιεη, παξά ηα ζεκαληηθά δηαβήκαηα ηνπ εγρψξην θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο
αζηπλνκίαο, γηα λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα πξνηείλεηαη ε άκεζε
επέκβαζε θαη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε ζε πεξηζηαηηθά εκπνξίαο παηδηψλ, ε
εμαζθάιηζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ λφκηκσλ ππεξεζηψλ γηα ηα ζχκαηα θαη ε ελίζρπζε
ησλ δηαδηθαζηψλ δίσμεο θαη θαηαδίθεο ησλ δξαζηψλ.

145

χζδιο ΙΛΑΕΙΡΑ, Ελλθνικι αςτυνομία διακζςιμο ςτο
www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1717&Itemid=362&lang=
146
Trafficking in persons report for Greece 2014, by US Department State,
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226730.htm, (τελευταία επίςκεψθ 5/03/2014)
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Γ. Δηδηθό κέξνο

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηεί πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην δπλαηφλ, ην
δήηεκα ηνπ trafficking παηδηψλ, ππφ ην πξίζκα ηεο γελεηήζηαο εθκεηάιιεπζεο.
Παξαηίζεηαη παξαθάησ ν ηξφπνο δξάζεο ησλ εγθιεκαηηθψλ νκάδσλ, νη κέζνδνη
απφθηεζεο ησλ ζπκάησλ θαη νη κνξθέο γελεηήζηαο εθκεηάιιεπζεο απηψλ, ζηηο νπνίεο
ζπγθεθξηκέλα αλήθνπλ ε πνξλεία, ε πνξλνγξαθία θαη ζεμνπαιηθφο ηνπξηζκφο.

1. Η ιεηηνπξγία ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο
“To Trafficking γπλαηθψλ θαη παηδηψλ δελ είλαη έλα θαηλνχξγην πξφβιεκα,
αληίζεηα εκθαλίδεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο. Σν θαηλνχξγην ζηνηρείν
είλαη ε απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ε εμέιημε ησλ
κεζφδσλ πνπ απηφ ρξεζηκνπνηεί”
(Warnath 1998)
ηελ αμηφπνηλε εγθιεκαηηθή πξάμε ηεο εκπνξίαο αλειίθσλ, ηα άηνκα πνπ
επηδηψθνπλ θαη νξγαλψλνπλ ην ζχγρξνλν δνπιεκπφξην, ζηελ νπζία νη δξάζηεο,
απνηεινχλ ην άιθα θαη ην σκέγα φιεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Ζ
πξνηίκεζε ηνπο ζηε δηάπξαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο έγθεηηαη ζηελ
παξαδνρή φηη ην αλζξψπηλν ζψκα δελ αλαιψλεηαη θαη γη απηφ θαηαηάζζεηαη ζηηο
αηέξκνλεο πεγέο άληιεζεο πινπηηζκνχ147. Αο αλαθεξζεί φηη 75% ησλ traffickers είλαη
αξζεληθνχ θχινπ148.
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδνο ,ε δηεζλνπνίεζε ησλ
ζπλαιιαγψλ θαη ε αδπλακία εθαξκνγήο ησλ θξαηνπζψλ ζεζκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
θαηαζηνιή θάζε ζχγρξνλεο κνξθήο εγθιήκαηνο αληηθαηέζηεζαλ ηε δξάζε
κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ κε κεγάιεο ζε αξηζκφ εγθιεκαηηθέο νκάδεο 149 πνπ
147

«Δκπνξεχνκαη αλζξψπνπο γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη ην εκπφξεπκα είλαη πνιχ θζελφηεξν απφ
έλα θαιάζληθνθ ή έλα θηιφ εξσίλεο, θηλδπλεχσ ιηγφηεξν αλ πνπιήζσ άλζξσπν παξά αλ πνπιήζσ
λαξθσηηθά ή φπια, θαη επηπιένλ ην εκπφξεπκα είλαη απηνθηλνχκελν, ην θισηζάο θαη πξνρσξάεη!»
Πξφθεηηαη γηα ηελ νκνινγία ελφο δηαθηλεηή αλζξψπσλ, θαηαγεγξακκέλε ζηα ζηνηρείαηνπ Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο, ζηελ εξψηεζε γηα πνην ιφγν εκπνξεχεηαη αλζξψπνπο θαη φρη φπια ή
λαξθσηηθά. Βι Κνπηαιηαλνπ Ε, 10/4/2009, ε έμαξζε ην ζχγρξνλν δνπιεκπφξην δηαζέζηκν ζην
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_3_10/04/2009_310649,
(ηειεπηαία
επίζθεςε
3/02/2015)
148
Trafficking in human beings report 2014 by Eurostat Methodologies working papers.
149
Οξγαλσκέλε εγθιεκαηηθή νκάδα λνείηαη «ε δνκεκέλε νκάδα ηξηψλ ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ
πνπ ππάξρεη γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν θαη ελεξγεί κε θνηλφ ζθνπφ ηέιεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ
ζνβαξψλ εγθιεκάησλ ή εγθιεκάησλ πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε απηή, πξνθεηκέλνπ λα
πνξηζηεί ακέζσο ή εκκέζσο νηθνλνκηθφ ή άιιν πιηθφ φθεινο» (Άξζξν 2 ζηνηρ. α ηεο χκβαζεο ηνπ
Παιέξκν).
Γλσζηέο εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο πνιχ κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ είλαη νη
Κακφξα,
Νηξαλγθέηα, άθξα Κνξφλα Οπλίηα, Κφδα Νφζηξα ,ηα Κνινκβηαλά Καξηέι, ε Ρψζηθε Μαθία,νη
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πιέθνπλ ηνλ ηζηφ απηνχ πνπ νλνκάδνπκε ππεξεζληθφ- δηαθξαηηθφ-δηαζπλνξηαθφ150
νξγαλσκέλν έγθιεκα151. Σν έγθιεκα απηφ θηλεί ηα λήκαηα ηνπ ηαρέσο
εμειηζζφκελνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ, ζηεξηδφκελν ζε πνιηηηθή,
αζηπλνκηθή θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, δηακεζνιάβεζεο θαη
πξννξηζκνχ ησλ ζπκάησλ. Σα εγθιεκαηηθά θπθιψκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ έρνπλ
ζπλήζσο ηελ έδξα ηνπο ζε κηα ρψξα φπνπ νη θίλδπλνη θξαηηθήο παξέκβαζεο είλαη
πεξηνξηζκέλνη αιιά δξνπλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε ζηα νπνία πθίζηαληαη
επλντθέο ζπλζήθεο γηα πινπηηζκφ152.
Πξνβάιιεηαη ζπρλά ε άπνςε πσο ην νξγαλσκέλν έγθιεκα απνηειεί κηα νξγάλσζε
ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξάλνκε αγνξά δηαηεξψληαο ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο
πνπ έρεη κηα θαζ‟ φια λφκηκε επηρείξεζε δηαθηλψληαο παξάλνκα αγαζά, ππεξεζίεο
θαη θάλνληαο ρξήζε κε λφκηκσλ ηαθηηθψλ153. Ζ παξνκνίσζε κε ηνλ ηξφπν δνκήο θαη
ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην βαζηθφ ηνπο ζθνπφ, ν νπνίνο
είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη ηεο δχλακεο- εμνπζίαο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε
ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, κε εηδνπνηφ δηαθνξά φηη νη νηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο
ιεηηνπξγνχλ ζε λφκηκν πεξηβάιινλ154. Έηζη ηα θπθιψκαηα εκπνξίαο, γηα λα έρνπλ
επειημία θαη λα θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο ζπγθπξίεο
ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίινπο ηξφπνπο, αμηνπνηνχλ πιεζψξα πξνζψπσλ γηα λα ράλνληαη
ηα ίρλε ηνπο θη εγείξνπλ ζπλέρεηα δπζθνιίεο ζηα ζχκαηα ψζηε λα αδπλαηνχλ λα
βξνπλ ηξφπνπο δηαθπγήο.
Πίζσ απφ θάζε ζχκα ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θξχβνληαη πξφζσπα πνπ ν
θαζέλαο ηνπο παίδεη ην δηθφ ηνπ ξφιν θιεηδί :αξρεγνί πνπ έρνπλ ζπληνληζηηθφ ξφιν
θαη κεζάδνληεο φπσο ζηξαηνιφγνη πνπ εηνηκάδνπλ θαη πείζνπλ ή παξαπιαλνχλ ηα
ζχκαηα, πιαζηνγξάθνη γηα ηα έγγξαθα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ, ζπλνδνί-θξνπξνί θαη
παξαιήπηεο ησλ ζπκάησλ. ην πιαίζην απηφ ,δελ ελλννχκε φηη ε νληνινγηθή ηνπο
δηάζηαζε ηεο νξγάλσζεο έρεη πάληα ζπγθεθξηκέλε ππξακηδηθή δνκή θαηά ηελ νπνία
πθίζηαηαη έλαο εγθιεκαηηθφο ππξήλαο πνπ θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο νκάδαο,
αιιά πιένλ γίλεηαη ιφγνο γηα έλα δίθηπν δξαζηψλ πνπ απνηειείηαη απφ πιήζνο
νκάδσλ θαζηζηψληαο δπζδηάθξηηε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαζελφο 155. Αθφκα θη αλ θαη ν
Κηλέδηθέο Σξηάδεο, ε Ηαπσληθή Γηαθνχδα (θηι). Δλδεηθηηθά γηα λα θαηαλνήζνπκε ην κέγεζνο ησλ
κειψλ ησλ νξγαλψζεσλ αλαθέξσ νηη ε Ηαπσληθή Γηαθνχδα απνηειείηαη 60.000 κέιε θαη 25.000
ζπλεξγάηεο. βι Υινχπεο Γ.Γ, νπ ζ 246-248
150
Γηαθξαηηθφ είλαη ην έγθιεκα φπνπ ζηε ηέιεζή ηνπ εκπιέθνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ελψ ζην
δηαζπλνξηαθφ νη ρψξεο απηέο είλαη φκνξεο. Βι πθηψηνπ Α., Δπξσπατθή Έλσζε - Οξγαλσκέλν
Έγθιεκα – Παξάλνκε Γηαθίλεζε Αλζξψπσλ: κία ηδηφξξπζκε δπλακηθή - δηαιεθηηθή ζρέζε, ΠνηλΥξ (3)
2008., ζ 206
151
Γηα κηα αλαιπηηθή ελληνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο βι Κατάθα –
Γθκπάληη Μ., Πξνο κηα λέα νξηνζέηεζε ηνπ αμηνπνίλνπ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηελ Δ.Δ. – Ζ
ζεκαζία ηεο γηα ηελ εζληθή καο έλλνκε ηάμε, ΠνηλΓηθ (12) 2005, ζ 1435
152
Ράτθν, Γ.(2006), Γεκφζηα δηνίθεζε θαη δηαθζνξά: απφ ηε ζθνπηά ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, Αζήλα:
άθθνπιαο, , ζ 4
153
Βι. ζρεηηθά ηελ «Δπηρεηξεκαηηθή ζεσξία ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο»( Enterprise theory of
organized crime) κε θχξην εθθξαζηή ηνλ ακεξηθάλν Dwight C. Smith Jr. ζην Υινχπεο, Γ.Γ., νπ ζ70.
154
Λακπξνπνχινπ, Δ.(2001),Δζσηεξηθή αζθάιεηα θαη θνηλσλία ηνπ ειέγρνπ, Αζήλα: Κξηηηθή, ζ103168 & Γεκφπνπινο, Υ.(2003), Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εγθιήκαηνο (θαηά ηελ αγγινζαμσληθή
βηβιηνγξαθία), Δγιεκαηφ-ινγηθά 24, Αζήλα-Κνκνηελή: άθνπιαο, ζ 181-188.
155
Γησηάθνο Ο., Trafficking,εκπνξία θη εθκεηάιιεπζε αλζξψπσλ ,ζην Γησηάθνο Ο., Σζηιηάθνπ
Μ.(2008) (επηκ.), Ο θχθινο ηεο θαθνπνίεζεο, Αζήλα: Αξρηπέιαγνο
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ξφινο ησλ κειψλ ελαιιάζζεηαη ζπρλά, ζε γεληθέο γξακκέο ππάξρεη ελ κέξεη
δηαβάζκηζε ζηελ θάζε νξγαλσκέλε νκάδα ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε επίπεδα: πςειφ,
κεζαίν θαη ρακειφ156.
Αλαιπηηθφηεξα, νη αλήθνληεο ζην πςειφ επίπεδν είλαη ηα αθεληηθά θαη νη θάηνρνη
ρξήκαηνο πνπ δηεπζχλνπλ ζπλνιηθά ηελ κεηαθνξά ησλ αηφκσλ απφ ηνλ ηφπν
θαηαγσγήο ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο θαη θξαηνχλ επαθέο κε πνιηηηθνχο θαη
αμησκαηνχρνπο ηεο αζηπλνκίαο ηελ αζθαιή κεηάβαζε θαη άθημε. Δπίζεο δηεπζεηνχλ
ηελ πψιεζε ησλ ζπκάησλ ζηνπο καζηξνπνχο ή ζε απηνχο πνπ ζα ηα εμαλαγθάζνπλ
λα εξγαζηνχλ σο επαίηεο. Ζ κεζαία βαζκίδα επηβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο,
ζπλήζσο ηηο παξακεζφξηεο ησλ ρσξψλ πξννξηζκνχ, δηεπθνιχλνληαο ηελ
δηαζπλνξηαθή κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαηά παξαγγειία. Έρνπλ πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο
θαη ζπλέηαηξνπο. Απηνί πνπ αλήθνπλ ζην ρακειφ επίπεδν ηνπ εγθιεκαηηθνχ δηθηχνπ
εξγάδνληαη ζηηο πφιεηο πξννξηζκνχ θαη παξαδίδνπλ ηα ζχκαηα ζην ηειηθφ ζεκείν
εθκεηάιιεπζεο. πλήζσο είλαη νκνεζλείο ησλ ζπκάησλ πνπ αθνπγθξάδνληαη ηηο
θαηαζηάζεηο θαη πξνζεγγίδνπλ ππνςήθηα ζχκαηα πνπ ζα παγηδεπηνχλ εχθνια.
Γχλαηαη λα είλαη γηα παξάδεηγκα ηαμηηδήδεο ή ρακάιεδεο πνπ θεξδίδνπλ κηα κηθξή
πξνκήζεηα απφ ηελ ηηκή πψιεζεο θαη δίλνπλ ηα ππφινηπα ζηνπο ππεχζπλνπο ηεο
κεζαίαο βαζκίδαο νη νπνίνη αθνχ παίξλνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηέιλνπλ ηα πεξηζζφηεξα
ρξήκαηα ζηα αθεληηθά. Δηδηθά νη καθξηλέο δηαδξνκέο ησλ ζπκάησλ δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα γηα απξφζκελα θέξδε ζ‟ έλα επξχ θχθιν αηφκσλ φπσο πιαζηνγξάθνπο,
λαπηηθνχο, νδεγνχο θνξηεγψλ θη νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα δηάθνξα ζηάδηα
ηεο δηαδξνκήο157.
Σα αθεληηθά επαλεπελδχνπλ ηα θέξδε απφ ηελ ζσκαηεκπνξία ζε άιιεο
πξνζνδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο είηε παξάλνκεο φπσο λαξθσηηθά, φπια είηε λφκηκεο
φπσο γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ
δνπιεκπνξίνπ158. Ζ ίδξπζε λφκηκσλ επηρεηξήζεσλ σο επηρεηξήζεηο-βηηξίλα(
ππεξάθηηεο εηαηξείεο, εηαηξείεο πνπ ελεξγνχλ εηθνληθέο κεηαβηβάζεηο αγαζψλ θηι.)
λνκηκνπνηνχλ ηα παξάλνκα έζνδα ηνπο παξνπζηάδνληαο ηα σο θέξδε ησλ λφκηκσλ
επηρεηξήζεσλ159. Έηζη, κηα εγθιεκαηηθή νκάδα κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νξγάλσζεο
δχλαηαη εχθνια λα αιιάμεη ή λα πξνζεηαηξηζηεί θη άιια θεξδνθφξα γη‟ απηήλ
αληηθείκελα, επηδεηθλχνληαο κηα κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ αγνξά ηνπ
εγθιήκαηνο160
ζ 292
Siddhart K,νπ 160-161
157
Μνληδίλη, Π νπ, ζ 99
158
Γελ ιεηηνπξγνχλ φιεο νη εγθιεκαηηθέο νκάδεο κ‟ απηφ ηνλ νξγαλσκέλν ηεξαξρηθφ ηξφπν αιιά σο
επί ην πιείζηνλ έηζη ηα θαηαθέξλνπλ. Μάιηζηα, ε θάζε νκάδα έρεη δηαθξηηέο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Siddharth Kara ζηελ έξεπλα ηνπ γηα ηηο εγθιεκαηηθέο νκάδεο ηεο Ηηαιίαο
αλαθέξεη πσο νη Κηλέδνη είλαη πην θιεηζηνί θαη θαηεπζχλνπλ ηα ζχκαηα ηεο θηλέδηθεο ζσκαηεκπνξίαο
πξνο ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ζε πθαληνπξγία ελψ νη ξνπκαληθέο νκάδεο είλαη θαιχηεξεο ζην
ειεθηξνληθφ έγθιεκα γηα ηελ αιίεπζε πειαηψλ γηα ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία. Απφ φιεο ηηο
εγθιεκαηηθέο νκάδεο ζεκεηψλεη πσο νη Αιβαλνί επηδίδνληαη αλειέεηα ζε ηξηπιφ ιαζξεκπφξην,
γπλαηθψλ, φπισλ θαη λαξθσηηθψλ. Βι. Siddharth,K.(2010), ζ.160-162.
159
Γεκφπνπινο, 2003, ν π, ζ 114
160
Παπαζενδψξνπ, Θ. (2002), Γεκφζηα αζθάιεηα θαη αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, Αζήλα: Ννκηθή
Βηβιηνζήθε,ζ111
156
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Κεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζηελ αλάπηπμε ησλ εγθιεκαηηθψλ θπθισκάησλ θαη
ηαπηνρξφλσο κειαλφ ζεκείν ζε θάζε αληηεγθιεκαηηθή πνιηηηθή ζεκεηψλεηαη απφ ηε
δηαθζνξά ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ. Δξγαδφκελνη ζε ππεξεζίεο νη νπνίνη είλαη ρακειά
ακεηβφκελνη δσξνδνθνχληαη εχθνια απφ ηνπο ζσκαηέκπνξνπο γηα λα εζεινηπθινχλ
ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα ζην
βηβιίν ηεο Louisa Waugh επηζεκαίλεη πσο νη αζηπλνκηθνί ζηε Μνιδαβία παίξλνπλ 30
δνιάξηα ην κήλα θαη ζπρλά πξέπεη λα πεξηκέλνπλ γηα θαζπζηεξεκέλνπο κηζζνχο. Έλαο
δηαθηλεηήο απιψο ηνπο πξνζθέξεη 10 δνιάξηα, πνπ είλαη πεξηζζφηεξα απ‟ φζα βγάδνπλ
ζε κηα εξγάζηκε βδνκάδα. Δζχ ηη ζα έθαλεο161;
Δπεθηείλνληαο ηε ζπιινγηζηηθή απηή, νη δξάζηεο ηνπ trafficking αλειίθσλ κε ηε
βνήζεηα ησλ κεζαδφλησλ ππαιιήισλ πνπ ρξεκαηίδνληαη, ρξεζηκνπνηνχλ ηδηαίηεξα
επέιηθηεο θαη πνηθίιεο κεζφδνπο ψζηε ην ππνςήθην ζχκα λα απνθηεζεί, λα δηαθηλεζεί
θαη λα δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ ηειηθά λα ππνζηεί εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο
εθάζηνηε δνπιεκπφξνπο ή πειάηεο. Ζ πνξεία πνπ θαηαγξάθεη ζην ράξηε ή κε άιια
ιφγηα «ε νδφο ησλ δαθξχσλ» φπσο ραξαθηεξηζηηθά απνθαιείηαη έρεη σο αθεηεξία ηε
ρψξα πξνέιεπζεο, ζπλερίδεηαη ζηηο ρψξεο δηέιεπζεο – αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη
θαηαιήγεη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ φπνπ νη ζπλζήθεο δσήο θαληάδνπλ επλντθφηεξεο162.
Παξαθάησ ζα κειεηεζνχλ ηα ζηάδηα ηεο δηαδξνκήο απηήο163 πνπ αθνινπζεί πξνο ηε
ζπκαηνπνίεζε ηνπ θαη νη ηξφπνη εθκεηάιιεπζεο ηνπ φπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο ην
ζχκα εμαλαγθάδεηαη λα ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο ελψ ε απεηιή, ε ρξήζε
παξάλνκεο βίαο θαη ε παξάλνκε θξάηεζε πνπ ηνπ αζθνχληαη παξαβηάδνπλ ζσξεία
δηθαησκάησλ ηνπ164. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απφθηεζε ησλ ζπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη
θαηά θαλφλα κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: ηελ εμαπάηεζε, ηελ πψιεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα,
ηελ απαγσγή, ηελ απνπιάλεζε ή ηελ εξσηηθή ζρέζε, ή κε ηελ ζηξαηνιφγεζε κέζσ
πξψελ ζθιάβσλ. Μεηέπεηηα, αθνινπζεί ε δηαθίλεζε ηνπο θαη ζε ηειηθφ ζηάδην ε
εθκεηάιιεπζε ηνπο. Αο ζεκεησζεί πσο ζε θάζε ρψξα ή πεξηνρή ηνπηθνί παξάγνληεο
αλαδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο , ζηνπο νπνίνπο –
φπσο έκκεζα απνδεηθλχεηαη- δελ επσκίδεηαη ηελ επζχλε κφλν ν εγθιεκαηηθφο
παξάγνληαο αιιά θαη νηθεία πξφζσπα ηνπ ζχκαηνο ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα.
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Waygh, L. (2009), Πνπιψληαο ηελ Όιγα, ηζηνξίεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη αληίζηαζεο,
Αζήλα: Ληβάλε, ζ 35
162
Εαράξε Δ, χγρξνλεο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο ,Πνηλ Υξνλ (6)2005,ζ 486
163
Γηα ζηάδηα ηνπ trafficking παηδηψλ ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο αθνινπζήζεθε ε δνκή πνπ
πξνηάζεθε απφ ηνλ νδεγφ ησλ Unicef θαη United Nations Children fund,(2006), Reference guide on
protecting the rights of child victims of trafficking in Europe.: α) Recruitmen and transportation,β)
Exploitation γ)Withdrawal (by agreement, escape or Outside intervention) δ) Recovery and possible
reintegration, δηαζέζηκν ζην
http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Child_Trafficking14-43.pdf,
(ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015), ζ 17
164
ην ειιεληθφ χληαγκα κεηαμχ άιισλ θαηαπαηάηαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο (Άξζξν 5), ηεο αηνκηθήο αζθάιεηαο (Άξζξν 6), ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο (Άξζξν 5
παξ.4), ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηνπ επαγγέικαηνο (Άξζξν 22), ηεο απαγφξεπζεο ηεο δνπιείαο θαη
ησλ βαζαληζηεξίσλ (Άξζξν 4 ΔΓΑ) θα
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2. Μέζνδνη απόθηεζεο ζύκαηνο
i.Δμαπάηεζε
Ζ εμαπάηεζε αθνξά ζηηο ςεπδείο πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε θαη ηηο ζπλζήθεο κηαο
εξγαζίαο, ελφο ηαμηδηνχ ή άιιεο επθαηξίαο απφθηεζεο εηζνδήκαηνο κε ζθνπφ ηελ
ππνδνχισζε. Ίζσο ν πην θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε εμαπάηεζε σο
κέζν ζηξαηνιφγεζεο ζθιάβσλ είλαη έλαο θαηαπιηζκφο πξνζθχγσλ. Δθεί, ηα αλήιηθα
θαη θπξίσο ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα, ιφγσ ηεο εθηφπηζεο απφ εκπφιεκεο δψλεο ή
πεξηνρέο εκθχιησλ δηακαρψλ θαη ιφγσ ησλ άζιησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπο,
πθηζηάκελεο ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ εκπηζηεχνληαη εχθνια ηνλ νπνηνδήπνηε
πξνηίζεηαη λα «βνεζήζεη».
χγρξνλν φρεκα εμαπάηεζεο απνηειεί ην δηαδίθηπν, φπνπ νη δξάζηεο
ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνζειίδεο πξνζέιθπζεο ζπκάησλ ζπρλά κεηαθξαζκέλσλ ζηηο
γιψζζεο ησλ ππνςήθησλ ζπκάησλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο απφ απηέο, πεξηιακβάλνπλ
αγγειίεο εχξεζεο εξγαζίαο165 θαη δηαθεκίζεηο ππεξεζηψλ ζπλνδψλ, πξαθηνξείσλ
παξαγγειίαο λπθψλ ή clubs γλσξηκηψλ (θηι). Έλα λεαξφ θνξίηζη ζπλήζσο δελ έρεη
πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο ηζηνζειίδεο επνκέλσο έλαο ζπγγελήο ή έλαο θίινο
απαληά ζηελ ςεχηηθε αγγειία εθ κέξνπο ηνπ, θαζηζηάκελνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν
ζπλεξγφο ησλ εγθιεκαηηθψλ νκάδσλ. Πξνθεηκέλνπ νη αγγειίεο λα θέξνπλ
απνηέιεζκα πξνζαξκφδνληαη αλαιφγσο ζηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο - ζηφρνπ ζηελ νπνία
ζηνρεχνπλ νη δξάζηεο (target group). Γη‟ απηφ άιισζηε δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο ζηε
γιψζζα ησλ ζπκάησλ.
Οπσζδήπνηε βέβαηα, ηα κεγάια παηδηά - ζχκαηα εκπνξίαο θάπνηεο θνξέο είλαη
ππνςηαζκέλα166 ζην αληίθξηζκα χπνπησλ ηζηνζειίδσλ γη‟ απηφ θαη παξαθνινπζνχλ
ηηο αγγειίεο ζηα πεξηνδηθά ή ηελ ηειεφξαζε. Χζηφζν, θάπνηεο θνξέο ελ γλψζεη ηνπο
γηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπο πεξηκέλεη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, απνδέρνληαη ηηο
πξνηάζεηο ησλ δξαζηψλ γηα νπνηαδήπνηε εξγαζία είηε γηαηί ππνηηκνχλ ηηο
δπλαηφηεηεο ησλ δξαζηψλ είηε δηφηη δνπλ κε ηελ ειπίδα φηη δε ζα ηνπο ζπκβεί θάηη
θαθφ κε απνηέιεζκα λα κεηαλαζηεχνπλ ρσξίο ηηο αλαγθαίεο εγγπήζεηο.
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Πην ζπγθεθξηκέλαλ , νη ηζηνζειίδεο εχξεζεο εξγαζίαο ιεηηνπξγνχλ κε ην πξφζρεκα αλαδήηεζεο
νηθηαθψλ βνεζψλ, ζεξβηηφξσλ ,αηφκσλ γηα παξνρή θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο ή baby sitters,
κνληέισλ, ρνξεπηξηψλ αιιά θαη εξγαηψλ ζηε βηνκεραλία ή γεσξγία (κε ζθνπφ ηελ εξγαζηαθή
εθκεηάιιεπζε). Βι. πθηψηνπ, Α(2009), Σν δηαδίθηπν σο ζχγρξνλν φρεκα ζπκαηνπνίεζεο, Αζήλα
:άθθνπιαο, ζ 86
166
βι ηνπο 4 ηχπνπο θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ εκπινθή ησλ θνξηηζηψλ ζηελ βηνκεραλία ηνπ
ζεμ ζην Παγθφζκην Γίθηπν Δπηβίσζεο ζην Λάδνο. Γ (2001), Πνξλεία θαη Γηεζληθή σκαηεκπνξία ζηε
ζχγρξνλε Διιάδα, Αζήλα: Καζηαληψηε
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ii.Πψιεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα
Λφγσ ησλ αθξαίσλ ζπλζεθψλ νηθνλνκηθήο έλδεηαο, νξηζκέλνη γνλείο167 απνθαζίδνπλ
λα πνπιήζνπλ ην παηδί ηνπο ζε εχπνξεο νηθνγέλεηεο ή απεπζείαο ζε δνπιέκπνξνπο γηα
λα εξγαζηεί ζε νπνηαδήπνηε δνπιεηά. Ηδηαίηεξα νη πνιπκειείο νηθνγέλεηεο πνπ
αδπλαηνχλ λα επηβηψζνπλ νδεγνχλ εθνχζηα θάπνην απφ ηα παηδηά ηεο ζηελ πνξλεία
γηα λα κπνξνχλ λα δήζνπλ θαιχηεξα ηα ππφινηπα κέιε. Οη δνπιέκπνξνη
αλαθαιχπηνπλ ηηο πην ζηεξεκέλεο νηθνγέλεηεο θαη πξνζθέξνπλ εξγαζία γηα έλα παηδί
κε αληάιιαγκα έλα ειάρηζην πνζφ πνπ μεθηλά απφ ηα 20-30 δνιάξηα 168 ελψ απφ ηελ
άιιε πιεπξά νη γνλείο αδηαθνξψληαο γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ, θαξπψλνληαη ην
αληίηηκν ηεο πψιεζεο θαη ιχλνπλ, έζησ πξφζθαηξα, θάπνηα βηνηηθά πξνβιήκαηα.
Γλσζηφο ηξφπνο αγνξαπσιεζίαο θαη πξνψζεζεο ηεο ζχγρξνλεο δνπιείαο απνηειεί ε
ειεχζεξε «πώιεζε λπθώλ». Ζ ηαθηηθή απηή, δειαδή «ε πψιεζε ησλ θνξηηζηψλ κε
ζθνπφ ην γάκν, ηδίσο ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Αθξηθή, απνηειεί βαζηθφ ηξφπν
εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ γηα ηηο νηθνγέλεηεο, ζχζηεκα ην νπνίν επλνεί ε παξάδνζε
αιιά θαη ν λφκνο ησλ πεξηνρψλ». Κνξίηζηα ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 13 εηψλ169
θπξίσο απφ ηελ Αζία θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε πσινχληαη ζε γακπξνχο
δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο δξάζηεο λα κεηαθέξνπλ εχθνια ηα
ππνςήθηα ζχκαηα ζηηο ρψξεο ηνπο θαη λα γιηηψζνπλ απφ ηνλ θίλδπλν αλαθάιπςεο
ηνπο.
Οη δνπιέκπνξνη ζηξαηνινγνχλ ππνςήθηνπο γακπξνχο, παξέρνπλ πεηζηήξηα θαη
νξγαλψλνπλ ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο, ππνζρφκελνη ηδαληθή δσή. Μάιηζηα ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο – ηδηαίηεξα ζηελ ππφζρεζε γηα γάκν-αθηεξψλνπλ κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζε απηή ηελ επηδέμηα πξνζπάζεηα «πιχζεο εγθεθάινπ» πξνθεηκέλνπ ηα
παηδηά λα καγεπηνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κε πξνζπκία ηνλ άγλσζην πνπ ζα ηα
απνκαθξχλεη απφ ηε δπζηπρία. Αθνχ ην θνξηηζάθη πνπιεζεί ζε πνξλείν, θάπνηνη
δνπιέκπνξνη ζηέιλνπλ κηθξά ρξεκαηηθά εκβάζκαηα ζηνπο γνλείο, ζπλνδεπφκελα απφ
γξάκκαηα γξακκέλα απφ ην ζχκα, βεβαηψλνληαο ηνπο φηη ε θφξε ηνπο δεη ζε έλαλ
επηπρηζκέλν γάκν. Γελ είλαη ζπάλην λα έρεη ζπλελνρή ,ελ γλψζεη ηνπ γηα ηελ πνξεία
ηνπ θνξηηζηνχ ,θάπνην νηθείν πξφζσπν ,θίινο ή γλσζηφο ηνπ ζχκαηνο.
167

