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Οι πολιτικές της ΕE για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών: 
ενδοοικογενειακή βία και  διεθνική σωµατεµπορία. 
 
Η βία κατά των γυναικών είναι ένα πρόβληµα πραγµατικό, που η ∆ιεθνής Κοινότητα το 
έχει αναγνωρίσει ως µέγιστο παγκόσµιο πρόβληµα. Ίσως επειδή δεν υπάρχει µορφή βίας 
κατά των γυναικών που να µην έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. Είναι 
πρόβληµα κοινωνικό και πολιτισµικό, όχι µιας οµάδας (αυτής των εκτρεποµένων 
ανδρών) και διατρέχει όλους τους τοµείς της ζωής των γυναικών. Και, όπως έγραψε και 
ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Κόφι Άνναν, στην αρχή του καινούριου αιώνα στη σχετική έκθεσή του, 
η βία αυτή «είναι η πιο επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ∆εν κάνει 
διαχωρισµό µεταξύ συνόρων, πολιτισµών ή πλούτου. Όσο συνεχίζεται, δεν µπορούµε να 
ισχυριζόµαστε ότι κάνουµε ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την 
ειρήνη». 
 
Η βία κατά των γυναικών είναι έγκληµα εξουσίας και κυριαρχίας, είναι εκδήλωση της 
πατριαρχικής εξουσίας και συνιστά µη ανεκτή παραβίαση των θεµελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, ανεξάρτητα από τη µορφή και το χώρο εκδήλωσής της. Ανάλογα µε το 
χώρο εκδήλωσής της µιλάµε για βία στην οικογένεια (ενδοοικογενειακή βία), βία στο 
χώρο εργασίας (σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας) και βία στα πλαίσια 
της κοινωνίας (πορνεία και διακίνηση γυναικών µε σκοπό τη σεξουαλική τους 
εκµετάλλευση). Όσο για τις µορφές της, αναγνωρίζονται επισήµως: η σωµατική, η 
λεκτική, η οικονοµική, η πνευµατική, η ψυχολογική, η συναισθηµατική, η εικονική (µε 
την έννοια της εικόνας, γνωστή περισσότερο ως πορνογραφία) και η σεξουαλική βία. Η 
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σεξουαλική βία, αποτελεί και αυτή παραβίαση όχι µόνο της σωµατικής αλλά και της 
ψυχικής ακεραιότητας. 
 
Στο σηµερινό σεµινάριο θα µιλήσουµε για την ενδοοικογενειακή βία και τη διεθνική 
σωµατεµπορία, σύµφωνα µε τους όρους που επικράτησαν στη διεθνή ορολογία για τη 
βία στην οικογένεια και για τη διακίνηση µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση των 
γυναικών. 
  
Α΄ ΒΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 
Ο τίτλος της οµιλίας µου παραπέµπει στις πολιτικές της Ε.Ε. ως προς την αντιµετώπιση 
του φαινοµένου. Ωστόσο θα υπερβώ τον τίτλο και θα αναφερθώ στις πολιτικές του 
συνόλου της ∆ιεθνούς Κοινότητας. Επειδή ο πρώτος που ασχολείται µε το φαινόµενο της 
βίας κατά των γυναικών στα πλαίσια της οικογένειας είναι ο Οργανισµός Ηνωµένων 
Εθνών, και µάλιστα κατά τη διάρκεια της 10ετίας του 1970, έχοντας υιοθετήσει τις 
µελέτες που έχουν προκύψει από τις έρευνες του Φεµινιστικού Κινήµατος κατά τα 
προηγούµενα χρόνια. Επί πλέον δεν µπορούµε να αποφύγουµε την αναφορά στην 4η 
∆ιεθνή ∆ιάσκεψη Γυναικών που έγινε στο Πεκίνο το 1995, αφού στα κείµενά της 
(∆ιακήρυξη και Πλατφόρµα ∆ράσης) στηρίζονται οι δράσεις όλων των ευρωπαϊκών 
οργανισµών. 
 
 
Ι. Βία στην οικογένεια και διεθνής Κοινότητα 
 
Το 1979 ψηφίζεται από τη Γ.Σ. του ΟΗΕ η ∆ιεθνής Σύµβαση για την εξάλειψη κάθε 
µορφής διάκρισης κατά των γυναικών, η γνωστή µε το όνοµα CEDAW (Convention on 
the Elimination of all forms of Discrimination Against Women), που έχει χαρακτηριστεί 
ως το ευαγγέλιο της ισότητας. Κυρώθηκε από την Ελλάδα και έγινε εσωτερικός νόµος, ο 
Ν. 1342/1.4.83. 

 
Τα κύρια χαρακτηριστικά της Σύµβασης, ως προς τη βία κατά των γυναικών: 

• Προσδιορίζει την κατά των γυναικών βία ως µορφή διάκρισης. 
• Ορίζει ότι αυτή η βία παραβιάζει τα ατοµικά δικαιώµατα, που εγγυώνται το 

∆ιεθνές ∆ίκαιο και οι σχετικές Συνθήκες. 
• Θεωρεί ως διακρίσεις τις προκαταλήψεις και τα παραδοσιακά πρότυπα που 

καθιστούν τις γυναίκες κατώτερες από τους άνδρες. 
 
Το 1992 τα Ηνωµένα ‘Εθνη εντάσσουν τη βία στον ορισµό των διακρίσεων που 
στηρίζονται στο φύλο. Στη ∆ιάσκεψη κορυφής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που έγινε 
στη Βιέννη τον Ιούνιο του 1993, αναγνωρίζονται τα δικαιώµατα των γυναικών ως 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Σηµειώνεται ότι είχαν περάσει 45 χρόνια από τότε που τα 
Κράτη/ Μέλη του ΟΗΕ υιοθέτησαν την Παγκόσµια ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα. Επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι η ∆ιακήρυξη του 1948 αναγνώριζε δύο 
τύπους δικαιωµάτων -τα αστικά και πολιτικά (1ος τύπος) και τα οικονοµικά και 
κοινωνικά (2ος τύπος)-, ωστόσο είχε επικρατήσει η αντίληψη ότι παραβίαση των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων έχουµε µόνον όταν αναφερόµαστε στις σχέσεις ατόµου και 
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Κράτους ή σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε δηµόσιο χώρο. Με τον τρόπο αυτό 
δεν γινότανε αποδεκτή η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο χώρο της 
οικογένειας, που θεωρείται ιδιωτικός χώρος, και κατ' ακολουθία ούτε η βία κατά των 
γυναικών περιλαµβανότανε στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Γι' αυτό και 
τα Κράτη δεν επενέβαιναν στις δράσεις των ατόµων που αναπτύσσονταν στο χώρο της 
οικογένειας, έστω και αν επρόκειτο για πράξεις βίας. Το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους 
(1993) µε το Ψήφισµα 48/104 ψηφίζεται η ∆ιακήρυξη για την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών. 
 
Τέλος, το Σεπτέµβριο του 1995 στο Πεκίνο η 4η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις γυναίκες, 
εκτός των άλλων δίνει τον ορισµό της βίας, αναγνωρίζει πέντε (5) διαστάσεις της και 
µεταξύ των δραστών της τοποθετεί και το ίδιο το Κράτος. 
 
ΙΙ. Βία στην οικογένεια και Ευρωπαϊκή Πολιτική  
 
1.- Σε επίπεδο ευρωπαϊκό, το Συµβούλιο της Ευρώπης, που αριθµεί στους κόλπους του 
42 Κράτη/ Μέλη, ακολούθησε ανάλογη πολιτική. 
  
- Το Φεβρουάριο του 1981, αναγνώρισε, µε ψήφισµά του, το δοµικό χαρακτήρα του 
προβλήµατος της βίας, συνδέοντάς το µε τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία.  
- Το 1985 και 1990 εξέδωσε δύο Συστάσεις για την ενδοοικογενειακή βία. 
- To 1996 υιοθέτησε το Πλάνο ∆ράσης για την αντιµετώπιση της βίας κατά των 
γυναικών. 
 
2.- Σε επίπεδο Ε.Ο.Κ. (σηµερινή Ευρωπαϊκή ΄Ενωση) το θέµα το έθεσε για πρώτη φορά 
η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, η έκθεση της οποίας ψηφίστηκε οµόφωνα 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10.6.1986, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη του 
φαινοµένου ως δοµικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής κατάστασης των γυναικών. Στις 
2.7.1996, µετά τη ∆ιάσκεψη του Πεκίνου, πάλι η ίδια Επιτροπή, µε άλλη φυσικά 
σύνθεση, συζήτησε την έκθεση της σουηδής ευρωβουλευτίνας Marianne Eriksson µε τα 
νέα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών. Στις 14.7.1997 εγκρίθηκε πρόταση 
ψηφίσµατος της Επιτροπής µε δύο αποχές. 
 
Τα σηµαντικότερα σηµεία της έκθεσης της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας 
είναι τα ακόλουθα: 

• Τα περισσότερα περιστατικά βίας κατά των γυναικών τα συναντάµε στους 
κόλπους της οικογένειας 

• Η ενδοοικογενειακή βία υπάρχει σε όλες τις χώρες και σε όλα τα κοινωνικά 
στρώµατα. Συνδέεται µε την ισότητα, τον καταµερισµό της εξουσίας, την 
εικόνα που έχουν οι άνδρες για τις γυναίκες Είναι το σύµπτωµα που φωτίζει 
κατά τον καλύτερο τρόπο την ανισότητα στις σχέσεις ανδρών και γυναικών. 
Επαληθεύεται η διαπίστωση της ∆ιάσκεψης του Πεκίνου, σύµφωνα µε την 
οποία "Η βία κατά των γυναικών είναι η έκφραση της ιστορικά διαπιστωµένης 
ανισότητας στις σχέσεις ισχύος µεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησε στην 
κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και στις διακρίσεις κατά των 
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γυναικών µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της ανάπτυξης των γυναικών" 
(Πρόγραµµα ∆ράσης, παρ. 118).  

• Η µορφή αυτή της βίας είναι εξίσου καταστρεπτική τόσο για το δράστη όσο 
και για το θύµα. 

• Η σεξουαλική βία κατά των γυναικών (σεξουαλικές επιθέσεις, σεξουαλική 
παρενόχληση, κακοποίηση, βιασµός, πορνεία, πορνογραφία) α) παραβιάζει τη 
σωµατική και ψυχική ακεραιότητα των γυναικών και β) θα έπρεπε να 
ονοµάζεται ανδρική βία  

• Αλλαγή θα επέλθει µόνο µε τη δηµοσιοποίηση της βίας. 
 
Η Marianne Eriksson είχε εισηγηθεί την κήρυξη ενός Ευρωπαϊκού Έτους κατά της βίας, η 
Επιτροπή αντί γι’ αυτό πρότεινε και το Συµβούλιο των Υπουργών ενέκρινε την 
οργάνωση µιας ευρωπαϊκής καµπάνιας και την υλοποίηση 4 µεγάλων Συνεδρίων, τα 
οποία πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της Αυστριακής, της Γερµανικής, της Φιλανδικής 
και της Πορτογαλικής Προεδρίας. Έτσι: 
 
Το 1998 έγινε το πρώτο συνέδριο στο Baden της Αυστρίας (κοντά στη Βιέννη), οι 
εργασίες του οποίου εστιάστηκαν στη βία στην οικογένεια και την εµπλοκή της 
Αστυνοµίας, µε βάση την αρχή ότι η βία στην οικογένεια είναι εξίσου σοβαρή µε τις 
άλλες µορφές βίας. 
 
Το 1999 έγινε το δεύτερο συνέδριο στην Κολωνία της Γερµανίας που εστιάστηκε και 
πάλι στη βία στην οικογένεια µε στόχο τη δηµιουργία ειδικών νόµων και µέτρων που να 
βοηθούν στην πρόληψή της και κατέληξε σε µία  σειρά συστάσεων. 
 
Το δεύτερο εξάµηνο του 1999, έγινε το τρίτο συνέδριο στην  Jyvâskyla της Φιλανδίας. 
Σύνεδροι αυτή τη φορά ήταν µόνο 100 εµπειρογνώµονες από τις 15 χώρες της Ε.Ε. που 
ασχολήθηκαν µε την αντιµετώπιση των δραστών της ενδοοικογενειακής βίας και την 
ποινική διαδικασία της απονοµής της δικαιοσύνης.. 
 
Το τέταρτο συνέδριο έγινε  το 2000 στη Λισσαβώνα  της Πορτογαλίας και ασχολήθηκε 
µε την προετοιµασία µιας καµπάνιας, µε το σύνθηµα «Ανοχή µηδέν», στις χώρες µέλη 
της Ε.Ε. κατά τα έτη 2001 µε 2003. 
 
Τα ευρωπαϊκά συνέδρια ωστόσο δεν περιορίστηκαν στα 4 προβλεπόµενα από το 
ψήφισµα της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας. 
Ακολούθησαν ακόµη 4 µεγάλα συνέδρια που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
Ισπανικής Προεδρίας (2002), της ∆ανίας (2002), της Ελλάδας (Μάιος 2003) και της 
Ιρλανδίας ( Μάιος 2004). Και το συνέδριο της ∆ανίας ασχολήθηκε µε το θέµα της βίας 
στα πλαίσια της οικογένειας και µας έδωσε µία σειρά δεικτών για τον έλεγχο της 
προόδου στον αγώνα εναντίον αυτής της µορφής βίας, που είναι, το προφίλ της γυναίκας 
/θύµατος βίας, το προφίλ του άνδρα /δράστη, τα µέσα στήριξης του θύµατος, τα µέτρα 
αντιµετώπισης του δράστη, η εκπαίδευση των επαγγελµατιών, το µέγεθος της 
προσπάθειας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και η αξιολόγηση όλων 
αυτών. Το ελληνικό συνέδριο ωστόσο το απασχόλησε και το θέµα της διεθνικής 
σωµατεµπορίας. Το δε συνέδριο της Ιρλανδίας που το απασχόλησαν όλες οι µορφές της 
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βίας κατά των γυναικών, µε έµφαση στα θέµατα της πορνείας και της πορνογραφίας, 
στόχευσε στην εξάλειψη των εµποδίων για την απόλαυση  των ανθρώπινων δικαιωµάτων 
από τις γυναίκες και κατέληξε στην πρόταση για δηµιουργία σχετικής Οδηγίας 
 
Σε επίπεδο Ε.Ε. έχοµε και τη δηµιουργία και λειτουργία του Προγράµµατος ∆άφνη 
(προϋπήρξε ως Κοινοτική Πρωτοβουλία). Πρόκειται για ένα πολυετές πρόγραµµα 
κοινοτικής δράσης, µε σκοπό τη σύσταση και την ενίσχυση δικτύων µεταξύ κοινοτικών 
ΜΚΟ, που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και εµπειριών, την 
προώθηση ενηµερωτικών εκστρατειών, την ενθάρρυνση πολιτικών σχεδίων και 
καινοτόµων µέτρων, την τόνωση της έρευνας γύρω από τη βία και την ανταλλαγή των 
βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη των γυναικών (παιδιών και εφήβων) που 
διατρέχουν κίνδυνο. 
 
Β΄ ΒΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Αναφερόµαστε στη διακίνηση γυναικών µε σκοπό τη σεξουαλική τους εκµετάλλευση, 
δηλαδή στη βιοµηχανία του σεξ, καθώς και στην καταληκτική της µορφή την πορνεία. 
Επισηµαίνουµε ότι ειδικό άρθρο της CEDAW, το άρθρο 6, προβλέπει τη λήψη όλων 
των κατάλληλων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων και νοµοθετικών διατάξεων, για την 
καταστολή όλων των µορφών του εµπορίου των γυναικών και της εκµετάλλευσης της 
πορνείας των γυναικών. 
 
Ι.  ∆ιεθνική σωµατεµπορία (Trafficking)  
 
Η εµπορία γυναικών και κοριτσιών αποτελεί µορφή βίας κι αυτό ανεξάρτητα από τη 
συναίνεση τους. Μερικά από τα θύµατα αυτού του εµπορίου συµµετέχουν οικειοθελώς 
σ’ αυτό, επειδή οι έµποροι τους υπόσχονται υψηλά εισοδήµατα και τη δυνατότητα 
απόδρασης από τη φτώχεια. Τα περισσότερα ωστόσο εξαναγκάζονται να εκπορνευθούν 
µε τη βία. Πρόκειται για µορφή οργανωµένου εγκλήµατος, για ταχύτατα αυξανόµενη 
απειλή σε παγκόσµια κλίµακα. Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση για τους Μετανάστες 
(ΙΟΜ), υπολογίζεται ότι η εµπορία γυναικών, για λόγους σεξουαλικής εκµετάλλευσης, 
αποφέρει κέρδη 8 δισεκατοµµυρίων δολαρίων το χρόνο. 
 
Επιχειρώντας έναν ορισµό της έννοιας " διεθνές οργανωµένο έγκληµα", µπορούµε να 
πούµε ότι πρόκειται για  «µία εγκληµατική δραστηριότητα, την οποία αναλαµβάνει να την  
αναπτύξει συστηµατικά και να την επεκτείνει µία οµάδα ανθρώπων περισσότερο ή λιγότερο 
πολυάριθµη (µαφία), που δρα σε περισσότερες από µία χώρες για σκοπούς 
κερδοσκοπικούς». Εκτός από την σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών και παιδιών, θα 
µπορούσαµε να αναφέρουµε ως παραδείγµατα δραστηριοτήτων της διεθνούς µαφίας το 
εµπόριο των ναρκωτικών, το εµπόριο των όπλων, καθώς και το εµπόριο των 
απαγορευµένων χηµικών ουσιών και των πυρηνικών κατάλοιπων. 
 
Η σηµαντική αύξηση του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος και οι καταστροφικές 
επιπτώσεις του στο κοινωνικό σύνολο οδήγησαν τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς 
(του ΟΗΕ, του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης) στην 
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προσπάθεια καταπολέµησής του. Εξαιτίας του διεθνούς χαρακτήρα του εγκλήµατος 
κατανοήθηκε η ανάγκη  δηµιουργίας διεθνών οργάνων για την καταπολέµησή του. 
 
1.-  Αντιµετώπιση στα πλαίσια του ΟΗΕ 
 
Η σωµατεµπορία, σύµφωνα µε τον συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο όρο για αυτή τη 
µορφή οργανωµένου εγκλήµατος, είναι µία από τις πιο κερδοφόρες βιοµηχανίες του 
κόσµου, όπου η γυναίκα έχει µεταβληθεί σε εµπορεύσιµο είδος. Πλήττει κυρίως τις 
γυναίκες που πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης, παράλληλα δε δηµιουργεί και τη 
λανθασµένη εντύπωση ότι µε το χρήµα αγοράζει κανείς τα πάντα. Εκτός όµως από τους 
άµεσα εµπλεκόµενους η εµπορία αυτή έχει συνέπειες για την κοινωνία στο σύνολό της. 
Όσο πιο εκτεταµένη είναι, τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεται η κοντόφθαλµη άποψη του 
ανδρικού πληθυσµού σχετικά µε τις σχέσεις των δύο φύλων και τη σεξουαλικότητα που, 
κατά την άποψη αυτή, είναι αποκλειστικό δικαίωµα του άνδρα, µε αποτέλεσµα  να 
ενδυναµώνεται η ανισορροπία των σχέσεων ισχύος µεταξύ των δύο φύλων. 
 