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Unicef ην 2003, απφ ηα 1 εθ παηδηψλ πνπ πσινχληαη ζηελ Αζία κε ζθνπφ
ηελ πνξλεία ην 50% πσινχληαη απφ θηιηθφ πξφζσπν, ην 40% απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ην 10% απφ
άιινπο ζπγγελείο βι Γησηάθνο Ο, Σζηιηάθνπ Μ. (2008), νπ, ζ 41
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ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ην πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο γηα έλαλ ή δχν κήλεο
καδί κε ηα κεληαία εκβάζκαηα πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα εμαζθαιίζεη ε παηδηθή εξγαζία. Βι. Siddharth,
νπ, ζ 40. ην Μπαγθιαληέο ηα θνξίηζηα πσινχληαη πεξίπνπ γηα 200 επξψ βι Arafatur I, Bangladeshi
sex workers take steroids to snag clients, 28/02/2014 , by Deustsch Welle δηαζέζηκν ζην
http://www.dw.de/bangladeshi-sex-workers-take-steroids-to-snag-clients/g-17464502,
(ηειεπηαία
επίζθεςε 5/2/2015)
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Δλ πξνθεηκέλσ, ιίγν πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά παηδηά ζηελ αγξνηηθή Ηλδία θαη ζην Νεπάι
παληξεχνληαη ελψ δηαλχνπλ ηελ παηδηθή ειηθία θαη ζρεδφλ φιεο νη θνπέιεο είλαη έθεβεο πνπ
παληξεχνληαη κε πνιχ κεγαιχηεξνπο άλδξεο .Σέηνηνη γάκνη πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν Sharda πνπ
λνκηκνπνηεί ην γάκν ελφο άλδξα κε κηα έθεβε αλ απηή έρεη ζπκπιεξψζεη ηα 15 έηε. Απηφο ν λφκνο
ζεζπίζηεθε γηα λα ζεζπίζεη κηα ειηθία κεγαιχηεξε απφ απηή θαηά ηελ νπνία παληξεχνληαλ νη
πεξηζζφηεξεο Ηλδέο. Αληίζηνηρα, ζην Ηξάλ θνξίηζηα κπνξνχλ λα πσιεζνχλ κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ άξξελ
θεδεκφλα αθφκε θαη πξηλ ηα 9 ηνπο ρξφληα, βι Γησηάθνο Ο.(2008),νπ, ζ 47,282
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ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Αζίαο εθαξκφδεηαη ε πξαθηηθή ησλ πξνζσξηλψλ γάκσλ
(sigheh) γηα κεγαιχηεξα ρξεκαηηθά νθέιε, νη νπνίνη δηαξθνχλ είθνζη ηέζζεξηο ψξεο
θαη κπνξνχλ λα επαλαιεθηνχλ θαηά ζπξξνή, γεγνλφο πνπ πνιιαπιαζίαζε ηα
πεξηζηαηηθά πψιεζεο παηδηψλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο170.
Γελ ιείπνπλ σζηφζν, θαη νη γνλείο πνπ νη ίδηνη αλεβάδνπλ εηθφλεο ησλ παηδηψλ ηνπο
ζην δηαδίθηπν ,ηα δηαθεκίδνπλ γηα ζεμνπαιηθφ ηνπξηζκφ ή ηα πσινχλ απφ απιεζηία
γλσξίδνληαο ηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ιεηηνπξγψληαο κε ηελ πεπνίζεζε φηη ην παηδί είλαη
θηήκα ηνπο θη εθείλνη κπνξνχλ λα ηνπ θέξνληαη φπσο επηζπκνχλ.
πκβαίλεη επηπξνζζέησο, ε ελίζρπζε ηεο παηδηθήο πνξλείαο λα βξίζθεη ηδενινγηθφ
ππφβαζξν ζε ζξεζθεπηηθέο εζηκηθέο πξαθηηθέο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ην bhun
kun, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηατιαλδέδηθεο θνπιηνχξαο πνπ ελζηαιάδεη ζηε λεαξφηεξε
θφξε ηελ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο λα παξάζρεη πιηθή ππνζηήξημε ζηνπο γεξαηνχο
γνλείο171. Γειαδή λεαξά θνξίηζηα αλαγθάδνληαη λα απνδερζνχλ κηα ζέζε ζηε
βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο κε ηε ινγηθή φηη έηζη επηηεινχλ ην θαζήθνλ ηνπο
απέλαληη ζηνπο γνλείο ηνπο, αθνχ ζε αληάιιαγκα νη ζσκαηέκπνξνη θάζε κήλα
ζηέιλνπλ θάπνηα ειάρηζηα ρξήκαηα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο .
iii.Απαγσγή
Ζ απαγσγή δελ ζπληζηά ζπρλή κέζνδν ζηξαηνιφγεζεο παηδηψλ γηα ζεμνπαιηθή
εθκεηάιιεπζε - ζπλήζσο απνζθνπνχλ ζε εκπνξία νξγάλσλ- δηφηη νληνινγηθά ην
ζχκα ιφγσ ηεο απξνζπκίαο ηνπ λα ηαμηδέςεη πξνζπαζεί κε θάζε επθαηξία λα
δξαπεηεχζεη. Δληνχηνηο, απαγσγέο πξαγκαηνπνηνχληαη172. Αλάκεζα ζε απηέο
κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ δχν θαηεγνξίεο, ηελ πξψηε αλήθνπλ ηδηαίηεξα φκνξθεο
αθφκε θη επθαηάζηαηεο θνπέιεο (ελήιηθεο θαη αλήιηθεο) πνπ πξνζεγγίδνληαη απφ
επίδνμνπο δξάζηεο, κπνξεί λα θιεξηάξνπλ ελψ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο
εξσηηθήο απνπιάλεζεο, ξίρλνπλ θάπνην λαξθσηηθφ ζην πνηφ ηνπο θαη ηηο κεηαθέξνπλ
εθηφο ζπλφξσλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ηηο ππνηάμνπλ. ηε δεχηεξε αλήθνπλ άηνκα πνπ
δελ έρνπλ νηθνγέλεηα, επνκέλσο έρνπλ κεησκέλεο πηζαλφηεηεο λα ηηο αλαδεηήζνπλ θαη
γίλνληαη αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο απφ καζηξνπνχο πνπ ηηο δηαζέηνπλ ζηε
αγνξά173. Απηφ θαζηζηά αδχλαηε ηελ ειεχζεξε θηλεηηθφηεηα ηνπο θαη ηηο αθήλεη ζην
έιενο κηαο θπθιηθήο θίλεζεο κέζα ζηα επξσπατθά ζχλνξα174.
iii.ηξαηνιφγεζε κέζσ πξψελ ζθιάβσλ
Δίλαη δχζθνιν λα απνδερζεί θαλείο πσο έλα ζχκα ηνπ δνπιεκπνξίνπ απνδέρεηαη λα
ζπλδξάκεη ζηελ ζηξαηνιφγεζε λέσλ ζπκάησλ. Χζηφζν, θάπνηα θνξίηζηα έρνπλ
ζθιεξχλεη απφ ηελ θαθνπνίεζε πνπ έρνπλ δερζεί ,απνδέρνληαη ηελ δσή ηνπο σο
170

Γησηάθνο Ο, Σζηιηάθνπ Μ. (2008), ζ 48
Siddhart K., φ π, ζ 51.
172
Βι. ηελ πεξίπησζε ηεο Ηλέο πνπ απήρζε κέξα κεζεκέξη ζην Siddharth K, ν.π. ζ.40.
173
Μνληδίλη Π,νπ, ζ 111
174
Morokvasic M. (2004) 'Settled in mobility': engendering post-wall migration in Europe, Feminist
Review 77, 7, pp 7-25.
171
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ζθιάβεο, ζπκκαρνχλ κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο θαη ζηξαηνινγνχλ εθ λένπ γλσζηά ηνπο
παηδηά, εθζεηάδνληαο ηηο πξνζθεξφκελεο επθαηξίεο δσήο φπσο γηα παξάδεηγκα πιηθά
αγαζά, ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ θαη άιια πξνλφκηα πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ175.
Γηα θάπνηεο, βέβαηα, ππάξρεη ε αλαγθαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ απφθηεζε λέσλ
ζθιάβσλ πξνθεηκέλνπ λα κελ θαθνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ. Άιιεο θνξέο, αλαιακβάλνπλ
λα ζηξαηνινγήζνπλ λέα ζχκαηα έρνληαο ήδε ζπκθσλήζεη πσο αλ ηα θαηαθέξνπλ, ζα
απειεπζεξσζνχλ νη ίδηεο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κηα ηδηφκνξθε κέζνδν ζηξαηνιφγεζεο: απηή πνπ
εθαξκφδεηαη ζηελ εζλφηεηα Δλην ηεο Νηγεξίαο, φπνπ νη γπλαίθεο, ήδε ζθιάβεο, πνπ
πξνέξρνληαη απφ απηήλ ηελ εζλφηεηα, ζηξαηνινγνχλ κέζσ εηδηθψλ ηειεηψλ juju, πνπ
δεζκεχνπλ ην πλεχκα ελφο αηφκνπ, λέα ζχκαηα ππνρξεψλνληαο ηα λα μεπιεξψλνπλ
ηεξάζηηα ρξέε ζηελ ρψξα πξννξηζκνχ. Oη γπλαίθεο απφ ηα απνκαθξπζκέλα ρσξηά
πνπ είλαη ζπρλά αλαιθάβεηεο θαη δε δηαζέηνπλ ηα ρξήκαηα γηα ηα έμνδα ηεο
κεηαθίλεζεο ηνπο, γηα ηηο νπνίεο φκσο ν ιφγνο έρεη κεγάιε βαξχηεηα, νξθίδνληαη
κπξνζηά ζηνλ ειηθησκέλν ηνπ ρσξηνχ θαη ην «ζπφλζνξα» ή ηε «Μακάλ»176 πνπ
εγγπάηαη απέλαληη ζηνλ ζπφλζνξα ν νπνίνο πξνθαηαβάιιεη ηα ρξήκαηα. Οξηζκέλεο
θνξέο ππνγξάθεηαη θαη γξαπηφ ζπκβφιαην πνπ πξνβιέπεη πσο ε νηθνγέλεηα βάδεη
ελέρπξν ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία κέρξη ε θνπέια απφ ηα θέξδε ηεο εξγαζίαο ηεο
λα απνπιεξψζεη ην ρξένο. Δπηπιένλ, ην ζχκα πείζεηαη, φηη αλ δελ αληαπνθξηζεί ζηελ
απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο, ζα εκθαλίζεη πλεπκαηηθή αλαπεξία ην ίδην ή ε νηθνγέλεηα
ηνπ. Γεδνκέλα, ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή πηπρή ηεο θνπιηνχξαο ηεο θπιήο απηήο
παγηδεχεη επί ρξφληα θνξίηζηα ζηελ ζεμνπαιηθή δνπιεία σζφηνπ απνπιεξσζεί ην
ρξένο ηνπο.
3. Γηαθίλεζε ζπκάησλ
ρεκαηηθά, ε δηαθίλεζε ησλ ζπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε αθεηεξία ηε ρψξα
πξνέιεπζεο, πέξαζκα απφ ηε ρψξα δηακεηαθφκηζεο θαη ηειηθφ πξννξηζκφ ηε ρψξα
ππνδνρήο. Έηζη, αθνχ ην ζχκα απνθηεζεί κε θάπνην ηξφπν ε κεηαθνξά ζε καθξηλέο
απνζηάζεηο ζπλεπάγεηαη ηελ κεηαθίλεζε απφ ππναλάπηπθηεο ρψξεο ζε πην
αλεπηπγκέλεο.
Οη παξάλνκεο ζπλήζεηο δηαδξνκέο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη ράξηε, ζηελ
Αζία αξρίδνπλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ Νεπάι θαη ηνπ Μπαγθιαληέο
γηα λα θαηαιήμνπλ ζε αζηηθά θέληξα ηεο Ηλδίαο. Απφ ηελ Ηλδία νξηζκέλα ζχκαηα
175

Η Chimoy νεαρή ςτρατολόγοσ αναφζρει πωσ τα χριματα που κερδίηει μζςω τθσ ςτρατολόγθςθσ
είναι πολλά για να μπορζςει να αντιςτακεί βλ Mason M, 30/10/2013, The money was too strong
to resist': Indonesian kids pimp out other kids for sex, by the associated press διαθζςιμο ςτο
http://www.nbcnews.com/news/other/money-was-too-strong-resist-indonesian-kids-pimp-out-otherf8C11494926 , ( ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015)
176
Ζ Μακάλ ζπλήζσο είλαη θάπνην έκπηζην πξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ παξαδίδεη ηελ θνπέια ζηνλ
δνπιέκπνξν θαη θαηφπηλ ιακβάλεη πεξηνδηθά θέξδε απφ ηελ εξγαζία ηεο θνπέιαο, πιεξψλεη έλα κέξνο
ζηνλ ζσκαηέκπνξν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο θη έλα κηθξφ πνζνζηφ δίλεη ζηελ νηθνγέλεηα. ηελ
Νηγεξία νη Μακάλ θξνληίδνπλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ θνξηηζηνχ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο αιιά είλαη
πάληα ζε ζέζε λα πηέδνπλ απηή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο κε απεηιέο θαη αληίπνηλα. βι Μνληδίλη Π νπ, ζ
151, 152
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θηλνχληαη πξνο ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ δπηηθή Δπξψπε. ηελ αλαηνιηθή Αζία
απηέο νη δηαδξνκέο παξάλνκεο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ μεθηλνχλ απφ ηελ θησρή
πεξηνρή ηνπ πνηακνχ Μεθφλγθ, απφ ηελ Βηξκαλία, ηελ Κακπφηδε, ην Λάνο θαη ην
Βηεηλάκ πξνο ηελ Σατιάλδε ελψ ηατιαλδέο κεηαθέξνληαη ζηελ Ηαπσλία, ηελ
Απζηξαιία, ηελ δπηηθή Δπξψπε, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηηο ΖΠΑ. Αληίζηνηρα, ηα
ζχκαηα απφ ηελ Αθξηθή κεηαθέξνληαη ζηελ δπηηθή Δπξψπε, ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη
ηηο ΖΠΑ. Παξφκνηνη είλαη θαη νη πξννξηζκνί πνπ δηνρεηεχνληαη ζθιάβεο απφ ηελ
ιαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή177. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη
δηαδξνκέο απφ θαη πξνο ηελ Δπξψπε, φπνπ θαηά πιεηνςεθία ηα ζχκαηα θηάλνπλ απφ
ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Βξαδηιίαο.

Source UNODOC

Βέβαηα, ζηελ ζσκαηεκπνξία ηα ζχκαηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη ζην εζσηεξηθφ
ηεο ίδηαο ρψξαο. Ζ κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπλεζηζκέλα κέζα ή αθφκα θαη κε
ζρεδίεο ή πεξπαηψληαο επί κέξεο ζε νξεηλέο πεξηνρέο. Οη ζπλνξηαθνί θξνπξνί
δσξνδνθνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πιαζηά δηαβαηήξηα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ
παηδηψλ.

177

Siddharth K.(2008), νπ, ζ 43.
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4. Μνξθέο Δθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο ησλ παηδηώλ
Μεηά ηε ζηξαηνιφγεζε ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο δξνκνινγείηαη ε θεξδνθφξα γηα ηνπο
δξάζηεο εθκεηάιιεπζε ηνπο. Ζ εθκεηάιιεπζε αλαθέξεηαη ζην βίαην θαηαλαγθαζκφ
πξνο εθηέιεζε απιήξσησλ ππεξεζηψλ.
Σα παηδηά εξγάδνληαη απφ 10-14 ψξεο εκεξεζίσο θαη εμππεξεηνχλ θαηά κέζν φξν
10 πειάηεο, κπνξεί θαη ν αξηζκφο λα θηάζεη ηνπο 20 ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα λα
αξλεζνχλ ζηηο ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο ηνπ εθάζηνηε πειάηε178. Πξνθεηκέλνπ ην
ζχκα λα γίλεη πεηζήλην φξγαλν ησλ εκπφξσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο πνπ
πεξηιακβάλνπλ βίαηεο ελέξγεηεο ψζηε λα ζηακαηήζεη λα αληηζηέθεηαη θαη λα δερζεί λα
εθπνξλεπζεί. Σα θνξίηζη ζπλήζσο βαζαλίδεηαη, ιηκνθηνλεί, βηάδεηαη εμεπηειίδεηαη
θαη εζίδεηαη ζε ςπρνηξφπεο νπζίεο θαη ζην αιθνφι. πκβαίλεη άιισζηε ζε πνιιά
κηθξά αλήιηθα λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε ζπλερή νξκνληθή ελίζρπζε ηνπ νξγαληζκνχ
ηνπο κε ελέζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνληαη γξεγνξφηεξα θαη λα θαίλνληαη
κεγαιχηεξα179 .
Ζ ειηθία, ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξηθήο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο δηαδξακαηίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν αλαθνξηθά κε ην φηη, φζν πην κηθξφ είλαη έλα παηδί ηφζν πην απίζαλν
είλαη λα δξαπεηεχζεη. Έηζη, ζε θάπνην ζεκείν αληηιακβάλεηαη ην κάηαην ηεο
αληίζηαζεο θαη απνδέρεηαη ηελ ςπρνινγηθή ππνηαγή θαη ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζε
απφ ηνπο καζηξνπνχο. Γελ είλαη ιίγεο δπζηπρψο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ην αλήιηθν
ζχκα απνθηά ζρέζε εμάξηεζεο θη εκπηζηνζχλεο κε ην ζχηε θαη δελ έρεη ζπλεηδεηή
θαηαλφεζε ηεο πξάμεο ηνπ.
ληαο πιένλ πιήξσο ππνηαγκέλα, εθηεινχλ ηηο δηαηαγέο ηνπ εθάζηνηε
δνπιέκπνξνπ γηα λα βειηηψζνπλ ζηελ πξάμε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα δειαδή ηα παηδηά ζπκαηνπνηνχληαη φρη γηαηί ην επηιέγνπλ ,αιιά γηαηί
αλαγθάδνληαη λα ην θάλνπλ θάησ απφ ηελ πίεζε πνπ ηνπο αζθεί ην εμαηξεηηθά
πεξηνξηζκέλν θάζκα δπλαηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ. πάληα βξίζθνπλ ηε δχλακε θαη ην
ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν λα μεθχγνπλ θαη λα θαηαγγείινπλ ηνπο δηαθηλεηέο ηνπο,
δηαθπβεχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αζθάιεηα ηφζν ηε δηθή ηνπο φζν θαη ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο180.
ηε ζπλέρεηα ζα πξνζεγγηζηνχλ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο νη αμηφπνηλεο πξάμεηο
πνπ ζίγνπλ θη εθκεηαιιεχνληαη ζπγρξφλσο ηε γελεηήζηα αμηνπξέπεηα ηνπο, δειαδή
ηελ πνξλεία, ηελ πνξλνγξαθία θαη ην ζεμνπαιηθφ ηνπξηζκφ. Ζ εθκεηάιιεπζε απηή
ηνπ αηφκνπ πξνζιακβάλεη δηηηφ ραξαθηήξα δηφηη ζρεηίδεηαη ηαπηφρξνλα ηφζν κε ηελ
νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ δξάζηε ζσκαηεκπνξίαο φζν θαη κε ηελ
ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο πειάηεο181.
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i. Πνξλεία
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο ν εμαλαγθαζκφο ηνπ πξνζψπνπ λα εληαρζεί ζηελ
πνξλεία ζπληζηά ζπλήζε κνξθή αλάκεζα ζηηο κνξθέο ηνπ trafficking αλειίθσλ πνπ
απνβιέπνπλ ζηελ γελεηήζηα εθκεηάιιεπζε.
Χο πνξλεία νξίδεηαη ε θαηά ζχλεζεο επάγγεικα παξνρή ζαξθηθήο εδνλήο
(ζπλνπζίαο θαηά θχζε ή νπνηαζδήπνηε αζειγνχο πξάμεο) ζε αφξηζην αξηζκφ
πξνζψπσλ αληί ρξεκάησλ ή άιιεο ακνηβήο182. πλήζσο, ε εθκεηάιιεπζε
δηελεξγείηαη ζε πνξλεία, καγαδηά ηεο λχρηαο, επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ καζάδ,
μελνδνρεία, δηακεξίζκαηα θαη ζηνπο δξφκνπο. χκθσλα κε ηνλ δηθηπαθφ ηφπν
Havocscope, ηα έζνδα απφ ηελ πνξλεία εθηηκάηαη φηη αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 186
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο ζε φιν ηνλ θφζκν183.
Αλ θαη θαλείο δε γλσξίδεη απφιπηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ εθδηδφκελσλ αηφκσλ ζε
νπνηαδήπνηε ρψξα184 κεγάινο αξηζκφο γπλαηθψλ θαη παηδηψλ απφ ηελ Αζία, ηε
Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε νδεγνχληαη ζηελ εμαλαγθαζηηθή
πνξλεία θαη κεηαθέξνληαη ζε άιιεο ρψξεο κε ην ζθνπφ απηφ. Παξά ην γεγνλφο φηη
ζηηο πην επάισηεο θαηεγνξίεο αλήθνπλ ηα παηδηά ηνπ δξφκνπ, ηα παηδηά πνπ
δηαξξένπλ απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη απηά πνπ έρνπλ ράζεη ηνπο θπζηθνχο ηνπο γνλείο
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πιεζψξα ησλ παηδηψλ πνπ εθδίδνληαη, δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηεο
ηνπο εληζρχνληαο ηεο κε απηφ ηνλ ηξφπν νηθνλνκηθά185.
Μεηαμχ απηψλ, ππνρείξηα ησλ δξαζηψλ είλαη πνιιά αλήιηθα αγφξηα ηξηηνθνζκηθψλ
ρσξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε δήηεζε ησλ νπνίσλ θαηαγξάθεη
αλνδηθή πνξεία. Σνχην ζπκβαίλεη γηαηί ε νκάδα ησλ αγνξηψλ ζπληζηά επθνιφηεξν
ζηφρν φληαο ιηγφηεξν ελεκεξσκέλε ζρεηηθά. Έπεηηα, ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ
θαιιηεξγεί ν νκνθπινθηιηθφο ζεμνπαιηθφο βηαζκφο ζην ζχκα ή αθφκε θη ν βηαζκφο
απφ γπλαίθα- πειάηε θαη ν θφβνο ηεο θνηλσληθήο πξνθαηάιεςεο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη
απνηειεί ηζρπξφ κεραληζκφ ρεηξαγψγεζεο ηνπ απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή ηνπ186. Μ‟
ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ηπραίλεη απφ κέξνπο ηνπ πειάηε. Αλ ινηπφλ, γηα ηνλ δξάζηε ηεο
ζσκαηεκπνξίαο ην αλήιηθν έρεη εκπνξηθή- αληαιιαθηηθή αμία, γηα ηνλ πειάηε έρεη ρξεζηκφηεηα.
Οπφηε ίζσο είλαη πην εχζηνρν ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθκεηάιιεπζεο λα απνδίδεηαη σο εκπνξεπκαηηθή
ή ζεμνπαιηθή-νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. βι Λάδνο Γ. (2002), νπ, ζ 127, ππνζ. 143 θαη γεληθφηεξα ζ
222-230
182
Δηδηθφηεξα σο πξναγσγή ζηελ πνξλεία λνείηαη ε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν (παξνηξχλζεηο, πηέζεηο
θιπ) θαη κε νπνηαδήπνηε κέζα (παξνρή θαηαιχκαηνο, αλεχξεζε εξσηηθψλ ζπληξφθσλ θηι)
παξαθίλεζε αλειίθνπ λα ηξαπεί ην πξψηνλ ζηελ πνξλεία ή θαη ε ελίζρπζε ηπρφλ εηιεκκέλεο θαη κε
πξαγκαηνπνηεζείζεο αθφκε απνθάζεσο ηνπ λα πξάμεη ηνχην. Βι ΑΠ 836/2010 θαη Μαξγαξίηεο,Μ,
νπ ππφ ην άξζξν 349, ζεκ Β αξηζκφο 3.
183
Έθζεζε ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη ηελ πνξλεία θαζψο θαη ηνλ αληίθηππφ ηνπο
ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, (2013/2103 (INI), νπ.
184
Ζ πνζνηηθή δηάζηαζε ηεο πνξλείαο δελ είλαη πάληα εθηθηή. Οη Hoigard θαη Finstad ζρεηηθά κε ηελ
έξεπλα ζηελ πνξλεία αλαθέξνπλ πσο θαλέλαο δελ θαηάθεξε-επηρείξεζε λα παξάγεη γεληθεχζηκα
δεδνκέλα .Βι ζρεηηθά Ζoigard C, Finstad, L (1991),Backstreets: Prostitution,Money and love,
Pensylvania: Pensylvania State University Press ζ 25 θαη Κathleen , B.(1996), The prostitution of
sexuality, New York: New York University press ζ 12,42
185
Έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν ΗLO ην 2002 ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή πνξλεία ηνπ Δι αιβαδφξ θαηέδεημε
φηη ην 57 % ησλ παηδηψλ απηψλ δνχζε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο.
186
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απηέο ηηο παξακέηξνπο, ηα παηδηά εμαλαγθάδνληαη λα ππνθχπηνπλ ζηηο εξσηηθέο
νξέμεηο ησλ ελειίθσλ είηε κε πεηζψ είηε απεηινχκελα είηε κε ηε βία.
Κάπνηνη ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε πσο νξηζκέλα αλήιηθα άηνκα εηζέξρνληαη ζηελ
πνξλεία ελ γλψζεη ηνπο θη εζεινληηθά, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ dept bondage ή
άιισλ εζηκηθψλ πξαθηηθψλ. Πάλσ ζ‟ απηφ, ζχκθσλα κε πξφζθαηε ζρεηηθή Έθζεζε
γηα ηελ πνξλεία ηεο ΔΔ, ζεκεηψλεηαη πσο δελ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο
θαηαλαγθαζηηθήο πνξλείαο θαη ηεο πνξλείαο πνπ απνξξέεη απφ πξνζσπηθή απφθαζε.
Δπηζεκαίλεηαη πσο, ε παηδηθή πνξλεία δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη εζεινχζηα, επεηδή ηα
παηδηά δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα "ζπλαίλεζεο" ζηελ πνξλεία187. Δμάιινπ αθφκα θαη ζ‟
έλα επξχηεξν πιαίζην, ε έλλνηα ηεο «ειεχζεξεο επηινγήο» ηεο πνξλείαο188 σο
επαγγεικαηηθή δηέμνδν ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε, αλ ιεθζνχλ ππφςε νη
αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δηαβηνχλ νη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ απηή ηελ
επηινγή189. ε θάζε πεξίπησζε νη επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ
παηδηψλ θαίλνληαη εμαηξεηηθά δπζκελείο.
Οη βαζχηεξνη κεραληζκνί ηεο παηδηθήο πνξλείαο εληζρχνληαη απφ ην πνιηηηζκηθφ
ππφβαζξν θαη ηηο ζεσξίεο θάπνησλ ιαψλ ζρεηηθά κε ζξεζθεπηηθέο θη εζηκηθέο ηειεηέο.
Γηα παξάδεηγκα κέζα απφ αηέξκνλεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο ελππάξρεη ε εζθαικέλε
άπνςε φηη ε ζπλεχξεζε ελφο ελήιηθα κ έλα παηδί κπνξεί λα ηνλ ζεξαπεχζεη απφ
ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη απφ ην AIDS ή αθφκα, πσο φζν κηθξφηεξεο
ειηθίαο είλαη ην εθδηδφκελν άηνκν ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα κφιπλζεο απφ
ηέηνηνπ είδνπο αζζέλεηεο190.
Αμίδεη επηπιένλ λα αλαθεξζνχκε ζηε δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο ζην γεσγξαθηθφ
ράξηε θαη θπξίσο δε ζην εζσηεξηθφ πεδίν ηεο Διιάδαο.
Ζ Δπξψπε απνηειεί ηφζν ρψξν ππνδνρήο θαη δηαθίλεζεο φζν θαη ρψξν
εθκεηάιιεπζεο αλ ζθεθηεί θαλείο πσο ν κέζνο Δπξσπαίνο έρεη ηελ νηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη σο πξντφλ εκπνξίαο ηνλ πιεζπζκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
Αζία γηα παξάδεηγκα, ιφγσ ηνπ νηθνλνκηθνχ ράζκαηνο ησλ δχν πεξηνρψλ. Οη
βαιθαληθέο ρψξεο φκσο, φπσο απνδείρηεθε απνηεινχλ ζειθηηθφ πφιν κεηαθνξάο
παηδηψλ κε ζθνπφ ηελ πνξλεία ηδίσο κεηά θαη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Κνζζφβνπ ην 1990. Πιήζνο γπλαηθψλ θαη παηδηψλ κεηαθέξζεθαλ ζηελ πεξηνρή απηή
ή δηακεηαθνκίζηεθαλ κέζσ απηήο ζηε Γπηηθή Δπξψπε, πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηηο
βαιθαληθέο ρψξεο, , ηελ , ηε ξη Λάλθα, ηελ Σατιάλδε θαη απφ ρψξεο ηεο πξψελ
νβηεηηθήο Έλσζεο. Οη αλήιηθνη θαηαιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ κεηαμχ ησλ
ζπκάησλ . Δλδεηθηηθά γηα ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηε Ρνπκαλία απφ ην ζχλνιν
ησλ αλζξψπσλ πνπ είραλ εκπιαθεί ζε θπθιψκαηα πνξλείαο θαη ηα βνήζεζε ε Γηεζλήο
187