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ο ΟΗΕ είχε υιοθετήσει, ήδη από το 1949, την 
Σύµβαση για την καταπολέµηση της εµπορίας προσώπων και την πορνεία τρίτων, που 
κατατέθηκε προς υπογραφή την 21 Μαρτίου 1950. Η Σύµβαση αυτή αποτέλεσε συνέχεια 
προηγούµενων διεθνών ρυθµίσεων που προσπαθούσαν να λύσουν το πρόβληµα από το 
1904. Είναι το πρώτο διεθνές κείµενο που διακηρύσσει ότι η πορνεία και η εµπορία των 
ανθρώπων είναι ασυµβίβαστες µε την αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπινου όντος. 
Ωστόσο, ούτε και µε τη Σύµβαση αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα. Αντίθετα επεκτάθηκε 
και έγινε οργανωµένο έγκληµα. 
 
Εξ άλλου, στο Πρόγραµµα ∆ράσης του Πεκίνου, ο ΟΗΕ µε ειδικές παραγράφους  (παρ. 
124 και 125) απευθύνεται στις κυβερνήσεις των Κρατών/ µελών και τις καλεί να λάβουν 
συγκεκριµένα µέτρα για την εξάλειψη του φαινοµένου. Ως µέτρα που πρέπει να παρθούν, 
αναφέρονται µεταξύ των άλλων: 
1) η θέσπιση ειδικών νόµων µε αποτελεσµατικές διατάξεις για την πρόληψη και την 
καταστολή των πράξεων άσκησης βίας κατά των γυναικών και την πρόβλεψη ίδρυσης 
κατάλληλων υπηρεσιών για την προστασία, βοήθεια και στήριξη των θυµάτων βίας, σε 
επίπεδο ιατρικό, δικαστικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και οικονοµικό, καθώς και για την 
αντιµετώπιση των δραστών και την επαναφορά τους στον οµαλό κοινωνικό βίο, 
2) η οργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου 
σε µόνιµη βάση,  
3) η επιµόρφωση των επαγγελµατιών που έρχονται σε επαφή µε τα θύµατα και τους 
δράστες αυτής της βίας (αστυνοµικοί, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, εισαγγελείς, 
δικαστές και δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί και επιµελητές ανηλίκων, δηµοσιογράφοι 
και εκπαιδευτικοί),  
4) η ίδρυση και η στελέχωση µε τα επιµορφωµένα στελέχη των αντίστοιχων υπηρεσιών,  
5) η συνεργασία µε τις ασχολούµενες µε το πρόβληµα ΜΚΟ, των οποίων ρητά 
αναγνωρίζεται η γνώση και εµπειρία, καθώς και η µακρόχρονη προσφορά τους,  
6) η συλλογή στοιχείων και στατιστικών µε βάση το φύλο. 
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Το άνοιγµα του τοµέα του τουρισµού σε πολλές χώρες –ιδίως του νότου- πληρώνεται µε 
την αύξηση της πορνείας και του εµπορίου  των «καινούριων» σκλάβων, κυρίως 
γυναικών και παιδιών. Η έκθεση του ΟΗΕ για την κατάσταση του πληθυσµού στο 2000 
προσδιορίζει ότι κάθε χρόνο δύο εκατοµµύρια κορίτσια 5 έως 15 χρόνων µπαίνουν στην 
αγορά του σεξ. Ως οικονοµική δραστηριότητα, η πορνεία θεσµοποιεί την αγοραπωλησία 
των γυναικών.  Οι οργανισµοί, διεθνείς, ευρωπαϊκοί και εθνικοί, αντί να αποδέχονται την 
ιδέα, που δεν επαληθεύεται εξ άλλου, ότι µερικές γυναίκες κερδίζουν περισσότερα από 
την πορνεία από όσα από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, θα πρέπει να αναρωτηθούν 
γιατί η πορνεία θεωρείται ως η µόνη δραστηριότητα προς την οποία µπορούν να 
στραφούν οι γυναίκες, κάτω από την απειλή της φτώχειας. Επειδή η βιοµηχανία του σεξ 
αποτελεί µέρος της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής πολλών χωρών, αυτό 
δεν σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει παθητικά αποδεκτό αυτό το σύστηµα. 
 
Στις 15 Νοεµβρίου του 2000, κατατέθηκε προς υπογραφή, η Σύµβαση κατά του  
διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο, µε στόχο την 
πρόληψη, την καταπολέµηση και την τιµωρία της εµπορίας των ανθρώπων, ιδίως των 
γυναικών και των παιδιών. Το ∆εκέµβριο του 2000, 121 Κράτη/ µέλη του ΟΗΕ 
συµφώνησαν την υπογραφή της Σύµβασης και τα 80 εξ αυτών και την υπογραφή του 
πρόσθετου Πρωτοκόλλου. 
 
Το σηµαντικότερο κοµµάτι του Πρωτοκόλλου αποτελεί ο ορισµός. Σύµφωνα µ’ αυτόν: 
«Η έκφραση ‘διακίνηση προσώπων’ ορίζει την πρόσληψη, τη µεταφορά, τη διαµονή ή την 
υποδοχή προσώπων, µε χρήση βίας ή απειλή χρήσης βίας, µε απαγωγή, δόλο, απάτη, 
ερεθισµό, φόβο ή κατάχρηση εξουσίας ή δίνοντας ή παίρνοντας χρήµατα ή οφέλη για την 
επίτευξη της συναίνεσης προσώπου κατέχοντος εξουσία επί ενός άλλου µε σκοπό την 
εκµετάλλευση αυτού του τελευταίου, ανεξάρτητα από τη συναίνεσή του. Η εκµετάλλευση 
περιλαµβάνει τουλάχιστο την πορνεία ή άλλες µορφές σεξουαλικής εκµετάλλευσης, την 
εργασία ή τις επιβληθείσες υπηρεσίες, τη σκλαβιά ή ανάλογες µεθόδους προς αυτή τη 
δουλεία.» 
 
Σηµαντικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου είναι αυτές που προβλέπουν την προστασία των 
θυµάτων και την τυχόν συναίνεσή τους. 
 
Η προστασία των θυµάτων. Αυτή δεν νοείται χωρίς τη δίωξη των εµπόρων. Προστασία 
των θυµάτων και δίωξη των εµπόρων πρέπει να αντιµετωπίζονται από κοινού. Μόνο έτσι 
καθίσταται αδύνατη η επαναθυµατοποίηση των εκδιδοµένων γυναικών. 
 
Ειδικότερα για τη «συναίνεση» του θύµατος ορίζεται ότι αυτή δεν πρέπει να ασκεί καµιά 
επίδραση στο χαρακτηρισµό της εµπορίας ανθρώπων, ο οποίος πρέπει να εστιάζεται 
στην εκµετάλλευση και µόνο. Κι’ αυτό επειδή: α) µε τον τρόπο αυτό προστατεύεται το 
maximum των θυµάτων –β) η προστασία των θυµάτων βασίζεται στην αντίληψη των 
Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων όπου δεν γίνεται καµιά διάκριση µεταξύ θυµάτων «αθώων» 
και µη –γ) έτσι εµποδίζονται οι έµποροι να χρησιµοποιούν τη «συναίνεση» ως άµυνα σε 
περίπτωση δίωξής τους –δ) το βάρος της απόδειξης βαρύνει τον εκµεταλλευτή και όχι 
την εκµεταλλευόµενη –ε) δίνει τις µεγαλύτερες δυνατότητες στις διεθνείς προσπάθειες 
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να επιτύχουν το τέλος της διακίνησης των προσώπων, αφού δεν δίνει καµιά εναλλακτική 
λύση στους εµπόρους προσώπων. 
 
Το Πρωτόκολλο µεριµνά ότι, ακόµη και στην περίπτωση που η γυναίκα/ θύµα δεν είναι 
σε θέση να χρησιµεύσει ως µάρτυρας οι υπεύθυνοι για την αποστολή της στη χώρα 
καταγωγής της θα πρέπει να της εξασφαλίζουν την ασφαλή επιστροφή σ’ αυτή, π.χ. 
παίρνοντας επαφή µε τις ΜΚΟ της χώρας καταγωγής του θύµατος. Για το λόγο αυτό 
πρέπει να υπάρχει συνεργασία µεταξύ των αλλοδαπών αρχών και των ειδικών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
Προβλέπει επίσης το Πρωτόκολλο την θεσµοθέτηση, σε εθνικό επίπεδο, διαδικασίας που 
θα εφαρµόζει µέτρα που θα διευκολύνουν: 
-µία ελάχιστη περίοδο, τουλάχιστον 4 εβδοµάδων παραµονής στη χώρα υποδοχής,  πριν 
τη µεταφορά των θυµάτων της διακίνησης στη χώρα προελεύσεως 
-τη συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών αλλοδαπών, των διωκτικών αρχών και των 
ειδικών συµβουλευτικών υπηρεσιών, για την αµοιβαία πληροφόρηση  
- ένα καθεστώς παραµονής του θύµατος στη χώρα υποδοχής για την περίοδο κατά την 
οποία θα χρησιµοποιηθεί ως µάρτυρας 
-τη δυνατότητα επεκτάσεως του δικαιώµατος παραµονής στις περιπτώσεις που το θύµα 
κινδυνεύει να ξαναγίνει θύµα αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής 
-το Κράτος υποδοχής πρέπει παράλληλα να διασφαλίσει στο θύµα, κατά το χρόνο 
παραµονής στη χώρα του, προστασία και συνθήκες ικανοποιητικής διαβίωσης ανάλογες 
µε τις ανάγκες του. 
 