Έθζεζε ςχετικά με τθ ςεξουαλική εκμετάλλευςη και την πορνεία καθώσ και τον αντίκτυπό τουσ
ςτην ιςότητα των φφλων26/02/ 2014 (2013/2103INI)
188
Ζ ειεχζεξε άζθεζε πνξλείαο ζηεξίδεηαη ζηελ αίζζεζε πεξί ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο απφ ηελ
πιεπξά ηεο εθδηδφκελεο Βι. Λάδνο ,Γ.(2002),ζ 91,287.βι πεξηζζφηεξα γηα ηηο δηαθνξέο ηεο πνξλείαο
απφ επηινγή κε ηε καζηξνπεία ζην Μνληδίλη Π, ζ 9
189
έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ πςειή αλεξγία, θπιεηηθέο δηαθξίζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,
ζεμνπαιηθέο παξελνριήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νηθνλνκίεο πνπ πιήηηνληαη απφ ην νξγαλσκέλν
έγθιεκα βι Kelly, L. (2003), The wrong debate: reflections on why force is not the key issue with
respect to trafficking in women for sexual exploitation Feminist Review, No. 73 pp. 139-143
190
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νξγάλσζε κεηαλάζηεπζεο ην 22% ήηαλ αλήιηθνη191. Δπηπιένλ, γχξσ απφ ηηο
Ναηντθέο βάζεηο ησλ Βαιθαλίσλ ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ λπρηεξηλά
θέληξα ζηα νπνία ζχκαηα εκπνξίαο παξέρνπλ εμαλαγθαζηηθά ζεμνπαιηθέο ππεξεζίεο.
ηηο θαηαλαγθαζηηθέο ζεμνπαιηθέο ππεξεζίεο ζε ελειίθνπο ζηξαηηψηεο θαίλεηαη λα
ζπκκεηέρνπλ θαη ηα δχν θχια. Απμεηηθή ηάζε θαηαγξάθεη θαη ε εζσηεξηθή πνξλεία
παηδηψλ εηδηθά ζηηο ρψξεο ηεο Ν. Αζίαο αθ ‟ελφο ιφγσ ηεο κεγάιεο εζσηεξηθήο
δήηεζεο θαη αθ‟ εηέξνπ δηφηη απηφο ν ηξφπνο εθπφξλεπζεο ηνπο δελ απαηηεί ηε
δαπάλε κεγάισλ πνζψλ γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπο.
ηε ρψξα καο, θαηά ηε δεθαεηία 1990-2000192, πιήζνο παηδηψλ πξνσζήζεθε ζε κηα
ηδηαίηεξε πνξληθή πειαηεία πνπ ελδηαθεξφηαλ γηα λεαξέο ειηθίεο, ηθαλνπνηψληαο ηηο
θηινδνμίεο ησλ δηεζλψλ θπθισκάησλ ζσκαηεκπνξίαο γηα κεγαιχηεξα θέξδε.
Τπνινγίδεηαη πσο θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν πάλσ απφ 75.000 γπλαίθεο θαη παηδηά
πξνσζήζεθαλ ζηελ πνξλεία193. Σα παηδηά είηε έπεθηαλ ζχκαηα απαγσγέσλ είηε ηα
πνχιαγαλ ζε ζπκκνξίεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη νη ίδηνη νη γνλείο ηνπο, ζηε
καθία ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα. Ηδηαίηεξε άλζηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζεκεηψζεθε
ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο -ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα αζηηθά θέληξα- απφ αιβαληθά
θπθιψκαηα φπσο πξνειέρζε αιιά θαη ειιεληθά πνπ δηεπθφιπλαλ ηελ εηζαγσγή
παηδηψλ θαη πξνρσξνχζαλ ζε αγνξέο ή ελνηθηάζεηο απηψλ. ηελ Διιάδα πάλσ απφ
2.000 παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ ήξζαλ απφ ηελ Αιβαλία γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζηελ επαηηεία θαη λα γίλνπλ αληηθείκελα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 194 κε ηηκή
πψιεζεο πνπ απμνκεησλφηαλ απφ 300.000 δξαρκέο κέρξη θαη 2.000.000195.
ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, παξά ηελ αμηφινγε αλάπηπμε ηεο παηδηθήο πνξλείαο νη
δηάθνξνη παξαβαηηθνί ρψξνη θαηφξζσζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά λα ηε
δηαηεξήζνπλ ζε θαζεζηψο απνθιεηζκνχ ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ δεηήκαηνο ηεο
λεαξήο ειηθίαο. Δμνπ θαη ε νξηνζέηεζε ησλ ζσκαηέκπνξσλ απφ ηηο ελήιηθεο
εθδηδφκελεο πνπ επηρείξεζαλ λα ηνπο ζηεξήζνπλ θάζε δηεπθφιπλζε, φπσο επί
παξαδείγκαηη ε δπλαηφηεηα ζηέγαζεο ησλ παηδηψλ ζε πξνζηηά ζεκεία (πηάηζεο).
Αξγφηεξα, απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ηα δεδνκέλα άιιαμαλ ζε
παγθφζκην επίπεδν αιιά θαη ζηε ρψξα καο, φπνπ ε εθπφξλεπζε ησλ αλειίθσλ
πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζε ζπλήζεηο πεξηνρέο φπνπ αλζεί ν ζεμνπαιηθφο
191

Υινχπεο Γ.Γ ζ 157,159 θαη Γησηάθνο, Ο. (2008),νπ ζ 42
Μεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά εθπφξλεπζεο παηδηψλ ππήξραλ θαη πξνγελέζηεξα ζε ζχλδεζε φκσο κε
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ησλ 13 εηψλ ζην Λάδνο ,Γ.( 2001), ζ 297-312
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θαηλνκέλνπ ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο – Trafficking - απφ ηνλ έληππν ηχπν ζηελ Διιάδα, ΠνηλΓηθ
2009 (2), ζ 102
194
βι Lioliou, M.S.(2006), Crimes without punishment, Αζήλα: Κεθηζηά ,ν.π. ζ 134. Καηά άιινπο ν
αξηζκφο πξνζεγγίδεη ηα 3000 αλήιηθα πνπ πξνσζήζεθαλ ζηελ πνξλεία απφ ην 1995 σο ην 1997 βι
Υινχπεο Γ.Γ. ζ 157,159 θαη Limanowska, Β.(2002), Trafficking in Human Beings in Southeastern
Europe,: Current situation and responses to trafficking in human beings in Albania, Bosnia and
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia,the former Yugoslav Republic of
Macedonia, Republic of Moldova and Romania,” , UNICEF, UNOHCHR and OSCE/ODIHR
195
Πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ εχξνπο ηεο ηηκήο ήηαλ απφ ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ
παηδηνχ, δειαδή ε θαηάζηαζε πνπ ζα επηζηξεθφηαλ ην παηδί-πηζαλφλ κε θαθψζεηο ή κφληκεο βιάβεοψζηε λα θαζνξηζηεί ην πφηε ζα ήηαλ δπλαηφ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ην παηδί γηα ηνλ επφκελν πειάηε.
Βι Ζ παξαπνξλεία παηδηψλ θάησ ησλ 13 εηψλ ,νπ, ζ 308-309
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ηνπξηζκφο αιιά θαη κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηελ πνξλνγξαθία. Πιένλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη
ην 2012 ππάξρεη κηα παξαηεξνχκελε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ
θνξηηζηψλ
ζπκάησλ
ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαλ απφ Υψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο196.
ii.Πνξλνγξαθία
Ζ πνξλνγξαθία έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πφισζεο απφςεσλ αλαθνξηθά κε
δεηήκαηα, απφ ηε κία πιεπξά, απηνλνκίαο θαη απηνδηάζεζεο, ην δηθαίσκα επηινγήο,
ηελ ειεπζεξία, θαη απφ ηελ άιιε. ηελ αθαίξεζε ηνπ ιφγνπ, ηελ ηαπείλσζε θαη ηελ
βιάβε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο.
Γπζηπρψο, νη ππνζέζεηο πνξλνγξαθίαο αλειίθσλ πνπ αγγίδνπλ ηα θψηα ηεο
δεκνζηφηεηαο θαηαγξάθνπλ αλνδηθή πνξεία, θαηαδεηθλχνληαο πσο έλαο αλήιηθνο
κπνξεί λα θαηαζηεί εχθνια εθκεηαιιεχζηκνο απφ εκπφξνπο πνπ κεηέξρνληαη
αζέκηηνπο θαη παξαπιαλεηηθνχο ηξφπνπο γηα λα πνπιήζνπλ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ197.
Πξαθηηθά, νη δξάζηεο θαηαθέξλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αλήιηθνπο ζε
πνξλνγξαθηθέο ζθελέο είηε κε ηε βία, είηε ππφ ηελ επήξεηα νπζηψλ είηε εθνχζηα –
φζν εθνχζηα κπνξεί λα είλαη ε απφθαζε ελφο αλειίθνπ- εθκεηαιιεπφκελνη ηελ
δπζρεξή νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ζ πνξλνγξαθία δελ απαηηεί απφ ηα ζχκαηα λα
εγθαηαιείπνπλ ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. Άιισζηε θαηά θαλφλα ε πιεηνςεθία ησλ
ηαηληψλ παξάγεηαη ζε ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ πνπ ε πνξλεία ελ γέλεη αλζεί. Σα
παηδηά βξίζθνληαη εγθισβηζκέλα ζε δηακεξίζκαηα κε θάκεξεο θαη αλαγθάδνληαη λα
εξγάδνληαη αηειείσηεο ψξεο. Έπεηηα ηo πνξλνγξαθηθφ πιηθφ κεηαθέξεηαη ζην
δηαδίθηπν, ην νπνίν αθελφο δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζην πιηθφ θαη επηηξέπεη ηελ
άκεζε αληαιιαγή θαη ζπιινγή ηνπ ζε αξρεία ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γεο θαη
αθεηέξνπ απνθξχπηεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δξάζηε, επηηξέπνληαο ηνπ λα κπνξεί λα
θξχβεηαη αλνηρηά 198 .
Οη απνηππψζεηο πιηθνχ θαηά βάζε πνξλνγξαθηθνχ πνπ πξνζβάιιεη ηε γελεηήζηα
αμηνπξέπεηα ησλ αλειίθσλ, αλαξηψληαη, δηαθηλνχληαη θαη αληαιιάζζνληαη ζην
δηαδίθηπν κέζα απφ ηζηνζειίδεο (website), κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), κε άκεζα ειεθηξνληθά κελχκαηα (ππεξεζίεο messenger), ζε νκάδεο
ζπδεηήζεηο (newsgroups θαη egroups) ,κέζα απφ δσκάηηα επηθνηλσλίαο (chat rooms)
θαη δίθηπα ακνηβαίαο αληαιιαγήο θαθέισλ (peertopeer ή 2 Pnetworks). ρεδφλ πνηέ
δελ θαηαρσξνχληαη πνξλνγξαθηθέο ηζηνζειίδεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (search
196

Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Αζθάιεηαο, Έθζεζε 2012 γηα ην ζνβαξφ
νξγαλσκέλν έγθιεκα, δηαζέζηκν ζην http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/statistics14/2012ekthesi_oe.pdf ζ 9, ( ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015)
197
Τιηθφ παηδηθήο πνξλνγξαθίαο λνείηαη ε αλαπαξάζηαζε ή ε πξαγκαηηθή ή εηθνληθή απνηχπσζε ζε
ειεθηξνληθφ ή άιιν πιηθφ θνξέα ηνπ ζψκαηνο ή κέξνπο ηνπ ζψκαηνο αλειίθνπ, θαηά ηξφπν πνπ
πξνδήισο πξνθαιεί γελεηήζηα δηέγεξζε, θαζψο θαη πξαγκαηηθήο ή εηθνληθήο αζειγνχο πξάμεο πνπ
δηελεξγείηαη απφ ή κε αλήιηθν (Άξζξν 348 Α & 3,Π.Κ)
198
Βι Καξαληθφιαο Γ ,Παηδηθή πνξλνγξαθία ζην Γηαδίθηπν :Πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ηε λέαο
ξχζκηζε ηνπ Αξζξνπ 348 Α ΠΚ, Πνηλ Γηθ 8-9/2005, ζ 965 θαη νκνίσο, Μπνχξκαο Γ, πξνζπάζεηεο
ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηνρήο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ κε ραξαθηήξα παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο Πνηλ.Γηθ 3/2009 ,ζ 322
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engines). Σα δίθηπα απηά παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα ςάμνπλ κέζσ
ιέμεσλ θιεηδηψλ θαη λα εμεξεπλήζνπλ αλ ππάξρνπλ αξρεία πνπ επηζπκνχλ 199.
πνηνο ελδηαθέξεηαη λα κπεη πην βαζηά θαη λα αλαθαιχςεη ηνλ ειεθηξνληθφ
«παξάδεηζν» ησλ παηδφθηισλ πξέπεη λα θαηαβάιεη δηάθνξα ρξεκαηηθά πνζά.
Αξθεηέο θνξέο, ην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ πεξηιακβάλεη βξέθε αθφκα θαη κηθξφηεξα
ησλ δχν εηψλ πνπ πεζαίλνπλ ηελ ψξα ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο200. ζν πεξηζζφηεξν
βαζαλίδνληαη ηα παηδηά θαη δε φηαλ δνινθνλνχληαη ηφζν πην αθξηβή είλαη ε ζέαζε
ησλ ζθελψλ απηψλ. H θαηαβνιή ησλ πνζψλ πξαγκαηνπνηείηαη, αθνχ δψζνπλ ηνλ
αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπο. ηαλ γίλεη απηφκαηα ε πίζησζε ησλ ρξεκάησλ
ζηνλ δηαρεηξηζηή ηεο ηζηνζειίδαο, παξέρεηαη έλαο θσδηθφο πξφζβαζεο, ην «θιεηδί»
γηα ηα αξρεία. πλήζσο ζηα πιαίζηα ηεο ακνηβαηφηεηαο ν θάζε ρξήζηεο νθείιεη λα
έρεη θαη ν ίδηνο θάθειν πξνο δηαλνκή (shared folders)201. ην ζπγθεθξηκέλν έγθιεκα
είλαη λνεηή ε ζπκκεηνρή κε θάζε ηξφπν202, είηε σο δεκηνπξγφο ηζηνζειίδαο κε
πνξλνγξαθηθφ πιηθφ είηε σο πειάηεο- αγνξαζηήο ηνπ πιηθνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε
δηαρείξηζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ε νπνία ζπληειείηαη κε ηνλ ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ
θπθινθνξία203 απηνχ γηα ηελ εξσηηθή δηέγεξζε ηνπ θαηφρνπ ή ιήπηε ηνπ πιηθνχ
απηνχ επηδεηθλχεη άηνκα κε ςπρνπαζνινγία θαη δηαηαξαρή204, ηα νπνία σζηφζν δελ
πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ κηα νκνηφκνξθε κάδα δηφηη δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα σο
πξνο ηα θίλεηξα ηνπο.205
Οη έκπνξνη πνξλνγξαθηθψλ εηθφλσλ θαη ηαηληψλ κε πξσηαγσληζηέο παηδηά
αμηνπνηνχλ ηηο δηεπξπκέλεο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο θη εθαξκφδνπλ λέεο ηερληθέο
παξαγσγήο πιηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζαξψλνληαη κε επηιήςηκεο παηδηθέο
θσηνγξαθίεο θαη κε ηελ θαηάιιειε αιινίσζε κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ,
δεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε ηεο απεηθφληζεο ηνπο ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο. Άιιε
κέζνδνο είλαη ην morphing φπνπ νη πνξλνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο ελειίθσλ
κεηαηξέπνληαη ζε πνξλνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο αλειίθσλ206.
Αθφκε θη αλ ε πξφνδνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δεκηνπξγεί θαζεκεξηλά λέεο
πξνθιήζεηο, ν εληνπηζκφο ησλ δξαζηψλ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο
είλαη ζρεηηθά πην εχθνινο ζε ζχγθξηζε κε ηα ινηπά ζρεηηθά εγθιήκαηα πνπ ηα
199

Βι Κνπξάθεο, Ν. Σν Οηθνλνκηθφ έγθιεκα ζηελ Διιάδα ζήκεξα ,ΠνηλΓηθ 2000(6) ζ 650
Γησηάθνο, Ο. (2008),νπ, ζ 46
201
Έθζεζε 2012 γηα ην ζνβαξφ θαη νξγαλσκέλν έγθιεκα ζηελ Διιάδα,νπ
202
Βι. Κσζηάξα, Α.(2007), Πνηληθφ Γίθαην, Δπηηνκή Δηδηθνχ Μέξνπο, Αζήλα : άθθνπιαο ζ 227, 237
αληίζηνηρα θαη γηα ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187 θαη 187 Α ΠΚ (εγθιήκαηα ζχλαςεο ζρέζεο), φπνπ
είλαη δπλαηή θάζε κνξθή ζπκκεηνρήο, θαζψο φπσο θαη ζε απηά ηα εγθιήκαηα πεξηζζφηεξα πξφζσπα
ελψλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελφο εγθιεκαηηθνχ ζθνπνχ, αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη ζηελ ππφ εμέηαζε
πεξίπησζε.
203
σο θπθινθνξία ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε πξάμε δηάζεζεο ηνπ πιηθνχ ζην θνηλφ βι .ΔΦΘΔ 80/2012
204
ΔΦΘΔ 766/2011
205
Άθξσο ελδηαθέξνπζα σο πξνο ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι ηνπ αηφκσλ πνπ ηεινχλ ην ελ ιφγσ
έγθιεκα είλαη ε ζρεηηθή ηππνινγία πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ην Ηλζηηηνχην Δγθιεκαηνινγίαο ηεο
Απζηξαιίαο(Australian Institute of Criminology), φπνπ πεξηγξάθνληαη ελλέα ηχπνη δξαζηψλ: ν
ρξήζηεο βνζθφο, ν ηδησηηθά θαληαζησλφκελνο ρξήζηεο, ν αιηεπηήο, ν επηζθαιήο,ν αζθαιήο ρξήζηεο,
ν ρξήζηεο ηππνθφκνο, ν θπζηθφο απηνπξγφο, ν ρξήζηεο παξαγσγφο, ν ρξήζηεο δηαλνκέαο βι Κηνχπεο
Γ. (επηζηεκ.επνπη), Ησαλλίδνπ Α.(2007)(επηκ), Ζ παηδηθή πνξλνγξαθία ζην δηαδίθηπν, (ΗΜΓΑ), Αζήλα:
Ννκηθή Βηβιηνζήθε, ζ 22
206
Κηνχπεο Γ, νπ, ζ 77
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ζχκαηα είλαη ελήιηθα, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη ζρεδφλ γηα απηαπφδεηθην έγθιεκα,
εθφζνλ ε ειηθία ηνπ ζχκαηνο κηιά απφ κφλε ηεο θαη δε ρξεηάδεηαη λα απνδεηρζεί εάλ
ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη ζχκα εκπνξίαο.
ηνλ ειιεληθφ Πνηληθφ Κψδηθα, ε πνξλνγξαθία ηηκσξείηαη κε ην άξζξν 348 Α, φπνπ
ηδίσο ζηελ §3 φπνπ πξνβιέπεηαη επηβαξπληηθή πεξίζηαζε φηαλ ην πνξλνγξαθηθφ
πιηθφ είλαη απνηέιεζκα εθκεηάιιεπζεο ηεο πλεπκαηηθήο αδπλακίαο, ηεο θνπθφηεηαο
ή γεληθά ηεο απεηξίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο αλήιηθνπο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ
πεδίνπ ηεο γελεηήζηαο δξάζεο φπσο επίζεο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε
πξάμε επέθεξε ηε βαξηά ζσκαηηθή βιάβε ηνπ παζφληνο.
H ππεξεζία δίσμεο ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ζπλεξγάδεηαη κε
ινηπνχο
ζπλαξκφδηνπο θνξείο (interpol, europol, εηζαγγειηθέο αξρέο, εθπξνζψπνπο Hotline
γξακκψλ, θ.ι.π.), γηα επφδσζε ηνπ θνηλά επηδησθνκέλνπ ζθνπνχ, πνπ δελ είλαη
άιινο, απφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εγθιεκάησλ εηο βάξνο ησλ παηδηψλ.
iii. εμνπαιηθφο ηνπξηζκφο
Ο Ph.Williams αλαθέξεη πσο ζηηο εμειίμεηο ηεο πνξλείαο ησλ δχν ηειεπηαίσλ
δεθαεηηψλ εκθαλίζηεθε κηα πην θνζκνπνιίηηθε αγνξά φπνπ νη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ
δειεάδνληαη απφ ηελ εμαρξείσζε ηεο πνξλείαο παηδηψλ207. ‟ απηφ πξνζέθεξε
δσηηθφηεηα ν ηνπξηζκφο κε ζεμνπαιηθνχο ζθνπνχο ,ν νπνίνο έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν
ζπλάληεζεο απηνχ πνπ εθδίδεηαη θη απηνχ πνπ πιεξψλεη δηακνξθψλνληαο κηα λέα
κνξθή ηεο πνξλείαο θαη θέξλνληαο θνληά θφζκνπο πνπ γεσγξαθηθά είλαη πνιχ
καθξηά.
Πην ζπγθεθξηκέλα σο ζεμνπαιηθφο ηνπξηζκφο λνείηαη ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε
παηδηψλ απφ άηνκν ή άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ απφ ην ζχλεζεο πεξηβάιινλ ηνπο πξνο
πξννξηζκνχο ζην εμσηεξηθφ φπνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε παηδηά. 208 Απηφ πνπ
ζπλαληάηαη ζηελ πξάμε σο ζεμνπαιηθφο ηνπξηζκφο είλαη ε εκπνξηθή ζεμνπαιηθή
εθκεηάιιεπζε αλειίθσλ απφ άλδξεο ή γπλαίθεο πνπ ηαμηδεχνπλ, ζπλήζσο απφ κία
πινπζηφηεξε ρψξα ζε θάπνηα ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε θαη εθεί πξνβαίλνπλ ζε
ζεμνπαιηθέο πξάμεηο κε αλήιηθν ήδε εμσζεκέλν ζηελ πνξλεία.209.
Ζ δηνξγάλσζε – επνπηεία – ρξεκαηνδφηεζε θιπ απηψλ ησλ ηαμηδηψλ κπνξεί λα
εθιεθζεί σο κία νξγαλσκέλε πεγή θηλδχλνπ γηα ην έλλνκν αγαζφ ηεο αλειηθφηεηαο,
απφ ηελ νπνία θηλδπλεχεη αφξηζηνο αξηζκφο αλειίθσλ, ζε βάξνο ησλ νπνίσλ
207

Williams, P. (1999), Trafficking in women and children: A market perspective, ζην Williams, P (ed),
Illegal Migration and commercial Sex: The New slave trade, London :Frank Cass ζ 145
208
Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο δίλεηαη ζην Πξννίκην παξ. 29 ηεο Οδεγίαο 2011/93/ΔΔ (ε νπνία
αληηθαηέζηεζε ηελ ππ‟ αξηζκ. 2004/68/ΓΔΤ απφθαζε – πιαίζην). Καη‟ άιιε δηαηχπσζε σο
ζεμνπαιηθφο ηνπξηζκφο νξίδεηαη ν ηνκέαο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ νη παηδεξαζηέο ηαμηδεχνπλ κφλνη ή ζε
νκάδεο, ζε «παθέηα δηαθνπψλ» αλαδεηψληαο παηδηά γηα ζεμνπαιηθνχο ζθνπνχο βι. ηνλ ζρεηηθφ
«νξηζκφ» ζην Πξφγξακκα Daphne ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ζέκα ε «Πξφιεςε ηεο ζεμνπαιηθήο
θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ», νπ ηδίσο ζ 8
209
Απηή ε έλλνηα δίλεηαη ζηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπξηζκφ απφ δηεζλείο νξγαλψζεηο, φπσο ε ECPAT, βι.
Breckenridge,Κ.(2004) ,Justice beyond borders: A comparison of Australian and U.S. child-sex
tourism laws, Pacific Rim Law & Policy Journal Association, ζ 405 θη επ θαη Αλδξηθνπνχινπ Β. - Μ. ,
Ξεζθίγγε, Θ.(2007), εμνηνπξηζκφο, ζε Μπαθάιε, Β.(2000) (επηκ)., Αλήιηθνη θαη παξαβαηηθφηεηα,
Πξαθηηθά ηνπ Πξψηνπ Φνηηεηηθνχ πλεδξίνπ Δγθιεκαηνινγίαο, , Αζήλα: άθθνπια, , ζ 386 θη επ.
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ζθνπεχνπλ λα ηειέζνπλ ζεμνπαιηθέο πξάμεηο νη κεηέρνληεο ζην ηαμίδη.210 Ο αξηζκφο
ησλ αλειίθσλ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλνο, δηφηη αθελφο ζην ηαμίδη πξνυπνηίζεηαη ε
ζπκκεηνρή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ211, θαη αθεηέξνπ αθφκε θαη ην έλα άηνκν,
δελ πξνυπνηίζεηαη φηη ζα ηειέζεη ζπλνπζία ή άιιε αζειγή πξάμε κφλν ζε βάξνο ελφο
αλειίθνπ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ θάπνηνο μεθηλάεη ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη, δελ πεγαίλεη
λα «ζπλαληήζεη» θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν αλήιηθν, αιιά ηνλ νπνηνδήπνηε. Άιισζηε
ζην θφζηνο κεηαθίλεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή ή φρη δηαθνξεηηθνχ παηδηνχ
θάζε βξαδηά. Σελ πξνψζεζε ησλ ηαμηδηψλ εληζρχνπλ ηα ζχγρξνλα κέζα ηερλνινγίαο
θαη ην δηαδίθηπν. Οη επηλνήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο είλαη αηέιεησηεο. Οη
ελδηαθεξφκελνη αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο, πιεξνθνξίεο γηα ηηο αγνξέο παηδηψλ αιιά
θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ πνηληθήο δίσμεο.
Τπνθείκελν ηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο κπνξεί λα είλαη, φπσο θαη ζηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε πνπ εμεηάζακε άλδξαο ή γπλαίθα,212 ελήιηθνο ή αλήιηθνο,
θαζψο πξφθεηηαη γηα θνηλφ έγθιεκα213. Σα ελ ιφγσ ηαμίδηα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ
άηνκα, ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ειιηπή λνκνζεηηθή πξνζηαζία
πνπ ππάξρεη ζηηο λνκνζεζίεο θάπνησλ ρσξψλ φπνπ ην φξην ηεο αλειηθφηεηαο είλαη
πην θάησ απφ ηα 18 έηε ή δελ ππάξρεη ξεηή απαγφξεπζε γηα ηελ παηδηθή πνξλεία214.
Απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα επηζπκεί λα απνθχγεη θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε
νπνία έρεη πξνηείλεη ζηα θξάηε – κέιε ηελ ελνπνίεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ησλ
αλειίθσλ πνπ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ πξάμεηο εκπνξίαο θαη ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο ζηα 18 έηε215.
Οη «ζεμνηνπξίζηεο»216, φπσο ζπλεζίδεηαη λα νλνκάδνληαη, κπνξεί λα είλαη βίαηνη
παηδφθηινη ή θαζ‟ έμε παηδφθηινη πνπ ςάρλνπλ παηδηά γηα ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο
,πεξηζηαζηαθνί παηδφθηινη πνπ ζθφπηκα επηζθέπηνληαη ρψξεο φπνπ αθκάδεη ε παηδηθή
210

Έηζη, .ν Γ. Ννχζθαιε, ζην άξζξν ηνπ Οξηζκέλεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην έγθιεκα ηνπ «ζεμνπαιηθνχ
ηνπξηζκνχ» θαηά ην άξζξν 323Β ΠΚ, ζε Κνπηζνπξάδεο Α. (επηκ.), Πξαθηηθά 2νπ πλεδξίνπ Γηθαίνπ
ηνπ Σνπξηζκνχ, Καξπελήζη 3 - 5 Ννεκβξίνπ 2011, Ζ Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Ννκηθή Γηάζηαζε ηνπ
Σνπξηζκνχ Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, κάιηζηα αλαθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν έγθιεκα σο έλα πξνζηάδην
ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζ 188
211
Παξαζθεπφπνπινο Ν., Ζ δηάθξηζε θηλδχλνπ θαη βιάβεο ζην ζχγρξνλν Πνηληθφ δίθαην, ΠνηλΥξνλ (6)
2001, ζ 483, ν νπνίνο αλαθέξεη πσο νη απμαλφκελνη θίλδπλνη απφ ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα κε νηθνλνκηθά αληηθίλεηξα θαη θνηλσληθέο – δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο.
212
Παξφιν πνπ ππάξρνπλ θαη γπλαίθεο πνπ πξνβαίλνπλ ζηελ ηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο,
απηέο δελ θαιχπηνπλ παξά κφλν ην 5% ησλ δξαζηψλ, βι. Β. – Μ. Αλδξηθνπνχινπ / Θ. Ξεζθίγγε,
εμνηνπξηζκφο, φπ, ζ 387. Χζηφζν, ήδε απφ ην 2001 ζηελ Γθάκπηα , ηηο αθηέο ηεο Καξατβηθήο θαη ηελ
Ηλδία ν γπλαηθείνο ηνπξηζκφο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο, θαζψο γπλαίθεο ηεο Γχζεο αλαδεηνχλ λεαξά
αγφξηα, ηα ιεγφκελα «bombstars» ή «beachboys» βι Μνληδίλη Π., νπ, ζ 71
213
Υαξαιακπάθε, Α.(2011), Πνηληθφο Κψδηθαο, Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε φπ., ζ. 1304, βι.
ελδεηθηηθά ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά θνηλφ έγθιεκα ζε αληηδηαζηνιή κε ην ηδηαίηεξν (delictum
proprium) ζε Μαλσιεδάθε Η. /. Κατάθα – Γθκπάληη Μ / πκεσλίδνπ – Καζηαλίδνπ Δ. (2005), Πνηληθφ
Γίθαην, Άξζξα 1-49,επηηνκή γεληθνχ κέξνπο, Αζήλα- Θεζζαινλίθε: αθθνπια, ζ 321 &
Παξαζθεπφπνπιν Ν.(2008), Σα ζεκέιηα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, γεληθφ κέξνο :ην έγθιεκα, ΑζήλαΘεζζαινλίθε: αθθνπια, ζ 144
214
Γηα παξάδεηγκα ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Καξαηβηθή ε λφκηκε ειηθία ζπλαίλεζεο γηα ηε
ζεμνπαιηθή πξάμε είλαη ηα 14 έηε, βι Γησηάθνο, Ο.(2008), νπ ζ 45
215
Αληίζηνηρνο νξηζκφο ππήξρε θαη ζην άξζξν 1 πεξ. α΄ ηεο Απφθαζεο – Πιαίζην 2004/68/ΓΔΤ, φπσο
έρεη ήδε επηζεκαλζεί θαη πην πάλσ.
216
Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Γ. Ννχζθαιε, ζην άξζξν ηνπ Οξηζκέλεο ζθέςεηο
ζρεηηθά κε ην έγθιεκα ηνπ «ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ» θαηά ην άξζξν 323Β ΠΚ, νπ, ζ 187 θ. επ.
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πνξλεία ή ζπγθπξηαθνί ηνπξίζηεο πνπ επ‟ επθαηξία ηεο επίζθεςεο ηνπο θαη ληψζνληαο
απειεπζεξσκέλνη απφ εζηθνχο θξαγκνχο επηδεηνχλ πξσηφγλσξεο γη΄ απηνχο
εκπεηξίεο217. Οη ηειεπηαίνη, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί θαη σο “ Monsieur Tout-lemonde”, γνεηεχνληαη κε ηελ ηδέα ηνπ εμσηηθνχ ραξαθηήξα ησλ θνξηηζηψλ ηεο Αζίαο
ή ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη θαιχπηνληαη πίζσ απφ ηε δηθαηνινγία φηη αδπλαηνχλ
λα καληέςνπλ ηελ ειηθία ησλ θνξηηζηψλ δηαθνξεηηθήο εζλφηεηαο απφ ηε δηθή ηνπο.
ζπλεχξεζε κε κηα ζθιάβα ηνπ ζεμ δελ πξνβιεκαηίδεη ή δελ γελλά ελνρέο ζηνπο
πειάηεο. Ζ πξνζδνθία ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε γπλαηθψλ ή παηδηψλ ηδίσο κε εμσηηθά
ραξαθηεξηζηηθά έρεη απνδεηρζεί φηη θαιχπηεηαη κε επθνιία, εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ σο ¨θαηαλαισηηθά πξντφληα¨ θαηέρνπλ ζηελ αγνξά
ηνπ έξσηα. Ζιηθηαθά δε, ην 7% είλαη κηθξφηεξνη ησλ 30 εηψλ, ην 18% είλαη κεηαμχ 30
θαη 40 εηψλ, ην 33% κεηαμχ 40 θαη 50 εηψλ, ην 24% κεηαμχ 50 θαη 60 εηψλ, ην 15%
κεηαμχ 60 θαη 70 εηψλ θαη ηέινο ην 3% είλαη κεγαιχηεξν ησλ 70 εηψλ218.
Αμίδεη δε λα εηπσζεί φηη παξά ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζεμνπαιηθφο ηνπξηζκφο θαη
ζεμνηνπξίζηαο, δελ είλαη απαξαίηεην ν δξάζηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο λα
ηαμηδεχεη ζε άιιε ρψξα γηα ηνπξηζκφ219, κπνξεί θάιιηζηα λα ηαμηδεχεη θαη γηα
επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Έρεη βέβαηα ζεκαζία θαη ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα ηεο
ρψξαο πξννξηζκνχ ζηελ ρψξα ηνπ πειάηε θαη ε επθνιία πξνζέγγηζεο ηεο . Οη πην
«δηάζεκνη» ζεμνπαιηθνί πξννξηζκνί είλαη θπξίσο ε Σατιάλδε220, ε Κακπφηδε θαη νη
Φηιηππίλεο,221ελψ ζήκεξα, ηελ πξψηε ζέζε καδί κε ηελ Σατιάλδε αληαγσλίδεηαη ε
Βξαδηιία, ε νπνία επηιέγεηαη απφ ηνπο δξάζηεο ηνπ εγθιήκαηνο, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνχλ σο «θάιπςε» γη‟ απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ νξγάλσζε ηαμηδηψλ
ζηνλ Ακαδφλην γηα ςάξεκα.222. ε απηέο αιιά θαη πνιιέο άιιεο ρψξεο , ε πνξλεία
απνηειεί θνκκάηη ηνπ επξχηεξνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ, ζπρλά αληηπξνζσπεχεη έλαλ
απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο κε ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε. πλεπψο, νη αξρέο
ζπλαηλνχλ ζησπειά θη επηηξέπνπλ ζηα θπθιψκαηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ θίλεζε ηνπ
ρξήκαηνο νξγαλψλνληαο ηέηνηνπ είδνπο ηαμίδηα.
217

βι ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο πειαηψλ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ, ΔCPAT, Α growing problem. δηαζέζηκν
ζηελ ηζηνζειίδα http://www.ecpat.net/end-child-sex-tourism , ( ηειεπηαία επίζθεςε 3/02/2015)
218
Γησηάθνο Ο, Σζηιηάθνπ Μ. (2008),νπ ζ 45
219
Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε νδεγεί θαη ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Ν. 3625/2007 (κε ηνλ νπνίν
εηζήρζε ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ην άξζξν 323 Β), ε νπνία αλαθέξεη πσο κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν
πξνβιέπεηαη ε ηηκψξεζε ηνπ κεηέρνληνο ζε ηαμίδηα ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ νπνπδήπνηε θαη αλ απηά
πξαγκαηνπνηνχληαη (πξαθηηθή ηνπ επξέσο δηαδεδνκέλνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ).
220
ηελ Σατιάλδε, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ αλέθεξε φηη 60.000 παηδηά θάησ απφ ηελ
ειηθία ησλ 18 εξγάδνληαη σο πφξλεο. βι Code organization for protecting children of sex tourism,
15/07/2014, Myanmar‟s tourism boom may put children at risk, δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.thecode.org/myanmars-tourism-boom-may-put-children-at-risk,
(ηειεπηαία
επίζθεςε
10/9/2014)
221
Francis T. Miko, (ελεκέξσζε 18 Μαξηίνπ 2002), Trafficking in women and Children, The U.S. and
International
Response,
CRS
Report
for
Congress,
δηαζέζηκν
ζηελ
ηζηνζειίδα
http://fpc.state.gov/documents/organization/9107.pdf , (ηειεπηαία επίζθεςε 10/6/2014)
222
Μάιηζηα, ην θαινθαίξη ην 2014 ην Παγθφζκην Κχπειιν πνδνζθαίξνπ ζηελ Βξαδηιία πνπ
ζπγθέληξσζε ρηιηάδεο ηνπξίζηεο έθξνπζε ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
παηδηψλ. Βι ζρεηηθφ άξζξν Wyre Davies, 10/05/2014, Brazil child sex trade alarm as World Cup nears, by BBC
δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27645921, (ηειεπηαία επίζθεςε 3/9/2014)
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Άιισζηε κε ην πεξί νπ ν ιφγνο έγθιεκα, αζρνιήζεθαλ θαη αζρνινχληαη θαη ζε
πεξηθεξεηαθφ θη επξσπαηθφ επίπεδν - φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα δηεζλή λνκηθά
θείκελα πνπ παξαηέζεθαλ πην πάλσ, ηδίσο ζηελ Απφθαζε – πιαίζην 2004/68/ΓΔΤ
ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηελ Οδεγία 2011/93/ΔΔ, ζε ςεθίζκαηα223 αιιά θαη ζηα
παγθφζκηα ζπλέδξηα ζηελ ηνθρφικε (1996)
θαη ζηελ Ηαπσλίαο) φπνπ ε
αλεζπρεηηθή θαηάζηαζε νδήγεζε ηνπο αξκφδηνπο λα ελαπνζέζνπλ ζηα θξάηε ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ηειεπηαία ζα αληηκεησπίζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν,
αξθεί ε αληηκεηψπηζή ηνπ λα γίλεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
Ζ δηθαηνζχλε ζηε ρψξα καο αλαγλσξίδνληαο ηηο απηνλφεηεο επηπηψζεηο ηνπ
θαηλνκέλνπ ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ παηδηψλ224 , ηηκσξεί ην έγθιεκα ηνπ
ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ κε ην άξζξν 323Β ΠΚ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε
κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ απφ ηελ ηέιεζε ζεμνπαιηθψλ
εγθιεκάησλ εηο βάξνο ηνπο225.