Προνοεί εξ άλλου το Πρωτόκολλο για τη συνεργασία µεταξύ της αστυνοµίας, των 
εισαγγελικών αρχών, των δικαστηρίων, της υπηρεσίας αλλοδαπών, των υπηρεσιών 
πρόνοιας, των ειδικών συµβουλευτικών υπηρεσιών, των αρµόδιων υπουργείων και των 
ΜΚΟ των χωρών καταγωγής. 
 
Ορίζει τέλος ότι τα θύµατα πρέπει να βοηθούνται και να προστατεύονται. Η λύση είναι: 
καταφύγια γυναικών, τηλεφωνικές γραµµές SΟS και συµβουλευτικά κέντρα. 
 
2.-  Αντιµετώπιση στα πλαίσια του Συµβουλίου της Ευρώπης 
 
-  1989:  Σύσταση για τη διακίνηση του πορνογραφικού υλικού. 
 
- 1991: δηµοσίευση µελέτης µε τίτλο «Στοιχεία για µια στρατηγική αγώνα εναντίον των 
διαφόρων µορφών της σεξουαλικής βίας στις χώρες του Συµβουλίου της Ευρώπης». 
 
- R/2000/11 Σύσταση σχετικά µε τον αγώνα κατά της εµπορίας των ανθρώπινων όντων 
µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση. Η Επιτροπή Υπουργών των Κρατών /µελών του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, υιοθέτησε τις συστάσεις που ενσωµατώνουν στις αιτίες της 
διακίνησης προσώπων την ‘κατάσταση του ευάλωτου’ του θύµατος .Ως κατάσταση 
ευάλωτου εννοεί οποιαδήποτε µορφή φυσική, συναισθηµατική, οικογενειακή, κοινωνική 
ή οικονοµική. Τα άτοµα που εκµεταλλεύονται µία τέτοια κατάσταση παραβιάζουν 
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αδιαφιλονίκητα τα ανθρώπινα δικαιώµατα και προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την 
ακεραιότητα του προσώπου, που γίνεται θύµα. 
 
Το πιο πρόσφατο κείµενο που έχω υπόψη µου, σχετικά µε το θέµα, είναι η Σύσταση της 
Επιτροπής των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης της 30 Απριλίου 2002 για την 
προστασία των γυναικών από την εναντίον τους βία (Σύσταση (2002)5). Η Σύσταση 
προτείνει στα Κράτη µέλη µια λίστα µέτρων που µπορούν να συµβάλουν 
αποτελεσµατικά στην προστασία των συµφερόντων των θυµάτων, στη διασφάλιση της 
προστασίας των δικαιωµάτων τους και στη σίγουρη πρόληψη κάθε µορφής βίας σε 
βάρος των γυναικών. 
 
Σκοπός της Οµάδας των Εµπειρογνωµόνων, που επεξεργάστηκε το κείµενο αυτής της 
Σύστασης, ήτανε η δηµιουργία ενός νοµικού εργαλείου που θα δώσει τη δυνατότητα στις 
κυβερνήσεις των Κρατών Μελών του Συµβουλίου της Ευρώπης να συµπληρώσουν, να 
τροποποιήσουν, να προσαρµόσουν ή να δηµιουργήσουν, ανάλογα µε την περίπτωση, 
εθνικά νοµοθετικά κείµενα που θα στοχεύουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση της 
βίας κατά των γυναικών στα πλαίσια του Κράτους τους. Για να πετύχουν το σκοπό τους 
οι εµπειρογνώµονες, ανέλυσαν τα κείµενα και τις προηγούµενες εργασίες του Σ. της Ε., 
το άρθρο 3 της ευρωπαϊκής Συνθήκης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και την 
αντίστοιχη νοµολογία, τα προσήκοντα διεθνή κείµενα, και κυρίως αυτά του ΟΗΕ, καθώς 
και τις υπάρχουσες εθνικές νοµοθεσίες. 
 
Η οµάδα προσπάθησε να συγκεντρώσει την κατά το δυνατόν πληρέστερη συλλογή 
εγγράφων που περιέχουν παραδείγµατα νοµοθεσιών και εθνικών συστηµάτων απόδειξης, 
µε προτίµηση σ’ εκείνα που είχαν αξιολογηθεί, κι’ αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 
εφοδιάσουν τις κυβερνήσεις µε µια σειρά από µοντέλα υποδειγµατικά και από µια λίστα 
µε τους καλύτερους κανόνες και πρακτικές για την αντιµετώπιση όλων των µορφών της 
σεξουαλικής βίας. 
 
Η Σύσταση περιέχει και έναν ορισµό της σεξουαλικής βίας. Σύµφωνα µε αυτό τον 
ορισµό, «µε τον όρο σεξουαλική βία εννοούµε όλες τις σεξουαλικές δραστηριότητες που 
γίνονται χωρίς τη συναίνεση του θύµατός τους, περιλαµβάνονται δε σ’ αυτές η ειρωνεία, 
οι σεξουαλικές αστειότητες, τα επίµονα ενοχλητικά βλέµµατα, οι ενοχλητικές εκφράσεις, 
η επίδειξη των γεννητικών οργάνων, τα υβριστικά τηλεφωνήµατα, οι µη αποδεκτές 
σεξουαλικές προτάσεις, η επίδειξη πορνογραφικού υλικού ή η συµµετοχή στην 
πορνογραφία, το ανεπιθύµητο άγγιγµα, οι υπό το κράτος φόβου επιβαλλόµενες 
σεξουαλικές σχέσεις, ο βιασµός, η αιµοµιξία, οι αξιόποινες ή ταπεινωτικές για τη 
γυναίκα σεξουαλικές πράξεις, η αναγκαστική εγκυµοσύνη, η εµπορία των γυναικών και 
η εκµετάλλευσή τους από την βιοµηχανία του σεξ.»  
 

3.- Αντιµετώπιση στα πλαίσια της Ε.Ε. 
 
Τον Ιούνιο του 1996 συζητήθηκε για πρώτη φορά σοβαρά το θέµα για συνεργασία 
µεταξύ κυβερνήσεων, εµπειρογνωµόνων και ΜΚΟ (µη κυβερνητικών οργανώσεων) από 
Ανατολικές και ∆υτικές Χώρες, σε ένα ∆ιεθνές Συνέδριο που έγινε στη Βιέννη.  Το 
Συνέδριο αυτό κατέληξε στην υιοθέτηση ορισµένων λεπτοµερών συστάσεων πάνω σε 
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θέµατα όπως: πληροφόρηση και έρευνα, προστασία και στήριξη των θυµάτων βίας, 
κατάρτιση των συνοριακών φυλάκων, των αξιωµατικών της αστυνοµίας και των 
κοινωνικών λειτουργών, όπως επίσης η συνεργασία µε την αστυνοµία και η εµπλοκή και 
στήριξη των ΜΚΟ. 
 

Το 1996 Επίτροπος που ασχολείται µε το θέµα πολύ δραστήρια είναι η Αnita Gradin. Το 
∆εκέµβριο του 1996 µε τη δική της προσπάθεια δηµιουργήθηκε κοινή πλατφόρµα όλων 
όσων ασχολούνται µε πρόβληµα, καθώς και το πολλαπλό Πρόγραµµα STOP, µε 
προϋπολογισµό 6,5 εκατοµµυρίων ECU για 5 χρόνια. Στόχοι του προγράµµατος: 
προώθηση της έρευνας, εκστρατείες πληροφόρησης,  κατάρτιση και ανταλλαγή ιδεών.  
 
Την 1η  Οκτωβρίου 1998 γίνεται το Ανατολικο-∆υτικό Συνέδριο για την Εµπορία 
Γυναικών στη Βιέννη. Η Αnita Gradin δηλώνει: «Το να µάχεσαι κατά της εµπορίας των 
γυναικών είναι σαν να χτυπάς ένα κινούµενο στόχο. Νέοι κρίκοι προστίθενται σε όλα τα 
επίπεδα και µε µεγαλύτερους δεσµούς µε το οργανωµένο έγκληµα. Να γιατί πρέπει 
συνεχώς να ενδυναµώνουµε και να επανεξετάζουµε τις στρατηγικές µας και να 
δηµιουργούµε νέα εργαλεία.»  
 
Τα στατιστικά στοιχεία που παρέχουν οι ΜΚΟ για τα Βαλκάνια είναι συντριπτικά: 
«Σύµφωνα  µε τον ορισµό του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου του Ο.Η.Ε. τουλάχιστον 90% 
των αλλοδαπών γυναικών που βρίσκονται στη “βιοµηχανία του σεξ” στις βαλκανικές 
χώρες πρέπει να αναγνωριστούν ως θύµατα διεθνικής σωµατεµπορίας. Ωστόσο,  
-µόνο το 1/3 έρχεται σε επαφή µε σύστηµα προστασίας θυµάτων, και µόνο 7% των 
θυµάτων λαµβάνουν µακροχρόνια και αποτελεσµατική αρωγή. Επίσης,  
-δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προγράµµατα υποστήριξης για παιδιά (ανήλικους κάτω των 18 
ετών), αλλά ούτε και συγκεκριµένο σύστηµα αναγνώρισης και παραποµπής σε αρωγή 
θυµάτων διεθνικής σωµατεµπορίας γενικότερα.  
-η διεθνική σωµατεµπορία αντιµετωπίζεται από τα βαλκανικά κράτη ως πρόβληµα 
παράνοµης µετανάστευσης ή ως θέµα εθνικής ασφάλειας, και όχι ως παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Κατά συνέπεια, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα 
θύµατα δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια και αντιµετωπίζονται ως εγκληµατίες».i  
 
ΙΙ.  Πορνεία : ακραία µορφή σεξουαλικής βίας       
 
Από τον ορισµό που µας δίνει  η Σύσταση (2002)5), διαπιστώνουµε ότι η γκάµα των 
µορφών της σεξουαλικής βίας είναι µεγάλη. Η σεξουαλική εκµετάλλευση των γυναικών 
από τη βιοµηχανία του σεξ, δηλαδή  η πορνεία, είναι ή βαρύτερη µορφή της.  
 