πσο απηφ ηεο 30εο Μαξηίνπ ηνπ 2000 πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ παηδεξαζηηθνχ ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ
224
Δλψ αθφκε πην δπζάξεζην είλαη ην γεγνλφο πσο ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ ηα ίδηα ηα ζχκαηα
αληηκεησπίδνληαη κε ερζξφηεηα απφ ηελ θνηλσλία.
225
Σν άξζξν 323Β ΠΚ εηζήρζε ζηνλ ειιεληθφ Πνηληθφ Κψδηθα κε ην Άξζξν 2 παξ 5 ηνπ Ν.
3625/2007 θαη εληάζζεηαη ζην 18 ν Κεθάιαην ηνπ Π.Κ, δειαδή ζηα εγθιήκαηα πνπ ζχκθσλα κε ηνλ
ηίηιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ, ζηξέθνληαη θαηά ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ ηεο πξνζσπηθήο
ειεπζεξίαο. Δλ ηνχηνηο, ε έληαμε ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ ζε απηφ ην θεθάιαην ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα είλαη
ιαλζαζκέλε. Απηφ γίλεηαη εκθαλέο αθελφο απφ ηε λνκνηππηθή κνξθή ηεο δηάηαμεο θαη αθεηέξνπ απφ
ηα επξσπατθά λνκνζεηηθά θείκελα βάζεη ησλ νπνίσλ ζεζκνζεηήζεθε θαη ηα νπνία άκεζα ζπλδένπλ ηελ
ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπξηζκνχ κε ηα εγθιήκαηα ηεο απνπιάλεζεο αλειίθσλ, ηεο
εκπνξίαο παηδηψλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο. . Γη‟ απηφ ην ιφγν νξζφηεξε ζα ήηαλ ε έληαμε ηνπ ελ
ιφγσ άξζξνπ ζην 19ν Κεθάιαην ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα καδί κε ηα ππφινηπα εγθιήκαηα πξνζβνιήο ηεο
γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο.
223
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5.Σν παηδί – ζύκα εκπνξίαο

Ζ ζθηαγξάθεζε ησλ πξνζψπσλ πνπ ζεκεηψλνπλ πςειφ θίλδπλν γηα εκπνξία θη
εθκεηάιιεπζε θαζίζηαηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ,
δηφηη ε αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ ππνςήθησλ ζπκάησλ, δχλαηαη λα νδεγήζεη νη
αξκφδηεο αξρέο λα νξγαλψζνπλ ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο. Αξρίδνληαο
απφ ηελ νληνινγηθή βάζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζχκαηνο, παξαηίζεηαη ν νξηζκφο πνπ
δίδεηαη ζην π.δ. 233/2003 ( Άξζξν 1, παξ. 2 ηνπ π.δ), φπνπ σο ζύκαηα εκπνξίαο
ραξαθηεξίδνληαη «φζα πξφζσπα, εκεδαπνί ή αιινδαπνί, έρνπλ ππνζηεί άκεζε βιάβε
ζηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ή ζηελ πξνζσπηθή ή γελεηήζηα ειεπζεξία ηνπο ή πθίζηαηαη
ζνβαξφο θίλδπλνο σο πξνο ηα αγαζά απηά ή ηε δσή ηνπο». Δηδηθφηεξα, σζηφζν ν
νξηζκφο ηνπ παηδί – ζχκαηνο πξνθχπηεη εκκέζσο απφ ην πιαίζην ηεο χκβαζεο ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ κέζσ ηεο νξηνζέηεζεο ησλ παζνγφλσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ
πξνθαινχλ ζπκαηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. Σνπηέζηηλ, εξκελεχνληαο ζπλδπαζηηθά ηα
άξζξα 32 – 36, 38 θαη 39 σο παηδί ζχκα κπνξεί λα νξηζηεί ην παηδί πνπ πθίζηαηαη
νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξακέιεζε, εθκεηάιιεπζε, βαζαληζκφ ή θάζε κνξθήο
απάλζξσπε κεηαρείξηζε ή ηηκσξία ή έλνπιε ζχξξαμε κε ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσληθή,
ςπρνινγηθή ή ζσκαηηθή ηνπ εμέιημε 226.
Μνινλφηη , ηα ζχκαηα είλαη δπλαηφ λα είλαη άλδξεο, γπλαίθεο, αγφξηα , θνξίηζηα
θάζε ειηθίαο, θαηά πιεηνςεθία είλαη γπλαίθεο θαη θνξίηζηα227. Απφ ζηνηρεία πνπ
ζπγθέληξσζε ε Δπξσπατθή επηηξνπή ην 2011 πξνέθπςε πσο νη γπλαίθεο θαη ηα
θνξίηζηα απνηέιεζαλ ηα θχξηα ζχκαηα εκπνξίαο κε πνζνζηφ πνπ αλήιζε ζην 79 %
(εθ ησλ νπνίσλ 12 % ήηαλ θνξίηζηα) ελψ αληίζηνηρα ηα ζχκαηα αλδξηθνχ θχινπ
άγγημαλ ην 21 % (εθ ησλ νπνίσλ 3% ήηαλ αγφξηα)228. ηελ θαηαλαγθαζηηθή παηδηθή
εξγαζία ηα ζχκαηα απνηεινχληαη θαη απφ ηα δχν θχια. Χζηφζν, ε ανάλυςθ του
προφίλ των κυμάτων που ανιχνεφτθκαν ςε παγκόςμιο επίπεδο από το 2004 κι ζπειτα.
καταδεικνφει πωσ ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια υπάρχει μια αυξθτικι τάςθ ςτα
ανιλικα κορίτςια, αγόρια και ςτουσ άνδρεσ ενϊ οι γυναίκεσ- κφματα μειϊνονται ςχετικά.

226

Ζ επίδξαζε ηεο ΓΓΠ ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αλήιηθνπ ζχκαηνο ζην πιαίζην ηεο
ειιεληθήο πνηληθήο λνκνζεζίαο ζην Κνπηζνχθνπ Ζ.,νπ, ζ 229
227
Τπνινγίδεηαη πσο πάλσ απφ 50.000 γπλαίθεο θαη θνξίηζηα γίλνληαη ζχκαηα trafficking θάζε ρξφλν
ζηηο ΖΠΑ, International human Rights Law group, Initiative against trafficking in personnes δηαζέζηκν
ζην http://www.hrlawgroup.org/initiatives/trafficking_persons, (ηειεπηαία επίζθεςε 01/02/2015)
228
Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ηεο Eurostat παξέρνπλ κηα γεληθή επηζθφπεζε πνπ
βαζίδεηαη ζηηο απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ θαη απφ ηα 27 θξάηε κέιε γηα ηελ πεξίνδν 2008 έσο
2010,βι The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings, νπ
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Source: UNODC

Αο ζπκπιεξσζεί αθφκε πσο ην αλήιηθν ζχκα πξνέξρεηαη απ‟ φιεο ηηο ζξεζθείεο,
εζληθφηεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο θαη ιφγσ ηεο λεαξήο ειηθίαο πξνθχπηεη εχινγα ε
επάισηε ζέζε ηνπ θαζίζηαηαη απέλαληη ζηελ εκπνξία. Παξάγνληεο φπσο, ε πνιχ
κηθξή ειηθία, ε πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, ε εκπεηξία ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο, ε πξνέιεπζε απφ κνλνγνλεηθέο νηθνγέλεηεο, ε δσή ζηελ επαξρία, ε ηδηφηεηα
κέινπο κεηνλφηεηαο, ε ειιηπή γλψζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θη εξγαζίαο ζην
εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηα παηδηά πην επάισηα ζηελ εθκεηάιιεπζε229.
Με άιια ιφγηα ηα παηδηά πνπ ήδε ππνθέξνπλ, έρνπλ παξακειεζεί θαη ληψζνπλ
κεγαιχηεξε αλάγθε δηαθπγήο απφ ην πξνβιεκαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ είλαη ζην
ζηφραζηξν ησλ ζσκαηέκπνξσλ πνπ ηνπο ξίρλνπλ ην δφισκα, ππνζρφκελνη ςεπδψο
κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Σo θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχκαηνο ηνπ
trafficking ζπληζηά ε αλππαξμία ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο. Αθφκα θη αλ αξρηθά, έρεη
ζπκθσλήζεη ή ελεξγήζεη απηνβνχισο γηα ηε κεηαλάζηεπζε ή ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ
πνξεία ππνδνπιψλεηαη ζην ζχηε, ν νπνίνο θαηαζηξαηεγεί θάζε ηνπ δηθαίσκα.

229

Απφ ηε κειέηε ηνπ Γηεζλνχο νξγαληζκνχ κεηαλάζηεπζεο ζηε Ρνπκαλία ζην Νηθνιαθνπνχινπηεθάλνπ, Ζ.(2007), νπ ζ 98
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i.Σα αζπλόδεπηα αλήιηθα
Μηα θαη‟ εμνρήλ αλππεξάζπηζηε θαηεγνξία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ
ζπκάησλ εκπνξίαο απνηεινχλ ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ
απμάλεηαη δξακαηηθά230. χκθσλα κε ην ΠΓ 220/2007 (άξζξν 1 ζεκείν ζη‟) σο
αζπλφδεπηνο αλήιηθνο ζεσξείηαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή αληζαγελήο ειηθίαο θάησ
ησλ δεθανθηψ εηψλ ν νπνίνο θζάλεη ζηελ Διιάδα ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ ελήιηθα
ππεχζπλν γηα ηε θξνληίδα ηνπ γηα φζν ρξφλν δελ έρεη ηεζεί ππφ ηελ νπζηαζηηθή
θξνληίδα ελφο ηέηνηνπ πξνζψπνπ ή ν αλήιηθνο πνπ αθέζεθε αζπλφδεπηνο κεηά ηελ
είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα 231. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά απηά θεχγνπλ απφ ηε
ρψξα ηνπο είλαη παξφκνηνη κε απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο ηελ εγθαηαιείπνπλ θαη νη
ελήιηθεο: νη πφιεκνη θαη εκθχιηεο ζπξξάμεηο, ε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ νδεγνχλ ηα παηδηά απηά καθξηά απφ ηηο εζηίεο ηνπο. ηελ πεξίπησζε
ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ, σζηφζν, θαη άιινη ιφγνη παίδνπλ ζπρλά ξφιν ζηελ θπγή
ηνπο: ε δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο – είηε ιφγσ ζαλάηνπ ή θπγήο ησλ γνλέσλ – ε
εθκεηάιιεπζε, ε βίαηε ζηξαηνιφγεζή ηνπο, ε θαθνκεηαρείξηζε πνπ πηζαλφλ έρνπλ
ππνζηεί, ζπρλά ηα νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε πξννπηηθήο ζε άιιε ρψξα.
Κάπνηεο θνξέο ηα παηδηά απηά θηάλνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ρσξίο λα
δηαζέηνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Έηζη, θαζίζηαηαη δχζθνιν λα δηαπηζησζεί αλ
ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο γνλείο, ηνπο λφκηκνπο θεδεκφλεο ή άλνκνπο εθκεηαιιεπηέο
ηνπο. Γελ είλαη θαλ πάληα εθηθηφ λα εληνπηζζεί αλ έρνπλ κεηαθηλεζεί απφ ηε ρψξα
ηνπο εθνχζηα ή αθνχζηα ελψ ζπρλά δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα σο πξνο ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπο232.
Παξά ηηο δπζθνιίεο θάζε θξάηνο ππνδνρήο νθείιεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα µέηξα
γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ ηζαγέλεηά ηνπο ,λα ζεκειηψζεη ην γεγνλφο

230

Αναφζρουμε ενδεικτικά πωσ μονάχα το Νοζμβριο του 2014 ςτουσ 132 μετανάςτεσ που βρζκθκαν
ςτο πλοίο Baris ςτθν Ιεράπετρα βρζκθκαν 29 αςυνόδευτα ανιλικα. Βλ 29 αςυνόδευτα παιδιά ανάμεςα
ςτου μετανάςτεσ ςτην Ιεράπετρα, 30/11/2014, διακζςιμο ςτο http://news247.gr/eidiseis/koinonia/29-asynodeytapaidia-anamesa-stoy-metanastes-sthn-ierapetra.3170269.html , (ηειεπηαία επίζθεςε 25/01/2015)
231
Πιήζνο νξηζκψλ έρεη δνζεί ζρεηηθά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο Ο∆ΖΓΗΑ 2004/81/ΔΚ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά µε ηνλ ηίηιν παξαµνλήο πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο
ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζχµαηα εµπνξίαο αλζξψπσλ ή ζπλέξγεηαο ζηε κε λφκηκε µεηαλάζηεπζε, νη
νπνίνη ζπλεξγάδνληαη µε ηηο αξµφδηεο αξρέο (L 261/19) ε νπνία νξίδεη πσο «αζπλφδεπηνη αλήιηθνη»
λννχληαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ειηθίαο θάησ ησλ δεθανθηψ εηψλ νη νπνίνη θζάλνπλ ζηελ επηθξάηεηα
ηνπ θξάηνπο µέινπο ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ θαηά ην λφµν ή ην έζηµν ππεχζπλν ελήιηθα, γηα φζν
δηάζηεµα έλα ηέηνην πξφζσπν δελ έρεη αλαιάβεη πξαγµαηηθά ηελ επηµέιεηά ηνπο, ή νη αλήιηθνη πνπ
βξέζεθαλ ρσξίο ζπλνδεία µεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο µέινπο.
232
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ali M., ελφο αγνξηνχ απφ ην Αθγαληζηάλ, πνπ ήηαλ 15 εηψλ
φηαλ επαλαπξνσζήζεθε απφ ηελ Ηηαιία ζηελ Ζγνπκελίηζα ην 2012. Ο αλήιηθνο δήισζε φηη ε ειιεληθή
αζηπλνκία ηνλ κεηέθεξε ζε θέληξν θξάηεζεο έμσ απφ ην ιηκάλη, φπνπ παξέκεηλε ππφ θξάηεζε ζε
ειεεηλέο ζπλζήθεο θαη ρσξίο επαξθή ηξνθή. ηαλ έθηαζε αξγφηεξα ζηελ Ηηαιία, επαλαπξνσζήζεθε
ρσξίο λα ππνβιεζεί ζε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο ειηθίαο. «Σνπο είπα φηη είκαη 15 εηψλ, αιιά δελ
κε άθνπζαλ. Με πήγαλ ζην πξαθηνξείν εηζηηεξίσλ θαη κεηά κε αλέβαζαλ ζην πινίν». δήισζε ν Ali. Βι
έξεπλα ηεο Human Rights Watch , 22/01/2013 ,Turned away, Summary Returns of unaccompanied
Migrand children and Adult Asylum Seekers from Italy to Greece δηαζέζηκε ζην
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/italy0113ForUpload_0.pdf,
(ηειεπηαία
επίζθεςε
25/01/2015), ζ 20
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φηη δελ ζπλνδεχνληαη θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε θξνληίδα , ζηέγε, γισζζηθή
ππνζηήξημε θαη παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
Αλ θαη πιένλ ηα αζπλφδεπηα παηδηά απαζρνινχλ ην δηεζλέο ζχζηεκα πξνζηαζίαο,
ε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ δελ πεξηιάκβαλε εηδηθή
κλεία γηα ηα παηδηά πξφζθπγεο. Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο
εηδηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ είραλ νη παξεκβάζεηο ησλ ΜΚΟ
πνπ αζρνινχληαη κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ , ηα δηαβήκαηα ηεο Όπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ
Πνιίηε. Οη δχν ηειεπηαίνη θνξείο δεκνζίεπζαλ ην 2005, έλα ζχλνιν Καηεπζπληήξησλ
Αξρψλ γηα ηα Αζπλφδεπηα Παηδηά πνπ Εεηνχλ Άζπιν233 , βαζηδφκελνη ζηε Γηαθήξπμε
Καιψλ Πξαθηηθψλ πνπ πηνζέηεζε ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηα Αζπλφδεπηα
Παηδηά θαη ζηελ Οδεγία 2003/9/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο ησλ αηηνχλησλ
άζπιν.
ηελ ειιεληθή λνκνινγία, θαηά ην ΠΓ 16/1999 ,απφ ηε ζηηγκή πνπ εληνπίδεηαη
αζπλφδεπην αλήιηθν άηνκν, ην νπνίν επηζπκεί λα δεηήζεη άζπιν , νη αζηπλνκηθέο
αξρέο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ. Απηφο ελεξγεί σο
«πξνζσξηλφο επίηξνπνο» πνπ εθπξνζσπεί θαη ζηεξίδεη ην παηδί ζηε δηαδηθαζία ηνπ
αζχινπ. Οπζηαζηηθά βέβαηα, ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο απνδείρζεθε
πξνβιεκαηηθή δηφηη παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε απφ ηνπο εηζαγγειείο σο πξνο ηελ
έγθαηξε παξέκβαζε ηφζν γηα ηελ λνκηθή ππνζηήξημε φζν θαη γηα ηελ θαηάιιειε
ζηέγαζε θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ αλειίθνπ234. Σαπηφρξνλα, ελψ βάζεη ηνπ
Πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 220/2007235 νη αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο παξαιαβήο θαη
εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ236 ελφο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ «δηαζθαιίδνπλ φηη νη
αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ ηθαλνπνηνχληαη ...ζε Κέληξα Φηινμελίαο κε εηδηθή ππνδνκή γηα
αλειίθνπο ή ζε άιινπο ρψξνπο θηινμελίαο θαηάιιεινπο γηα αλειίθνπο θαη φηη ε
ζηέγαζε ηνπ παηδηνχ ην πξνζηαηεχεη απφ ηνλ θίλδπλν ηεο εκπνξίαο ή εθκεηάιιεπζεο» ην

233

Οη Καηεπζπληήξηεο αξρέο είλαη νη εμήο: Ζ πξνζηαζία ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ παηδηνχ, ε αξρή ηεο κε
δηαθξηηήο κεηαρείξηζεο, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε ζέκαηα πνπ ηα αθνξνχλ, ν ζεβαζκφο ηεο
πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ε παξνρή ππεξεζηψλ δηεξκελείαο, ε αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ε παξνρή
ελεκέξσζεο, ε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ, ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε δηάξθεηα δηεθπεξαίσζεο ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ παηδηψλ θαη ε ηαρχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηα αθνξνχλ .βι Παπαζενδψξνπ
Θ. (2007), νπ ζ 120-121
234
Σζίγθξεο Α, 24/10/2010, Σα πξνβιήκαηα ζηελ παξνρή αζχινπ ζε αζπλφδεπηα αλήιηθα άηνκα θαη ε
εθκεηάιιεπζε παηδηψλ δηαζέζηκν ζην http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=536277, (ηειεπηαία
επίζθεςε 3/02/2015)
Περαιτζρω ςε ςχετικι ζρευνα διαπιςτϊκθκε ότι, ςτθn πράξθ, θ πραγματικι εμπλοκι του
προςωρινοφ επιτρόπου ςε οποιαδιποτε δράςθ για τον ανιλικο υπιρξε πολφ ςπάνια. Η απουςία
μόνιμου επιτρόπου δθμιουργεί ςοβαρότατα και εκτενι προβλιματα που ανακφπτουν ςε κάκε
ςχεδόν ζκφανςθ τθσ ηωισ του ανθλίκου. βλ Δθμθτροποφλου Γ. Παπαγεωργίου Ι ,¨Ερευνα, κατόπιν
ανάθεςησ από το Γραφείο τησ Ύπατησ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ ςτην Ελλάδα,
Απρίλιοσ 2008 διακζςιμο ςτο http://hosting01.vivodinet.gr/unhcr/UAM_survey.pdf (ηειεπηαία
επίζθεςε 25/01/2015)
235
(Άξζξν 19 παξ. 2 α)
236
Ο πλήγνξνο ηνπ πνιίηε έρεη δερζεί αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε παξαιαβήο ησλ
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έξγν ηνπο παξεκπνδίδεηαη απφ ηηο αλεπαξθείο ππνδνκέο 237. Ζ δπζρεξήο ιεηηνπξγία
ησλ δνκψλ θηινμελίαο επηηείλεη πεξηζζφηεξν ηελ αλαζθάιεηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ
παηδηψλ θαη δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο παξαβίαζεο ηνπο δηφηη εθηφο ηεο ζεσξεηηθά
απηνλφεηεο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ, ζην πεδίν ηνπο ελαπνζέηεηαη θαη ε εμέηαζε ησλ
ιφγσλ εγθαηάιεηςεο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ, ε δηαθξίβσζε ηνπ λνκηθνχ
θαζεζηψηνο ζην νπνίν πξέπεη λα ππαρζεί, ε αλαδήηεζε ηεο νηθνγελείαο ηνπ, ε
πξνζηαζία ηνπ απφ ηα ελ γέλεη θπθιψκαηα εθκεηάιιεπζεο θαη ε εθαξκνγή ησλ
θξαηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε ή αζθαιή επαλαπαηξηζκφ,
εθφζνλ είλαη εθηθηφ θαη εμππεξεηεί ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.
Σα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη φηαλ ην αζπλφδεπην αλήιηθν δελ επηζπκεί λα αηηεζεί
αζχινπ, πηζαλφλ γηαηί ζέιεη λα θχγεη παξάλνκα γηα άιιε ρψξα ηεο Έλσζεο θαη λα
ππνβάιιεη εθεί ην αίηεκά ηνπο. Με δεδνκέλν ηνλ κηθξφ αξηζκφ ρνξεγήζεσλ
θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ζηε ρψξα καο θαη ηελ βξαδχηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο
ρνξήγεζεο θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, ε ζπκπεξηθνξά απηή ησλ αλειίθσλ κπνξεί λα
δηθαηνινγεζεί – παξά ην φηη δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θαη κεγαιχηεξν
θίλδπλν εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλειίθνπ.

6. πλέπεηεο ηνπ trafficking ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηώλ
Σα παηδηά πθίζηαληαη ηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε φπσο ηελ
αληηιακβάλεηαη ε ειηθηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ε νπνία θπζηθά θαη εμειηθηηθά δε κπνξεί
παξά λα δεκηνπξγεί δεζκνχο αλαγθαίαο εμάξηεζεο αιιά θαη αλαγθαζηηθήο αδπλακίαο
ζε ζρέζε κε ηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ238. Καηά ζπλέπεηα, ην πφζν άκεζεο ή
καθξνπξφζεζκεο ζα είλαη νη επηπηψζεηο ηεο θαθνπνίεζεο εμαξηάηαη αθ ελφο απφ ηελ
έληαζε, ηε ζπρλφηεηα, ην είδνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο, θαη αθ‟ εηέξνπ
απφ ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηε ζρέζε ηνπ κε
ην ζχηε ,ηελ χπαξμε ή φρη ππνζηεξηθηηθψλ αηφκσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 239. ε θάζε
πεξίπησζε θαλέλα παηδί δε μεθεχγεη αιψβεην απφ ηελ ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή
εθκεηάιιεπζε. Σα παηδηά ράλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο, ηελ αζσφηεηα ηνπο θαη ελ
γέλεη πθίζηαληαη αξλεηηθή ζπκβνιή ζηελ εμέιημε θαη ηε δηακφξθσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπο κε απμεκέλε πηζαλφηεηα λα δηαηαξαρηεί ε ςπρηθή ηνπο
ηζνξξνπία θαη ε πγεία ηνπο240.
Αξρηθά ζηα παηδηά πνπ θαηνξζψλνπλ λα ζσζνχλ ζε θαηαθχγηα ή άιιεο ΜΚΟ είλαη
θαλεξέο νη ζσκαηηθέο ελδείμεηο πνπ ζπλερίδνπλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο.
Ηδίσο ζηα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη ζπρλά εκηθξαλίεο, θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ή άιια
ζνβαξά γπλαηθνινγηθά πξνβιήκαηα, απφ ινηκψμεηο ζην πξνεθεβηθφ γελλεηηθφ
237

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαηά βάζε δνκέο θηινμελίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ
άζπιν. Βξίζθνληαη ζηα Αλψγεηα Κξήηεο, ζηελ Μαθξηλίηζα Βφινπ, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Αζήλα.
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ζχζηεκα κέρξη πφλνπο ζηε κέζε θαη άζζκα κέρξη θαη κφιπλζε απφ ηνλ ηφ ηνπ
AIDS. ε έξεπλα ηεο Halliday241 ην 27% ηνπ δείγκαηνο ησλ ελήιηθσλ επηδψλησλ
ππέζηε πζηεξεθηνκή.
Ζ ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε πνπ έρνπλ ππνζηεί επηδξνχλ θαη ζηελ εκθάληζε
ζηνκαρηθψλ δηαηαξαρψλ, λεπξνγελνχο βνπιηκίαο ή αλνξεμίαο. Οη ζεσξίεο
πηζαλνινγνχλ πσο ην ζχκα αηζζάλεηαη απνζηξνθή γηα ην ζψκα ηνπ, πηζηεχεη πσο ε
πξνθιεηηθφηεηα ηνπ νδήγεζε ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θαη γη‟ απηφ επηδηψθεη ηελ
ηζρλφηεηα πνπ ζπλνδεχεη ηηο παξαπάλσ παζήζεηο ψζηε λα απνηξέςεη ηελ επαλάιεςε
ηεο θαθνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλνξεμία, θάπνηεο ζεσξίεο ηείλνπλ λα
νδεγνχληαη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε αληίζηαζε ζηε ιήςε ηξνθήο απνηειεί κηα
παζνινγηθή πξνζπάζεηα ηεο πάζρνπζαο λα επαλαθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζψκαηνο ηεο
θαη θαηά πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ ηεο242.
Πέξα απφ ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα ζε γεληθέο γξακκέο έλα παηδί πνπ
θαθνπνηήζεθε θαίλεηαη απνζπξκέλν ζηνλ εαπηφ ηνπ, δείρλεη απάζεηα ζηα εξεζίζκαηα
θη έρεη αλέθθξαζην πξφζσπν. πλήζσο, δε ρακνγειά, δπζθνιεχεηαη λα αλαπηχμεη
ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο θη έρεη έληνλεο εθξήμεηο νξγήο θαη ζπκνχ. Σα
ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη νδπλεξά θαη είηε θαηαπλίγνληαη- απσζνχληαη
απφ ηε κλήκε είηε εμσηεξηθεχνληαη πξνο ηα «έμσ» θάπνηεο θνξέο κε αληηθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά θαη εκπινθή ζε παξαβαηηθέο πξάμεηο ζε κηα πξνζπάζεηα λα μεθχγεη
απφ ηε ζέζε ηνπ ζχκαηνο ζηε δξάζε. Ζ επηζεηηθφηεηα πνιιέο θνξέο ζηξέθεηαη πξνο
ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ κε απνηέιεζκα λα επηρεηξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαχκαηα ζην
ζψκα ηνπο ή λα παξνπζηάζνπλ απηνθηνληθέο ηάζεηο. ε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο
θαθνπνίεζεο ππάξρνπλ θαη αληηδξάζεηο «ςπρσζηθνχ ηχπνπ» φπνπ ην παηδί κπνξεί λα
ράζεη πξνζσξηλά ηελ επαθή ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα243. Κάπνηεο θνξέο κεηά ηελ
απειεπζέξσζε ηνπ ην παηδί- ζχκα παξνπζηάδεη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κε ην
καζηξνπφ, γλσζηφ θαη σο χλδξνκν ηεο ηνθρφικεο, φπνπ ην ζχκα δηθαηνινγεί ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαθνπνηνχ θαη αξλείηαη λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο πνπ βνεζνχλ
ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ απφ απηφλ244.
ηαλ ην παηδί ηξνκνθξαηείηαη επαλαιακβαλφκελα θζείξεηαη ςπρηθά, βξίζθεηαη ζε
ζπλερή ππεξδηέγεξζε θαη αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί θαη
άιιεο ςπρνθζφξεο
θαηαζηάζεηο. Ηδίσο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά ζπγρένπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη θάπνηεο θνξέο αλαδεηνχλ επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο
ζπκπεξηθνξέο. Γηαθξίλνληαη επίζεο απφ δηαηαξαρέο ζηε κάζεζε θαη ζηε
ζπγθέληξσζε, άγρνο θαη επηζεηηθφηεηα. ε κεγαιχηεξεο ειηθίαο παηδηά θη εθήβνπο
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Disorders, 15, ς 305-319
243
Γαιάλε, Β.(2008), Καθνπνίεζε Αλειίθσλ: Φπρνινγηθή Πξνζέγγηζε ζην Σζηάθαινο Γ, Νηάβνπ Μ
,Παπαζενδψξνπ Θ, Καξχδεο Β, Υαιάηζεο Π, Γαιάλε ,Β. (2008) Δπηθίλδπλα παηδηά ή Παηδηά ζε
θίλδπλν; Πξσηαγσληζηέο θαη ζχκαηα λεαληθήο εγθιεκαηηθφηεηαο Αζήλα:Lector ζ93
244
Bradley , Μ. Human trafficking: Why do so many victims refuse help?, 17/10/2013, δηαζέζηκν ζην
http://www.bbc.com/news/uk-england-24548143 , (ηειεπηαία επίζθεςε 25/01/2015)