Σύµφωνα µε τα κείµενα του ΟΗΕ η απαλλαγµένη από κάθε µορφή γενετήσιας 
(σεξουαλικής) εκµετάλλευσης ελευθερία του ατόµου, είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωµα. 
∆εν πρέπει δε να ξεχνάµε ότι όλες οι µορφές βίας  παραβιάζουν τα θεµελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώµατα και διακηρύσσονται ως ασυµβίβαστες µε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Θα 
προσθέσω ότι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο δεν αναγνωρίζει τη διάκριση της πορνείας 
σε καταναγκαστική και ηθεληµένη. ii 
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Τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σε πέντε χώρες (Νότια Αφρική, 
Ταϋλάνδη, Τουρκία, ΗΠΑ, Ζάµπια), σε δείγµα 475 ανθρώπων που βρίσκονται στην 
πορνεία (συµπεριλαµβανοµένων γυναικών, ανδρών και τραβεστί) το 1998, (Melissa 
Farley, Isin Baral, Merab Kiremire, Ufuk Sezgin, “Prostitution in Five Countries: 
Violence and Posttraumatic Stress Disorder” Feminism & Psychology 8 (4): 405-426) 
έδειξαν ότι η πορνεία είναι µία πράξη βίας, που έχει σοβαρές τραυµατικές συνέπειες για 
το άτοµο. Συγκεκριµένα: 

• Περίπου 80% των γυναικών που εκδίδονται είναι θύµατα βιασµού. Μία 
πόρνη βιάζεται κατά µέσο όρο οκτώ µε δέκα φορές το χρόνο. Οι γυναίκες που 
βρίσκονται στην βιοµηχανία του εµπορικού σεξ αποτελούν τη υπ’ αριθµό ένα 
οµάδα υψηλού κινδύνου για βιασµό. 

• 62% των ανθρώπων που βρίσκονται στην πορνεία δηλώνουν ότι έχουν 
βιαστεί. 

• 73% των ανθρώπων που βρίσκονται στην πορνεία δηλώνουν ότι έχουν 
υποστεί σωµατική βία. 

•  72% των ανθρώπων που βρίσκονται στην πορνεία δηλώνουν ότι έχουν 
υπάρξει ή είναι τώρα άστεγοι. 

•  92% των ανθρώπων που βρίσκονται στην πορνεία δηλώνουν ότι θέλουν να 
ξεφύγουν από την πορνεία άµεσα. 

•  Όπως και οι βετεράνοι πολέµων, οι άνθρωποι στην πορνεία υποφέρουν από 
µετατραυµατικό στρες, που είναι µία ψυχολογική αντίδραση σε ακραία 
σωµατικά και ψυχολογικά τραύµατα. 67% των ανθρώπων που βρίσκονται 
στην πορνεία διαγνώστηκαν µε µετατραυµατικό στρες – ποσοστό παρόµοιο 
µε αυτό των θυµάτων βασανιστηρίων.  

   
Ερώτηµα: µπορεί η πορνεία να αναγνωριστεί ως επάγγελµα;  
 
Υπάρχουν 2 διαφορετικές αντιλήψεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Οι 
υποστηρικτές της µιας, της αντίληψης της «νοµιµότητας», δέχονται ότι η πορνεία µπορεί 
να επιλεχθεί ως «επάγγελµα» και ότι, µε την απελευθέρωση της αγοράς, επιτυγχάνεται ο 
έλεγχος της συγκεκριµένης δραστηριότητας. Υποστηρίζουν ότι είναι δυνατό να 
αντιµετωπιστεί ο καταστροφικός παράγοντας της πορνείας µε την αποποινικοποίηση και 
τον έλεγχο της οργανωµένης εµπορίας και µε τη χορήγηση στην πορνεία καθεστώτος 
«έντιµου» επαγγέλµατος. Αγνοούν φυσικά την πραγµατικότητα της πορνείας, όπως και 
τις δυσκολίες της απόδειξης του χαρακτήρα του εξαναγκασµού. 
 
Οι οπαδοί της άλλης αντίληψης θεωρούν ότι: σε σχέση µε τα βασικά διεθνή εργαλεία 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών δικαιωµάτων των γυναικών, η πρώτη 
αντίληψη αποτελεί οπισθοδρόµηση. Οι πόρνες στερούνται συστηµατικά την ελευθερία, 
την ασφάλεια, την ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες της δικαιοσύνης, το δικαίωµα στο 
σεβασµό της ιδιωτικής ζωής και της ζωής της οικογένειας. Στερούνται ακόµη και το 
δικαίωµα στη ζωή, αφού οι φόνοι τους –πιο συχνοί από των άλλων ανθρώπων- 
θεωρούνται µικρότερης σηµασίας και, κατά κανόνα, ούτε ερευνώνται ούτε 
ανακαλύπτονται οι δράστες τους. Στην πραγµατικότητα, στις πόρνες δεν εφαρµόζεται η 
Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. (Ευρωβουλή, Οκτώβριος 1986). 
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Πρέπει να είναι κανείς αφελής για να πιστεύει ότι, κάτι έστω από αυτά, θα αλλάξει µε 
την επαγγελµατοποίηση της πορνείας. Θα αναπτύξω τα επιχειρήµατα της δεύτερης 
αντίληψης, δηλώνοντας ότι την υποστηρίζω. 
 
(1) Η νοµιµοποίηση της πορνείας ως επάγγελµα και η απελευθέρωση της βιοµηχανίας 
του εµπορικού σεξ ουσιαστικά καταρρίπτει την αρχή του σεβασµού και της 
προστασίας της αξίας του ανθρώπου. Σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, το ανθρώπινο σώµα ως σύνολο, και τα όργανά του και οι λειτουργίες του 
ειδικότερα, απαγορεύεται να είναι αντικείµενο εµπορικής συναλλαγής. Γι’ αυτό 
απαγορεύτηκε η δουλεία, και γι’ αυτό απαγορεύεται το εµπόριο ανθρωπίνων οργάνων 
Απαγορεύεται, για παράδειγµα, να πουλήσει κάποιος τα νεφρά του για οικονοµικό 
όφελος. Γιατί δεν απαγορεύεται να πουλήσει κάποιος τα γεννητικά του όργανα για 
οικονοµικό όφελος;    
 
(2) Με τη νοµιµοποίηση των εµπορικών συναλλαγών που έχουν ως αντικείµενο τη 
χρήση ανθρωπίνων γεννητικών οργάνων, εισάγεται παράνοµη επιλεκτική εφαρµογή 
των νοµοθετικών απαγορεύσεων της εµπορικής συναλλαγής µε αντικείµενο το 
ανθρώπινο σώµα, και παραβιάζονται βασικές αρχές όπως του σεβασµού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της σωµατικής και διανοητικής ακεραιότητας, της γενετήσιας ελευθερίας, 
και της αρχής να µην υπόκεινται κανείς άνθρωπος σε απάνθρωπη και εξευτελιστική 
µεταχείριση. 
 
(3) ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι ένας µικρός αριθµός ανθρώπων δηλώνει ότι 
επιλέγει την πορνεία. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ένας µικρός αριθµός ανθρώπων 
δηλώνει ότι επιλέγει να κάνει χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών, για παράδειγµα της 
ηρωίνης. Ωστόσο, ακόµα και αν αυτοί οι ορισµένοι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν 
χρήση ηρωίνης, η κοινωνία και το κράτος εξακολουθούν να αναγνωρίζουν ότι η χρήση 
ηρωίνης είναι επιβλαβής και δεν προβαίνουν στη νοµιµοποίηση της χρήσης της. Στην 
περίπτωση της ηρωίνης, το κριτήριο είναι η βλάβη που προκαλεί στο άτοµο, και όχι η 
ελεύθερη επιλογή του ατόµου. Γιατί λοιπόν στην πορνεία το κριτήριο είναι η ελεύθερη 
επιλογή του ατόµου και όχι η βλάβη που προκαλεί στο άτοµο; Αν ο νόµος χρησιµοποιεί 
διαφορετικά κριτήρια τότε έχουµε ευθεία παραβίαση της αρχής της ισότητας έναντι 
του νόµου. 
 
(4) Αν η πορνεία είναι ελεύθερη επιλογή, τότε γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται στην 
πορνεία συνήθως είναι αυτοί µε τις λιγότερες επιλογές; Ακόµα και µία έκθεση της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας  του 1998, που σκοπό είχε να προτείνει τη βιοµηχανία 
του σεξ ως νόµιµη µορφή οικονοµικής δραστηριότητας, βρήκε ότι η πορνεία είναι µία 
από τις πιο απάνθρωπες µορφές εργασίας. Οι έρευνες που διεξάχθηκαν σε τέσσερις 
χώρες έδειξαν ότι  οι -κατά το πλείστον- γυναίκες  εργάζονταν µε «βαριά καρδιά», 
«ένιωθαν εξαναγκασµένες να το κάνουν», υπέφεραν από «συνειδησιακά προβλήµατα», 
και είχαν πολύ αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους. Μεγάλο ποσοστό δήλωνε ότι θα 
ήθελε να εγκαταλείψει αυτή τη δουλειά εάν τα κατάφερνε. Γιατί η διάσταση που υπάρχει 
ανάµεσα στην υπόσχεση προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων που προσφέρει ο νόµος 
και την πραγµατική ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται στην πορνεία είναι αβυσσαλέα. 
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(5) Οι νόµιµες ή αποποινικοποιηµένες βιοµηχανίες του σεξ (βιοµηχανίες εµπορικού σεξ), 
αποτελούν µία από τις γενεσιουργές αιτίες της εµπορίας και διακίνησης ανθρώπων µε 
σκοπό τη σεξουαλική τους εκµετάλλευση, γιατί νοµιµοποιούν τη ζήτηση. Ένα από τα 
επιχειρήµατα για την επαγγελµατοποίηση της πορνείας στην Ολλανδία ήταν ότι θα έπαυε 
η εκµετάλλευση φτωχών µεταναστριών, που διακινούνται παράνοµα µε σκοπό την 
εκµετάλλευσή τους στη βιοµηχανία του εµπορικού σεξ. Ωστόσο, το 80% των γυναικών 
στα πορνεία της Ολλανδίας εξακολουθούν να είναι αλλοδαπές µετανάστριες. Εξάλλου, 
µε τη νοµιµοποίηση της πορνείας ως µέσο προστασίας των παρανόµως εκδιδοµένων 
µεταναστριών είναι σαν να προτείνει το κράτος την πορνεία ως νόµιµη εναλλακτική της 
φτώχειας. Το κράτος γίνεται λοιπόν προαγωγός.     
 
(6) Επί πλέον η νόµιµη εµπορευµατοποίηση των ανθρώπινων γενετήσιων λειτουργιών 
ενέχει πολλούς και σοβαρούς κινδύνους για το µέλλον της κοινωνίας γενικότερα. Ποιο 
άλλο «επάγγελµα» είναι τόσο βαθιά απάνθρωπο που τα εργαλεία του συνιστούν τα  
γεννητικά όργανα του ανθρώπου που το εξασκεί; Ποιο άλλο ενέχει τόσο έντονα 
διάκριση των φύλων, αφού κατά το πλείστον αγοράζονται οι γενετήσιες σωµατικές 
λειτουργίες των γυναικών, και οι άνδρες που αγοράζονται είναι για να χρησιµοποιηθούν 
σαν γυναίκες;  Είναι προφανές πως όσο καιρό υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζονται, 
πωλούνται και πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης µέσω της πορνείας, δεν είναι δυνατό να 
µιλάµε για εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους. 
 
(7) Υποστηρίζεται ότι ένα νόµιµο σύστηµα πορνείας µε ελεγχόµενους οίκους ανοχής, 
όπου θα εφαρµόζεται πολιτική υποχρεωτικής χρήσης προφυλακτικού, προστατεύει τα 
εκδιδόµενα άτοµα και τη δηµόσια υγεία. Ξεχνάνε οι υποστηρικτές αυτής της άποψης ότι 
ένα νόµιµο σύστηµα πορνείας που περιλαµβάνει υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις και 
πιστοποιήσεις µόνο για τα εκδιδόµενα άτοµα και όχι για τους πελάτες, εισάγει 
απαράδεκτη διάκριση εναντίον των εκδιδοµένων ατόµων και επιπλέον, είναι 
επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Σε µία έρευνα που διεξάχθηκε στις ΗΠΑ, 47% των 
εκδιδοµένων ατόµων που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι οι πελάτες ζητούσαν σεξ χωρίς 
προφυλακτικό, 73% δήλωσαν ότι οι πελάτες προσφέρουν περισσότερα χρήµατα για σεξ 
χωρίς προφυλακτικό, και 45% δήλωσαν ότι κακοποιήθηκαν από πελάτες όταν επέµειναν 
στη χρήση προφυλακτικού. Είναι γνωστό ότι πελάτες µεταδίδουν νοσήµατα στους 
συντρόφους τους, και ότι είναι πιο εύκολη η µετάδοση του HIV-AIDS από άνδρες σε 
γυναίκες. Σε µία αµφοτεροβαρή ενοχική σχέση, όπως είναι η προφορική σύµβαση για 
την µίσθωση σεξουαλικών υπηρεσιών, είναι παράνοµος και άδικος ο υγειονοµικός 
έλεγχος µοναχά του ενός εκ των συµβαλλοµένων. 
 
(8) Η πολιτική αναχαίτισης του προβλήµατος παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες, και για 
λόγους πολιτικούς και νοµικούς, αλλά  κυρίως επειδή το πρόβληµα συνδέεται µε την 
αντίληψη της κοινωνίας για την ηθική. Τα ∆ικαστήρια δεν είναι πρόθυµα να 
καταδικάσουν τους υπαίτιους. Επικρατεί η παράδοση -που ήδη κατοχυρώνεται και 
νοµοθετικά- της προστασίας του πελάτη ο οποίος ποτέ δεν διώκεται, ενώ η γυναίκα που 
κάνει αυτός χρήση του κορµιού της θεωρείται πλάσµα κατώτερο. 
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Τι ισχύει στις άλλες χώρες;  
 
Στα περισσότερα Κράτη τιµωρείται ποινικά µόνο η εκµετάλλευση της πορνείας, όχι αυτή 
η ίδια η πορνεία. Αυτό για κάποιους σηµαίνει έκφραση της ελευθερίας: το δικαίωµα να 
διαθέτεις το κορµί σου. Αλλά η πώληση µέρους ή του συνόλου του σώµατος 
απαγορεύεται. 
 
Οι περισσότερες χώρες σε ολόκληρη την υφήλιο δεν αναγνωρίζουν την πορνεία ως 
επάγγελµα. ∆ιαφορετικά η «µετανάστευση για τη σεξουαλική εργασία» θα 
νοµιµοποιούταν. Κάτι που είναι αντίθετο µε τις κυριότερες Συµβάσεις του ΟΗΕ, όπως το 
άρθρο 6 της CEDAW, η Σύµβαση «για την καταπολέµηση της εµπορίας των προσώπων 
και της εκµετάλλευσης της πορνείας του άλλου» (1949) και η Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού. Και φυσικά η τυχόν αναγνώριση της πορνείας ως 
επαγγέλµατος θα έλθει σε αντίθεση µε τις νοµοθεσίες των Κρατών που εφαρµόζουν τη 
Σύµβαση του 1949. 
 
Στην Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ένωση) µόνον η Ελλάδα και η Ολλανδία καθιερώνουν την 
πορνεία ως επάγγελµα Στη χώρα µας η πορνεία έχει αναγνωριστεί ως επάγγελµα µε το 
νόµο 2734/1999, ο οποίος όµως µέχρι πρόσφατα δεν είχε τεθεί σε εφαρµογή. 
 
Η Σουηδία υιοθέτησε το Νόµο για τη Βία κατά των Γυναικών, που απαγορεύει και 
ποινικοποιεί την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. Είναι µία πρωτοποριακή προσέγγιση, 
που στόχο έχει την εξάλειψη της ζήτησης αγοράς ανθρώπινων γενετήσιων λειτουργιών. 
Ο Σουηδικός νόµος διακηρύσσει ότι η πορνεία είναι ένα ανεπιθύµητο κοινωνικό 
φαινόµενο και αποτελεί εµπόδιο για την επίτευξη της ισότητας µεταξύ των φύλων.       
 
Και η Ιρλανδία όπως ήδη αναφέρθηκε ζητάει την δηµιουργία σχετικής Οδηγίας. Κατά τη 
διάρκεια της ιρλανδικής προεδρίας, η Υπουργός ∆ικαιοσύνης, σε συνέντευξή της προς το 
Ρώϋτερ ανακοίνωσε ότι, η κυβέρνησή της αντιµετωπίζει την πρόταση απαγόρευσης του 
πληρωµένου σεξ. 
 
Τα αιτήµατα του Γυναικείου Κινήµατος  
 
- Aν ενδιαφερόµαστε για την κατάργηση της πορνείας (κάτι που δεν προβλέπεται 
από τη ∆ιεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ  του 1949 «για την απαγόρευση της εµπορίας των 
ανθρώπων και της εκµετάλλευσης της αλλότριας πορνείας»), θα πρέπει να υπάρξουν 
δράσεις προς την κατεύθυνση της ελάττωσης της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς και  
προτάσεις µε πραγµατικές δυνατότητες µεταβολής της κατάστασης των προσώπων που 
εκδίδονται. 
- Θα πρέπει πρωτίστως να υπάρξουν αποτελεσµατικά µέτρα πίεσης κατά  των 
µαστροπών, µε την εισαγωγή της διεθνούς διάστασης της εµπορίας των ανθρώπινων 
όντων και του σεξουαλικού τουρισµού, αλλά και τη θεσµοθέτηση της ρητής 
απαγόρευσης κάθε διαφήµισης της πορνείας, καθώς και των πορνογραφικών αφισών. 
- Η εναντίον της πορνείας προσπάθεια για να γίνει πιστευτή, πρέπει να εξυπηρετεί 
τη διπλή πολιτική του αγώνα: α) εναντίον κάθε µορφής εµπορευµατοποίησης του 
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σώµατος και της σεξουαλικότητας και β) εναντίον του σεξισµού και της περιφρόνησης 
των γυναικών 
- Ως προς τους πελάτες, θα πρέπει να θεσµοθετηθεί ρητά η ευθύνη τους και να 
ποινικοποιηθούν όλες οι πράξεις τους που συνιστούν προσβολή της αξιοπρέπειας και της 
ακεραιότητας του ατόµου. 
- Το κράτος αντί να επαγγελµατοποιεί την αγοραπωλησία ανθρώπινων γενετήσιων 
λειτουργιών, ιδίως ως εναλλακτική στη φτώχεια, µπορεί να αντιµετωπίσει τη ζήτηση για 
την εµπορευµατοποίηση των ανθρώπινων γενετήσιων λειτουργιών µε την ποινικοποίηση 
αυτών που είναι πρόθυµοι να αγοράσουν µια γενετήσια ανθρώπινη λειτουργία. 
- Το κράτος αντί να φορολογεί τη βιοµηχανία του σεξ, συµµετέχοντας στα 
απάνθρωπα κέρδη, µπορεί να επενδύσει στο µέλλον των εκδιδοµένων ανθρώπων 
προσφέροντας πραγµατικές εναλλακτικές οικονοµικής επιβίωσης µε τη δήµευση των 
περιουσιακών στοιχείων της βιοµηχανίας του σεξ.  
 