72

παξαηεξνχληαη ηάζεηο θπγήο, δηαηαξαρέο ηαπηφηεηαο, απφπεηξεο απηνηξαπκαηηζκνχ
θαη παξαβαηηθφηεηα245.
Δλ ηέιεη, εθηφο ηνπ φηη ηα παηδηά απηά αληηκεησπίδνπλ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά
λνζήκαηα, φζν πξνρσξνχλ πξνο ηελ ελειηθίσζε βηψλνπλ ειάρηζηεο πξννπηηθέο
εμαζθάιηζεο θάπνηαο εξγαζίαο ελψ νη νηθνγέλεηεο ηνπο ζπάληα ηα απνδέρνληαη πίζσ.
Ίζσο ε απνξξηπηηθή ζηάζε πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε ησλ γνλέσλ λα απνπνηεζνχλ
ηελ επζχλε ή θαη απφ θφβν παξφκνηαο κνίξαο ελφο άιινπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο.
Οχησο ή άιισο πνιιά απφ ηα ζχκαηα έρνπλ πσιεζεί απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
Παξά ηηο πξαγκαηηθά αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο ππάξρνπλ
πνιιέο πεξηπηψζεηο ελειίθσλ θαη αλειίθσλ πνπ επέδεζαλ, άθεζαλ πίζσ ηα ηξαχκαηα
ηνπο θαη γχξηζαλ κηα λέα ζειίδα ζηε δσή ηνπο. Γελ θαζίζηαηαη αδχλαηε ινηπφλ ε
απφθηεζε κηαο πγηνχο, ηθαλνπνηεηηθήο δσήο. Πάλσ ζ‟ απηφ, ζα ιεηηνπξγνχζε
ππνζηεξηθηηθά ζηα ζχκαηα ηεο ζσκαηεκπνξίαο ε ζηήξημε εηδηθψλ - θνηλσληθψλ
ιεηηνπξγψλ ή άιισλ επαγγεικαηηψλ ςπρηθήο πγείαο πνπ έρνπλ γλψζε θη εκπεηξία
ζηελ εξγαζία κε άηνκα πνπ έρνπλ θαθνπνηεζεί- πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ θιίκα
εκπηζηνζχλεο, ζα ην εμνηθεηψζνπλ κε ηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία θαη ζα ην βνεζήζνπλ
ςπρνινγηθά κε ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνζεξαπεία. Βέβαηα, θαηά ηελ πνηληθή
δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα απνθεπρζεί ε δεπηεξνγελήο
ζπκαηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ246. Ζ επηινγή ηνπ ζσζηνχ επηζηήκνλα ςπρνζεξαπεπηή
πνπ δε ζα θαηαθξίλεη ην ζχκα ψζηε λα εδξαησζεί πεξηζζφηεξν ην ηξαχκα ηνπ, αιιά
ζα εληζρχζεη ηε δηακφξθσζε κηαο πξνζσπηθφηεηαο κε απηνεθηίκεζε, θξίλεηαη
βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. ζν πην άκεζε είλαη ε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ
επηδψληα, κε πιήξε απνδνρή θαη ζεβαζκφ ζηνπο ξπζκνχο ηνπ, ηφζν πην γξήγνξα ζα
επνπισζνχλ ηα ηξαχκαηα ηνπ.
7.Γέζκε κέηξσλ πξόιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηνπ trafficking αλειίθσλ.
Ζ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο απφ θάζε κνξθή εθκεηάιιεπζεο, σο θνηλσληθφ
πξφβιεκα, απνηειεί δήηεκα βαζηά πνιηηηθφ γηαηί απαηηεί απφ ηελ πνιηηεία θαη ηνπο
θνξείο λα δξάζνπλ απέλαληη ζε πξνβιήκαηα πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ ίδηα ηελ εζηθή
ππφζηαζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ247. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε ζχγρξνλε Πνιηηεία
ππνρξενχηαη λα αμηνπνηήζεη φια ηα δηαζέζηκα θαηαζηαιηηθά κέηξα σο πξνο ηελ
επηβνιή πνηλψλ θαη ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ ελψ παξάιιεια λα επαγξππλά κε ην
ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηελ εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Χζηφζν, επεηδή ην
245
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θαηλφκελν ηνπ trafficking έρεη ιάβεη δηεζλείο δηαζηάζεηο θαλέλα κέηξν δε ζα
θαξπνθνξήζεη αλ δελ ππάξρεη αιιεινυπνζηήξημε ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν κε φια ηα
παγθφζκηα δίθηπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελή
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο, δηακεηαθφκηζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ
ζπκάησλ.
Αο ππελζπκηζηεί βέβαηα πσο θάζε πνιηηηθφ δηάβεκα πνπ ζα δηεθπεξαηψλεη ηηο
ππνζέζεηο ησλ αλειίθσλ νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε πξσηαξρηθφ θξηηήξην ην
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.
i. Μέηξα πξόιεςεο
αλ πξψην βήκα, ρξεηάδνληαη ελδερνκέλσο κειέηεο θαη αθξηβή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
θαη γηα ηηο ηάζεηο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ εκπνξία ησλ παηδηψλ. Με ηε ζπιινγή
αμηόπηζησλ αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηα ζύκαηα ζηνρνπνηνχληαη ηφζν νη
δξάζηεο πνπ επηρεηξνχλ λα ηα «αιηεχζνπλ» φζν θαη νη πεξηνρέο απμεκέλνπ θηλδχλνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αζηπλφκεπζε ηνπο. Πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ σο άλσ
ζθνπνχ, έρεη κεγάιε ζεκαζία ν νξηζκφο εηδηθά θαηαξηηζκέλσλ αηφκσλ ζε ρψξεο
πςεινχ θηλδχλνπ γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο
ζηνηρείσλ. ην ηειεπηαίν ζα βνεζνχζε ε επηκφξθσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πξψηεο
γξακκήο (αζηπλνκηθνί, εθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηίεο πγείαο-πξφλνηαο), ψζηε λα
εληνπίδνπλ έγθαηξα θαη έγθπξα παξφκνηα πεξηζηαηηθά.
Οη επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ πξέπεη λα
ζπκβαδίδνπλ θαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ γελεζηνπξγώλ παξαγόλησλ πνπ
πνηθίιινπλ αλά ρψξα, αλά πεξηνρή θαη πεξίπησζε. Ο ηεξκαηηζκφο θαη ε εμάιεηςε ηεο
δηεζλνχο ζσκαηεκπνξίαο απαηηεί επίζεζε ζηελ ηεξάζηηα θεξδνθνξία απηνχ ηνπ
θιάδνπ θαη ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηψλεηαη ε νηθνλνκηθή
παγθνζκηνπνίεζε. Ζ αιπζηδσηή ζρέζε ηεο θηψρεηαο θαη ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
ππνδεηθλχεη πσο νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο
εμαζιίσζεο παγθφζκηα ζην ειάρηζην. ζν ππάξρεη δήηεζε γηα θζελφ εξγαηηθφ
δπλακηθφ θη φζν ηα θξάηε παξά ηηο εμαγγειίεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ απνδέρνληαη ηηο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο
εξγαζίαο ζαλ αλάγθε ηεο θνηλσλίαο ζπλνιηθά, ην trafficking θαη γεληθφηεξα νη
αλάινγνη κεραληζκνί καδηθήο κεηαλάζηεπζεο πιεζπζκψλ ζα ζπλερηζηνχλ.
Αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί πην απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα ζηε
βάζε απαηηείηαη κηα ζπλνιηθή πποζπάθεια άπζηρ ηων κοινωνικών και οικονομικών
ανιζοηήηων248 και ησλ έκθπισλ θαη ζεμνπαιηθώλ ζηεξενηύπσλ. Ζ θαηαπνιέκεζε
ησλ δηαθξίζεσλ θαη ε εθαξκνγή θηλήζεσλ δηνξζσηηθνχ ηχπνπ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο
ησλ ζπκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηαηξηθή
πεξίζαιςε πξέπεη λα απνθηά πξαθηηθή εθαξκνγή θαη λα κελ αθνξά κφλν ζηε
ζεσξεηηθή ηνπο θαηνρχξσζε. Ζ ελζάξξπλζε ηεο κε δεκηνπξγίαο δηαθξίζεσλ, ζηελ
νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηα δηθαηψκαηα παηδηψλ, απηνρζφλσλ θαη
νκάδσλ κεηνλνηήησλ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη πνιιά ζχκαηα ή
248
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δπλεηηθά ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ αλήθνπλ ζε εζληθέο ή κεηνλνηηθέο νκάδεο πνπ
κπνξεί λα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαθξίζεσλ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο. Ζ
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζα πξέπεη, εηδηθφηεξα λα πξνζθχγεη ζε απμεκέλε
ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ πνπ κεηψλνπλ ηε θηψρεηα θαη ηελ
θνηλσληθήο αληζφηεηα αιιά θαη γεληθφηεξα ζε αλαδηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πνιηηηθψλ. ε επξχηεξν πιαίζην, απηφ πξνυπνζέηεη φηη ην ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο
αγνξάο πξέπεη λα ππαρζεί ζ‟ έλα λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν πξνζαξκφδεη ηηο δπλάκεηο
ηεο νηθνλνκίαο ψζηε λα απνηξέπεηαη ε ππέξκεηξε ζπζζψξεπζε πινχηνπ ζε νξηζκέλα
άηνκα- νκάδεο -θξάηε, εηδηθά ζην ζεκείν πνπ απηή ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζε
αιφγηζηε ρξήζε ηεο δχλακεο απηψλ.
Παξάιιεια, εμππαθνχεηαη ινηπφλ πσο νη ζηξαηεγηθέο αλάζρεζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο
εκπνξίαο ησλ αλζξψπσλ νθείινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ θακπή ηεο δήηεζεο
παηδηώλ γηα εθκεηάιιεπζε. Γηα ηελ επφδσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, απαηηνχληαη
δπλακηθέο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ αιιά θαη ελεκεξσηηθά
ζπνη ζηελ ηειεφξαζε ή ζην δηαδίθηπν ζε ηζηνζειίδεο πνπ δηαθηλνχλ πνξλνγξαθηθφ
πιηθφ ή άιινπ είδνπο πιηθφ παηδηθήο εθκεηάιιεπζεο, φπνπ θάπνηνο λα ππνρξεψλεηαη
λα παξαθνινπζήζεη ηε ζρεηηθή ελεκεξσηηθή δηαθήκηζε πξηλ θάλεη είζνδν ή εγγξαθή
ζηελ ηζηνζειίδα. Δλδερνκέλσο, θάπνηνη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ. Δηδηθά ζην αξρηθφ
επίπεδν ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ πνπ δηεξεπλνχλ ηέηνηνπ είδνπο ηζηνζειίδεο απφ
πεξηέξγεηα, κηα ζηνρεπόκελε ελεκέξσζε λα ηνπο κεηαπείζεη. Απαηηείηαη λα
δεκηνπξγεζεί ε ζπλείδεζε πσο ε παηδηθή πνξλνγξαθία δελ είλαη δπλαηφ λα
πξνζθέξεη επραξίζηεζε θαη πσο ε απξφζθνπηε αλάπηπμε ηεο δσήο ησλ παηδηψλ
ζπληζηά ζηφρν θάζε θνηλσλίαο. Με άιια ιφγηα ηα άηνκα ρξεηάδεηαη λα αληηιεθζνχλ
πσο ε ειεπζεξία ησλ επηινγψλ έρεη θαη ηα φξηα ηεο .Οπζηαζηηθά, δελ πξέπεη λα
δηζηάδνπλ λα δηαθηλήζνπλ παηδηθή πνξλνγξαθία ή λα εθκεηαιιεπηνχλ ζεμνπαιηθά
έλα παηδί απφ θφβν γηα ηελ θνηλσληθή θαηαθξαπγή, πξέπεη απιά λα κε ζέινπλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο249. Έηζη, είλαη απαξαίηεην λα δηεμάγνληαη δηαξθψο
εθζηξαηείεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο ππάξρνληεο πεξηζηαζηαθνχο πειάηεο αιιά θαη
ζηνπο κειινληηθνχο ψζηε λα ζηακαηήζεη ε πνξλεία λα αληηκεησπίδεηαη σο
θαηαλαισηηθφ αγαζφ.
Βάζε ηεο αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, εθηφο ηεο πξνζπάζεηαο θαιιηέξγεηαο
ελζπλαίζζεζεο ζηνπο ππνςήθηνπο δξάζηεο ή πειάηεο είλαη θαη ε επαηζζεηνπνίεζε
ηεο θνηλήο γλώκεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο κέζα απφ
ηελ παξνρή θαηάιιειεο ελεκέξσζεο αιιά θαη παηδείαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο .Καηά θχξην ιφγν ζηελ Διιάδα ε ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλήζσο κε ηελ παξνπζίαζε ζθαλδάισλ θαη
βαξχγδνππσλ ηίηισλ πνπ μερληνχληαη εχθνια. Απηέο νη απνζπαζκαηηθέο πξνζπάζεηεο
ελεκέξσζεο δε θέξλνπλ θαλέλα απνηέιεζκα πέξαλ ηεο πξφζθαηξεο ζπγθηλεζηαθήο
θφξηηζεο. Τπάξρεη κέγηζηε αλάγθε γηα ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ κε ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν, ψζηε πνιίηεο θαη θνηλσληθνί θνξείο λα επαγξππλνχλ θαη λα κε ζησπνχλ250
249
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αιιά λα θαηαγγέιινπλ θάζε πεξηζηαηηθφ εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ πνπ ηπρφλ ζα
ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπο ελψ ηαπηνρξφλσο λα επηδεηθλχνπλ ζεηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηα ηπρφλ ζχκαηα θαη λα απνκνλψλνπλ ηνπο εθκεηαιιεπηέο251.
πλδπαζηηθά,
ζπληνληζκέλεο
πξνζπάζεηεοεθζηξαηείεο
ζεμνπαιηθήο
δηαπαηδαγψγεζεο θαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα ζρνιεία γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνπο
θηλδχλνπο ηνπ internet.Οη ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο πξέπεη λα απεπζχλνληαη θαη
ζηνπο ππνςήθηνπο κεηαλάζηεο. Μηα ηδέα ζα ήηαλ ίζσο ε πξνβνιή ζπνη αιιά θαη
ηαηληώλ252 ζηα ηειενπηηθά δίθηπα ησλ ρσξψλ πςεινχ θηλδχλνπ κε πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηνπ trafficking πνπ εκθσιεχνληαη ζηνλ ππνζρφκελν
«παξάδεηζν» ηεο Γχζεο , αιιά θαη γεληθφηεξα ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ
πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηε κεηαλάζηεπζε φπσο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα λφκηκα
δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ ζηε ρξήζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε άιιεο ρψξεο. Θα ήηαλ
ρξήζηκε θαη ε ιεηηνπξγία ηειεθσληθψλ γξακκψλ SOS ζε γιψζζεο ησλ θχξησλ
γξακκψλ πξνέιεπζεο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ γξαθείσλ.
Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν άκεζα θαη πεηζηηθά απνδεηθλχεηαη πσο ε πξαθηηθή εθαξκνγή
κέηξσλ πξφιεςεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεδνκέλνπ
πξνβιήκαηνο είλαη αλάγθε λα απνηειέζεη άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηφζν ηνπ
νξγαλσκέλνπ θξάηνπο φζν θαη αληηθείκελν θνηλσληθήο – ζπιινγηθήο κέξηκλαο.
ii. Μέηξα Καηαζηνιήο
Ο παγθφζκηνο ραξαθηήξαο ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο ρξεηάδεηαη κεηαξξπζκίζεηο
παγθφζκηαο εκβέιεηαο θαζψο νη απνζπαζκαηηθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο
ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ,φπσο απνδεηθλχεηαη, δελ
αξθνχλ.
Αθεηεξία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ απνηειεί πξσηαξρηθά, ε
δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ ησλ ππαγνκέλσλ ζηε δηεζλή λνκνζεζία θαηά
ηνπ trafficking θαη άκεζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ απηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε
θαη απνθάιπςε ησλ δξαζηψλ. ε θάπνηεο ρψξεο κηα ηέηνηα επηρεηξνχκελε
πξνζπάζεηα ρξεηάδεηαη ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ζηνλ θαζαπηφ λνκηθφ ηνκέα ηνπο
,γηα λα ηζρχζνπλ νη παγθφζκηνη λνκνζεηηθνί θαλφλεο ησλ ζπκβάζεσλ ή άιισλ
επίζεκσλ εγγξάθσλ. ηελ Δπξψπε εμάιινπ ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θνηλήο
πνξείαο θαη ζπληνληζκέλεο πνιηηηθήο δξάζεο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα
πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε έξρνληαη αληηκέησπα κε ηελ εκπνξία αλζξψπσλ, κε
δεδνκέλν πσο πνιινί παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε απηή πξνέθπςαλ απφ ηε
δηεξγαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, φπσο ε θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ, ε
θαηαδηψθεη ηα παηδηά καο. Αο κηιήζνπκε ινηπφλ φινη θη αο κηιήζνπκε ακέζσο. βι Sellier Homayra
,Innocence in danger ζην εμνπαιηθή Καθνπνίεζε παηδηψλ, Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ εμνπαιηθή
Καθνπνίεζε παηδηψλ θαη παηδνθηιία ζην Ηnternet , Αζήλα : ηδέξεο ζ 55,56
251
Πνιιέο θνξέο ε δξάζε ησλ ζρεηηθψλ θπθισκάησλ απνηειεί „θνηλφ κπζηηθφ‟ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο
βι. ελδεηθηηθά ΑΠ 62/2005, Βνχιεπκα πκβΠιεκΞάλζεο72/1999
252
Έλα ηέηνην θηικ ήηαλ ην «Lilya-4-ever» πνπ πξνβιήζεθε ην 2003 ζηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή
Δπξψπε θαη θάλεθε λα άζθεζε επηξξνή , εηδηθά ζηε Μνιδαβία. Βι Reference guide on protecting the
rights of child victims of trafficking in Europe, νπ ζ 36
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ειεχζεξε θπθινθνξία πξνζψπσλ θ.α. ην ζεκείν απηφ, δε πξέπεη λα ιεζκνλεζεί πσο
ζηε δηακφξθσζε θνηλνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ- αθφκε θη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο
Ζπείξνπ- πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ε πάηαμε ησλ εζηκηθώλ πξαθηηθώλ δηαθόξσλ
ρσξώλ πνπ πιήηηνπλ ηελ πγεία ησλ παηδηψλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε
ηνπο. Αλαγλσξίδεηαη ζαθψο πσο ηέηνηεο δηαδηθαζίεο εθηφο ηνπ φηη είλαη ρξνλνβφξεο
θαη πνιχπινθεο, αληηκεησπίδνληαη κε αξλεηηζκφ απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ην
θαζεζηψο θαη ηα ήζε θαη ηηο παξαδφζεηο θάζε ιανχ. Χζηφζν, δελ πξέπεη λα κέλνπλ
πηα αιψβεηεο. Ο πνιηηηζκφο ηνπ θάζε ιανχ έρεη βαζηέο ξίδεο αιιά δελ είλαη ζηαηηθφο
θαη κπνξεί απεθδπζεί ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ.
Φπζηθά, νη αζηπλνκηθέο αξρέο επηηάζζεηαη λα δηελεξγνχλ εθόδνπο ζε πνξλεία θαη
θάζε επηρείξεζε χπνπηε γηα δνπιεκπφξην. εκαληηθφ ξφιν ζ‟ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα
κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε δεκηνπξγία κηαο δηεζλνχο δχλακεο επνπηείαο ηεο δνπιείαο
θαη ηεο κε κφληκεο δηαθίλεζεο επηθνξηηζκέλε κε ην θαζήθνλ λα εξεπλά
εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ, λα απειεπζεξψλεη ηα ζχκαηα θαη λα νδεγεί
ηνπο εγθιεκαηίεο ζηελ δηθαηνζχλε. ηελ ππεξεζία απηήο λα δεκηνπξγεζνχλ εηδηθά
εθπαηδεπκέλεο νκάδεο ζε ζέκαηα εκπνξίαο (νδεγνί ηαμί, ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ)
πνπ ζα επαγξππλνχλ, ζα ζπιιέγνπλ ζηνηρεία θαη ζα αλαθέξνπλ ηα επξήκαηα ηνπο
ζηελ επνπηεχνπζα δχλακε ή ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο.
Πεξαηηέξσ παξεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ εκπνξίνπ παηδηψλ ζπληζηνχλ ε
πξνζηαζία ησλ παηδηψλ κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπο θαη ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ
πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο καξηύξσλ. Γη‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε ρξεηάδεηαη
ζρεδηαζκφο πνιχπιεπξσλ πνιηηηθψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο πνιηηείαο, ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ηαδηαθή δηακφξθσζε γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ. πγθεθξηκέλα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξεκαηνδφηεζε θαη
ελίζρπζε ησλ απνθεληξσκέλσλ δνκψλ πξνλνηαθήο ζηήξημεο
κε επαξθείο
πξνδηαγξαθέο θαη ππνδνκέο φπσο θαη ε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ θέληξνπ πξνζηαζίαο
αλήιηθσλ ζπκάησλ εκπνξίαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζπληνληζκέλα κε θνξείο- δίθηπα ζ‟
φιε ηελ Διιάδα253. Ζ ίδξπζε πεξηζζφηεξσλ θαηαθπγίσλ θαη μελψλσλ ππνδνρήοθηινμελίαο θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε δελ αξθεί απφ κφλε ηεο αλ δε ζπλνδεπηεί
κε πιήξε ζηειέρσζεο κε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα επηκνξθψλεηαη δηαξθψο
γηα λα παξεκβαίλεη ζσζηά ζε φια ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ζα
πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζεξαπείαο ηφζν γηα ηα ζχκαηα φζν θαη γηα
ηνπο ζχηεο. Αλ δε πξαγκαηνπνηεζεί κε πξνζνρή ε πξνζέγγηζε ησλ αλήιηθσλ ζπκάησλ
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ,απηή δχλαηαη λα επηδεηλψζεη ηα ηξαχκαηα ηνπ παηδηνχ
Αθφκε, ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε- αλαβάζκηζε-ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο
πγείαο γηα παηδηά πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε λνζνθνκεία εηδηθά ζε απηά πνπ βξίζθνληαη ζε
αθξηηηθέο πεξηνρέο πνπ εηζέξρνληαη δηαξθψο κεηαλάζηεο αιιά θαη αζπλφδεπηα
αλήιηθα. Δίλαη πξνθαλέο πσο θάζε ρψξα νθείιεη λα ελεξγνπνηεί επλντθέο λνκηθέο
δηαηάμεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο λα παξέρεη δσξεάλ λνκηθή ππνζηήξημε
θαη δηνηθεηηθή βνήζεηα ζηα ζχκαηα εκπνξίαο.
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Καηά απηή ηε λνκηθή θαη πνηληθή δηαδηθαζία, ην θξάηνο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ζηα
παηδηά- ζχκαηα ηνπ trafficking αίζζεκα αζθάιεηαο. Γη‟ απηφ, φηαλ ρξεηάδεηαη πξέπεη
λα ηνπο παξέρνληαη κέηξα αζηπλνκηθήο πξνζηαζίαο καξηύξσλ ζηνπο μελώλεο
θηινμελίαο γηα λα κε θηλδπλεχνπλ απφ θπθιψκαηα εκπνξίαο πνπ κπνξεί λα
επηδηψμνπλ λα παξεηζθξχζνπλ μαλά ζηε δσή ηνπο. Δμ‟ άιινπ ην αίζζεκα αζθάιεηαο
απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί φηη ηα ζχκαηα ζα
ζπλδξάκνπλ ηηο αξρέο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Σέινο, βαζηθφο ππιψλαο πξνλνηαθήο
θξνληίδαο ησλ ζπκάησλ ζπληζηά ε επαλέληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ θνηλσλία κέζσ
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη παξνρή επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο.
Καηαιήγνληαο, ζεσξψ πσο νπνηαδήπνηε θξαηηθή ή ζπιινγηθή παξέκβαζε ζα
είλαη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθή, εάλ δε ζεκειησζεί ζηελ αηνκηθή επζύλε θαη
πξσηνβνπιία. ε αηνκηθφ επίπεδν ν θάζε ζχγρξνλνο νπαδφο ηεο θαηάξγεζεο ηεο
εθκεηάιιεπζεο ησλ αλειίθσλ νθείιεη λα θάλεη φηη ρξεηάδεηαη γηα λα ηεξκαηηζηεί.
Μπνξεί λα ελεκεξσζεί γχξσ απφ ηελ ζεκαηηθή θαη λα επαγξππλά κε πάζνο
θαηαγγέιινληαο θάζε πεξίπησζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ πνπ ρξεηάδεηαη θαηαθχγην θαη
πεξίζαιςε. Αλ είλαη εθηθηφ, λα ππνζηεξίμεη νηθνλνκηθά θάζε κία απφ ηηο κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ αληηπαιεχνπλ ην δνπιεκπφξην.
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Δπίινγνο
Βάζεη ησλ φζσλ θαηαδείρζεθαλ ζ‟ απηή ηελ εξγαζία αληηιακβάλεηαη θαλείο πσο ην
θαηλφκελν ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ δε κπνξεί λα κειεηεζεί σο κεκνλσκέλε πξάμε,
αιιά σο έλα πιαίζην πνπ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο κηθξν-θνηλσληθνχο θαη καθξνθνηλσληθνχο παξάγνληεο. Αλαγλσξίδνληάο ην απηφ, ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα ζε πνιιέο
ρψξεο φπσο είδακε έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα απφ ηελ εκπνξία
θαη έρνπλ εθαξκφζεη πνιιά, αιιά δπζηπρψο αλαπνηειεζκαηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο, κέηξα κε ζθνπφ ηελ πάηαμε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο. Δλ νιίγνηο, ην δήηεκα
ηειηθά, δελ επηιχεηαη νινθιεξσηηθά δηφηη θξαηά ζε βαζηέο ξίδεο.
Σα πην ηζρπξά ζεκέιηα ζηεξίδνληαη ζηελ αξγή επίηεπμε ηεο θαηαπνιέκεζε ηεο
θηψρεηαο θαη ηεο πείλαο, ηελ πξφζβαζε ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εμάιεηςε ηεο
αληζφηεηαο ησλ δχν θχισλ254. Οη ζηεξήζεηο ζηελ εξγαζία, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ
ειεπζεξία θαη γεληθφηεξα ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαζηζηά ηξσηνχο έλαληη ηνπ
δνπιεκπνξίνπ ελ γέλεη ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά. Γη απηφ θαη νη πξνζηαηεπηηθέο
δξάζεηο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο πην επάισηεο νκάδεο παηδηψλ:
παηδηά απφ δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο, παηδηά κε αλαπεξίεο, κεηνλφηεηεο,
αζπλφδεπηα παηδηά θαη απηά πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε
ηαθηηθή θξνληίδα.
πγρξφλσο, ππάξρνπλ αθφκε ρψξεο πνπ δελ έρνπλ ελζσκαηψζεη θαζφινπ ζηελ
εζληθή ηνπο έλλνκε ηάμε ηηο παγθφζκηεο δηαηάμεηο αιιά θαη κεγάιεο θαη πνιππιεζείο
ρψξεο πνπ πνηληθνπνηνχλ κεξηθψο ην εκπφξην αλζξψπσλ. Υσξίο ακθηβνιία γηα ηελ
εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ επζχλεηαη θαη ε αζέκηηε ζησπεξή ζπλελνρή ηφζν δηάθνξσλ
αλζξψπσλ πνπ επσθεινχληαη ζπκθεξφλησλ φζν θαη ησλ ίδησλ ελδερνκέλσο ησλ
θξαηψλ πξνέιεπζεο, ή θαη θάπνησλ θξαηψλ ππνδνρήο, πνπ ζπζηάδνπλ ζην βσκφ ηνπ
θέξδνπο ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ ζηελ ειεπζεξία θαη ζηελ αμηνπξεπή
δηαβίσζε.
Δπηπιένλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, ην αηειέζθνξν ηεο πάηαμεο ηνπ ζχγρξνλνπ
δνπιεκπνξίνπ ππνδαπιίδεηαη θαη απφ ηηο λνκνζεζίεο θάπνησλ ρσξψλ πνπ ζηέθνληαη
ζην δίπνιν δξάζηεο - ζχκα θαη αγλννχλ επηκειψο ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ πειάηε ζηελ
εθκεηάιιεπζε θάζε κνξθήο. Άιισζηε, ζπληζηά γεληθφηεξε παξαδνρή πσο ζ‟ έλα
νπνηνδήπνηε πξντφλ ε δήηεζε θαζνξίδεη ηελ παξαγσγή. Ίζσο, ε νξηζηηθή δηάιπζε
ηνπ trafficking δελ ελαπφθεηηαη ζηε λνκηθή απαγφξεπζε ηνπ ή ζηελ ηηκσξία ησλ
εκπιεθνκέλσλ, φζν θπξίσο, ζηε δηακφξθσζε κηαο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο,
απνξξηπηηθήο ζην ελ ιφγσ δήηεκα. Αλ νη δπηηθέο θνηλσλίεο θηάζνπλ ζ‟ απηφ ην
επίπεδν ηφηε ην θαηλφκελν απηφ ζα ηεξκαηηζηεί επηηπρψο.
Δλ ηέιεη, αλ θαη ζε θακία πεξίπησζε ε ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε δελ απνηέιεζε ζθνπφ
απηήο ηεο εξγαζίαο, είλαη δχζθνιν κεηά απφ κηα πξνζέγγηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ
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θαηλνκέλνπ ηνπ trafficking παηδηψλ λα κελ αηζζαλζεί θαλείο ηελ θνηλσληθή
θαηαθξαπγή γηα ηηο εηδερζείο πξάμεηο πνπ πθίζηαληαη κπξηάδεο παηδηθέο ςπρέο.
Μ‟ απηά ηα δεδνκέλα, πξνθχπηεη πσο ε εκπνξία ησλ παηδηψλ είλαη κηα αθφκε
απφξξνηα ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε. Σν ρξήκα θαηηζρχεη ησλ
νηθνπκεληθψλ αμηψλ, ηεο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλζξψπσλ,
ηα νπνία παξαβηάδνληαη κε άλεζε ρσξίο εζηθνχο θξαγκνχο. Αμίεο πνπ θαηαθηήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηζηνξηθψλ δηαδξνκψλ εγθαηαιείπνληαη θαη πξέπεη λα
αλαδεηεζνχλ εθ λένπ ψζηε λα ρηππεζεί ην πξφβιεκα ζηε ξίδα ηνπ. ην πιαίζην ηεο
αλαγέλλεζεο ησλ εζηθψλ αμηψλ ε επηθξάηεζε ηεο ειεπζεξίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζα ζεκάλεη αλ φρη ην ηέινο, ηελ
ήηηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπνπ 255. ‟ απηφ ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ αξσγή ζα πξνζέθεξε ε δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο κε θπβεξλεηηθνχ
νξγαληζκνχ, ελφο ζπλαζπηζκνχ γηα ηελ ειεπζεξία πνπ ζα ζπληνλίζεη ηελ πξνζπάζεηα
ζε δηεζλή θιίκαθα θαη ζα δηνξγαλψλεη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη
θαιιηέξγεηαο θνηλσληθήο θαη αλζξσπνθεληξηθήο ζπλείδεζεο.
Αο ειπίζνπκε πσο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα νη θξαηηθνί θνξείο ζπλνδνηπφξνη κε ηηο
αζηπλνκηθέο αξρέο αιιά θαη κε ην ζχλνιν ησλ ππεχζπλσλ πνιηηψλ ζα θξνληίζνπλ ζε
πξαθηηθφ επίπεδν λα ππάξμεη θνηλσληθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο θη αλ φρη
εμάιεηςε, ζεκαληηθή αλαραίηηζε ηνπ εκπνξίνπ παηδηψλ θαη αδηάιεηπηε θαζνιηθή
εθαξκνγή θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
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