Και η υποχρέωση των πολιτών 
 
Σύµφωνα µε τη διαπίστωση των ερευνητών του φαινοµένου, οι   κοινωνίες   µας  έχουν  
µεγάλη  ανεκτικότητα  απέναντι  στη  βία  κατά  των  γυναικών. ΄Οµως τη βία  δεν 
πρέπει να την ανέχεται κανένας µας.  Η βία  θα  µπορέσει  να  ελαττωθεί  και  ίσως  και  
να  λείψει, όταν οι  κοινωνίες  θα  πάψουν  να  την  ανέχονται. Mόνο µία κοινωνία που 
δεν ανέχεται τη βία προστατεύει τα θεµελιώδη δικαιώµατα των µελών της. Αυτή είναι  η  
κοινωνία  που  αναγνωρίζει  την  αξία  της  ∆ιακήρυξης  των  Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων  
του  ΟΗΕ,  καθώς  και  τη  σπουδαιότητα  της  δέσµευσής  της  ως  προς  το  δικαίωµα  
στην  ασφάλεια  του  ατόµου, στην  αξιοπρέπεια  του  προσώπου  του, στην  απόλαυση  
της  προστασίας  του  νόµου  και  πάνω  απ' όλα  στο  δικαίωµα  της  ζωής. 
 
Ανάγκη   να  αποκτήσοµε  αυτή  την  κοινωνία.  Για  να  γίνει  όµως  αυτό  πρέπει  το 
Κράτος να  αναλάβει   τις  ευθύνες  του,  αναγνωρίζοντας  πρωταρχικά  το πρόβληµα, 
ευαισθητοποιώντας τους πολίτες του  και  καλλιεργώντας  στη  συνέχεια  τις  κατάλληλες  
συνθήκες  για  την  εξάλειψή  του. Τα  µέσα  είναι  δικά  του  και  είναι  το  µόνο  που  τα  
διαθέτει. Εµείς  οι  πολίτες  έχοµε  υποχρέωση  να  διεκδικήσοµε  τη  δραστηριοποίησή  
του  και  στον  τοµέα  αυτό,  και  να  επαγρυπνούµε  για  την  εκπλήρωση  των  
υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  τις  ευθύνες  του. 
 
 
 
                                                 
Σηµειώσεις 
i Στην Ελλάδα ενόψει της έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος για την υλοποίηση της προβλεπόµενης 
αρωγής προς τα θύµατα του trafficking από το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002, οι εµπλεκόµενες στην 
αντιµετώπιση του προβλήµατος ΜΚΟ είχανε εισηγηθεί στα αρµόδια υπουργεία τα ακόλουθα: 
-Τη δηµιουργία ευέλικτου, επαρκούς, και αποτελεσµατικού µηχανισµού εποπτείας και ελέγχου των 
διακινούµενων προσώπων που εισέρχονται και παραµένουν στην Ελλάδα,  υπό τον συντονισµό 
συγκεκριµένου οργάνου.  
-Το συντονιστικό όργανο προτάθηκε να είναι µικτό (ΜΚΟ, κυβερνητικοί φορείς, επιστήµονες 
εµπειρογνώµονες κτλ.) και να έχει την ευθύνη της παραποµπής των θυµάτων στους φορείς (κυρίως τους µη 
κυβερνητικούς) που θα χρηµατοδοτούνται για την αρωγή των θυµάτων, αλλά και γενικότερα για την 
καταπολέµηση της διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων.  
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-Προτάθηκε η θεσµοθέτηση µηχανισµού για την διερεύνηση και αναγνώριση (screening) των θυµάτων 
trafficking. Ως προς τη λειτουργία του µηχανισµού, κατατέθηκε η εξής ολοκληρωµένη πρόταση: Η 
πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες των θυµάτων οφείλει να είναι άµεση, αµέσως µετά το screening και το 
χαρακτηρισµό τους ως θυµάτων trafficking, ώστε να εκτιµηθούν και να υποστηριχθούν ψυχιατρικά αλλά 
και να αντιµετωπισθούν άµεσα τα επείγοντα προβλήµατα  (κακώσεις, ψυχιατρικά και λοιµώδη νοσήµατα). 
Για παράδειγµα,  σε περιπτώσεις ατόµων  που συλλαµβάνονται από τις αρχές θα πρέπει να ενηµερώνεται 
το αρµόδιο όργανο screening, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία διερεύνησης κατά την οποία θα 
διακρίνονται τα θύµατα trafficking από τα κατά συνείδηση παραβατικά άτοµα κατά των οποίων θα κινηθεί 
δίωξη (δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των παραβατικών ατόµων οι χωρίς νοµικό καθεστώς µετανάστες). 
Για την αποτελεσµατική λειτουργία του µηχανισµού είναι απαραίτητη η συµµετοχή ΜΚΟ, οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και  φορέων που έχουν τη σχετική εµπειρία (µικτή επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων). Θα πρέπει να προβλέπεται εναλλαγή των µελών της επιτροπής καθώς και η 
αποζηµίωσή τους για να διασφαλίζονται οι αρχές της αντικειµενικότητας και της διαφάνειας. Η διαδικασία 
διερεύνησης µέσω της εν λόγω επιτροπής να λειτουργεί βάσει εσωτερικού κανονισµού τον οποίο 
δεσµεύονται να επεξεργαστούν οι υπογράφοντες φορείς, σύµφωνα µε το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την διεθνή και ευρωπαϊκή εµπειρία, οδηγίες αναγνωρισµένων διεθνώς ΜΚΟ, 
και τη δοµηµένη συνέντευξη για την αναγνώριση θυµάτων βασανιστηρίων του Κέντρου Αποκατάστασης 
Θυµάτων Βασανιστηρίων. Η εν λόγω επιτροπή µπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά για κάποιο χρονικό 
διάστηµα, κατά τη διάρκεια του οποίου θα εκπαιδευτούν και άλλοι εµπειρογνώµονες για τη δηµιουργία 
περισσοτέρων της µιας  επιτροπών σε δύο-τρία άλλα στρατηγικά σηµεία της περιφέρειας της Ελλάδας. 
Είναι απαραίτητο ο αριθµός των επιτροπών screening να παραµείνει µικρός, για τον επιτυχή έλεγχο της 
λειτουργίας τους. Η όλη διαδικασία screening αλλά και γενικότερα η αρωγή των θυµάτων θα 
διευκολύνονταν από τη ρητή αναφορά στο κείµενο του Προεδρικού ∆ιατάγµατος του ορισµού του θύµατος 
εµπορίας και διακίνησης, σύµφωνα µε τους ορισµούς του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Έχει διαπιστωθεί ότι, µέχρι την έκδοση του διατάγµατος, αναγνωρίζονταν  ως  θύµατα µόνο 
τα άτοµα που καταθέτουν ως µάρτυρες ή έχουν ενεργή συµµετοχή στην εξάρθρωση του κυκλώµατος. 
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει το screening να γίνεται σε χώρο υποδοχής  - φιλοξενίας θυµάτων  και αφού 
έχει δοθεί εύλογο χρονικό διάστηµα στο θύµα να προσαρµοστεί, και όχι σε ένα ψυχρό χώρο στην 
εισαγγελία ή σε κάποιο αστυνοµικό τµήµα. Επίσης οι ΜΚΟ είχαν εισηγηθεί να προβλέπεται στο διάταγµα: 
-Τη δηµιουργία ειδικού κονδυλίου ή προϋπολογισµού για την αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας του 
µηχανισµού αρωγής, όπως ισχύει σε άλλα κράτη- µέλη της Ε.Ε και στην Κύπρο. 
-Τη διασφάλιση ειδικής ποινικής µεταχείρισης και πρόβλεψης για την περαιτέρω παραµονή στην Ελλάδα, 
ή τον ασφαλή επαναπατρισµό, των προσώπων που θα αναγνωρίζονται ως θύµατα. Ειδικότερα, να µην 
ασκείται  κατ’ αρχήν ποινική δίωξη για πράξεις, η διενέργεια των οποίων είναι άµεσο αποτέλεσµα της 
κατάστασής τους ως θυµάτων trafficking. Ως εκ τούτου, να µην επιβάλλεται κατ’ αρχήν το µέτρο της 
απέλασης, αν δε έχει ήδη επιβληθεί, η ως άνω αναγνώριση να συνιστά λόγω αναστολής της. Είναι δε 
δυνατόν, σύµφωνα µε το παρόν νοµικό πλαίσιο, περί δικαίου αλλοδαπών, να χορηγείται και στα θύµατα 
trafficking άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους (Ν. 2910/2001). 
-Τη διασφάλιση ότι τα θύµατα ότι σε καµία περίπτωση δεν θα τελούν υπό κράτηση. 
-Τη διασφάλιση της ενηµέρωσης των θυµάτων για το δικαίωµά τους να έρθουν σε επαφή µε τις προξενικές 
αρχές της χώρας προέλευσής τους, και διευκόλυνση της πρόσβασης στις προξενικές αρχές εφόσον το θύµα 
το επιθυµεί. 
-Την ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης σε κυβερνητικούς αξιωµατούχους ή σε αστυνοµικούς µε 
περιεχόµενο: -α) πληροφορίες για τις παραβιάσεις ατοµικών δικαιωµάτων σε βάρος διακινούµενων 
ανθρώπων -β) την έµφαση ότι οι διακινούµενοι άνθρωποι πρέπει να αντιµετωπίζονται ως θύµατα και όχι 
ως εγκληµατίες -γ) το διεθνές δίκαιο περί του αντικειµένου που έχει υιοθετηθεί από την ελληνική 
κυβέρνηση και τις διεθνείς αρχές διακυβερνητικών οργανισµών -δ) αγωγή υγείας και ψυχο-κοινωνική 
υποστήριξη στους αστυνοµικούς. Να προβλέπεται η συµµετοχή ΜΚΟ στα εκπαιδευτικά προγράµµατα ως 
εκπαιδευτών, και η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών για το παραπάνω θέµα. Επισηµαίνονταν η 
απαραίτητη προϋπόθεση της αντιστοιχίας φύλου των αστυνοµικών µε τα θύµατα. 
-Τη θέσπιση πλαισίου αποτελεσµατικής προστασίας µαρτύρων στην δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπει 
ο Ν. 3064, καθώς και πλαισίου   κινήτρων που θα ενθαρρύνει θύµατα και τρίτους να καταγγέλλουν 
δράστες. Εφαρµογή και στις περιπτώσεις του Ν.3064 των διατάξεων για την προστασία µαρτύρων και 
άλλων προσώπων (άρθρα 9 και 10 του Ν.2928/2001).  
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-Σε συνεργασία µε τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους, την εξασφάλιση νοµικής αρωγής στα θύµατα 
(χρησιµοποίηση νέου υπό έκδοση νόµου για σύστηµα νοµικής αρωγής). 
-Τη δήµευση των περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νοµικών προσώπων και µελών των οικογενειών 
τους που εµπλέκονται στη διακίνηση και εµπορία ανθρώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ποινικού 
κώδικα. Μακροπρόθεσµα, διάθεση των εισοδηµάτων στο ειδικό κονδύλι/ προϋπολογισµό για την 
αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας του µηχανισµού αρωγής που θα θεσπίσει το Υπουργείο 
Οικονοµικών.  
-Τη δυνατότητα εξουσιοδότησης ενώσεων, οργανώσεων ή νοµικών προσώπων να αναλαµβάνουν 
δικαστικές, διοικητικές ή άλλες  διαδικασίες εξ ονόµατος των θυµάτων εφόσον αυτά δεν έχουν αντίρρηση. 
-Την ευαισθητοποίηση δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων σχετικά µε την ιδιότητα του θύµατος 
trafficking και η εκπαίδευση τους σχετικά µε την εφαρµογή του Ν. 3064 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος.  
Η συµµετοχή µελών των ΜΚΟ ως εκπαιδευτών στα εκπαιδευτικά προγράµµατα καθώς και η θέσπιση της 
συνεργασίας των συναρµόδιων αρχών για το παραπάνω θέµα. 
-Την ίδρυση και λειτουργία ειδικών χώρων υποδοχής και παραµονής για τα θύµατα διακίνησης και 
εµπορίας. Να προβλέπεται η φύλαξη των χώρων    υποδοχής και παραµονής από τις αστυνοµικές αρχές. 
Στους χώρους αυτούς θα καλύπτονται οι ανάγκες διαβίωσης των θυµάτων, θα τους παρέχεται η 
απαραίτητη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και ψυχολογική στήριξη από εξειδικευµένο και ειδικά 
εκπαιδευµένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και θα εξασφαλίζεται η πλήρης ενηµέρωση για τα 
δικαιώµατά τους και νοµική αρωγή, εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση των θυµάτων. Στο διάστηµα 
µέχρι να λειτουργήσουν οι παραπάνω χώροι υποδοχής να προβλέπεται η εξασφάλιση κατάλληλης και 
ασφαλούς στέγασης. Χώροι υποδοχής – φιλοξενίας και αρωγής θυµάτων trafficking θα πρέπει να 
υπάρχουν τουλάχιστον σε όλες τις µεγάλες πόλης της Ελλάδας.  
-Το αρµόδιο ή τα συναρµόδια Υπουργεία, σε συνεργασία µε τη ΓΓΙ και ΜΚΟ, να λειτουργήσουν 
τηλεφωνικές γραµµές SOS σε γλώσσες των βασικών χωρών προέλευσης των θυµάτων και ενηµερωτικών – 
συµβουλευτικών γραφείων.  
-Τη δηµιουργία κατάλληλων προγραµµάτων για όλες τις βαθµίδες δηµόσιας εκπαίδευσης που να αφορούν 
εκπαίδευση σε θέµατα ανθρωπίνων    δικαιωµάτων, βίας κατά των γυναικών, κ.α. 
-Τη δηµιουργία κατάλληλων προγραµµάτων που να προσφέρουν βιώσιµες λύσεις για τα θύµατα, 
συµπεριλαµβανοµένης της βασικής εκπαίδευσης, της εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και πρακτικής ή 
τεχνικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).  
-Την εξασφάλιση άµεσης πρόσβασης των θυµάτων στη δηµόσια υγεία, σε συνεργασία µε ΜΚΟ. 
∆ιασφάλιση ότι τα θύµατα δεν θα υποχρεούνται σε ιατρικές εξετάσεις που δεν επιθυµούν, ιδιαίτερα για τη 
διάγνωση σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων συµπεριλαµβανοµένου του ιού HIV/AIDS. 
 
ii Το ΕΛΓ (Ευρωπαϊκό Λόµπυ Γυναικών), που ρόλος του είναι η αµφίδροµη πληροφόρηση των γυναικείων 
οργανώσεων και η άσκηση πίεσης στα Ευρωπαϊκά ΄Οργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο κλπ) 
και στις Εθνικές Κυβερνήσεις των 25 Κρατών-µελών της  Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ένωση), είναι ένας 
συνασπισµός οργανώσεων που συνενώνει στους κόλπους του περισσότερες από 4000 γυναικείες 
οργανώσεις, µεταξύ των οποίων 45 ελληνικές. Το 1997 δηµιούργησε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Προώθησης 
Πολιτικής για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών και στη συνέχεια ίδρυσε το Παρατηρητήριο 
στο οποίο µετέχουν  εµπειρογνώµονες, µία από την κάθε χώρα µέλος της Ένωσης. Το Παρατηρητήριο 
συµβουλεύει το Κέντρο και τη ∆ιοίκηση του ΕΛΓ σχετικά µε τον τρόπο επεξεργασίας των προτάσεών του 
για την αποτελεσµατικότητα του αγώνα εναντίον της βίας κατά των γυναικών. Το 2001 εγκρίθηκε από το 
Πρόγραµµα ∆ΑΦΝΗ ένα σχέδιο του ΕΛΓ για την  ίδρυση σε κάθε µία από τις 15 (τότε) Χώρες της Ε.Ε. 
ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη προώθηση των πολιτικών  του 
προαναφερθέντος Κέντρου. Το πρώτο Εθνικό Παρατηρητήριο ιδρύθηκε στην Ιρλανδία, το δεύτερο στη 
∆ανία και το τρίτο στην Ελλάδα, η ίδρυση του οποίου εξαγγέλθηκε επίσηµα   στις 31 Μαϊου 2003, στα 
πλαίσια της προεδρίας της Ελλάδας στην ΕΕ. 
Χαρακτηριστικά του ΕΠ (Εθνικού Παρατηρητηρίου) 
Το ΕΠ (Εθνικό Παρατηρητήριο) αποτελείται από δύο σκέλη: Το ένα σκέλος είναι ο κυβερνητικός φορέας, 
που µπορεί να είναι ένα ή και περισσότερα Υπουργεία και το άλλο οι συνεργαζόµενες ΜΚΟ που 
ασχολούνται µε τη βία κατά των γυναικών. Στην Ελλάδα τον κυβερνητικό φορέα εκπροσωπεί η Γενική 
Γραµµατεία Ισότητας και το εποπτευόµενο από αυτήν ΚΕΘΙ, οι δε ΜΚΟ στεγάζονται κάτω από την 
οµπρέλα του ∆ικτύου «για την καταπολέµηση όλων των µορφών της ανδρικής βίας κατά των γυναικών». 
Προϋπόθεση λειτουργίας του ΕΠ, ανεξάρτητα από το σύστηµα που ισχύει σε κάθε Κράτος, είναι η 
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αναγνώριση της αυτονοµίας του και της µη εξάρτησής του από αυτό, καθώς και η πρόβλεψη ότι αυτό 
αποτελεί την κριτική µατιά και φωνή για την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσµεύσεων. Οι ΜΚΟ (Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις) θα καταγράφουν τις τυχόν ελλείψεις και παραλείψεις κατά τη λειτουργία των 
διαφόρων υπηρεσιών σχετικά µε την αντιµετώπιση όλων των µορφών της βίας κατά των γυναικών. 
Υπενθυµίζουµε ότι, τόσο η Πλατφόρµα ∆ράσης του Πεκίνου όσο και η CEDAW, αναγνωρίζουν στις ΜΚΟ 
το δικαίωµα να παρακολουθούν την πρόοδο, τα βήµατα και τα επείγοντα προβλήµατα σχετικά µε τα 
θέµατα που τις απασχολούν, ανεξάρτητα από τις Κυβερνήσεις, ενώ πρέπει να χρηµατοδοτούνται από τις 
Κυβερνήσεις για τη λειτουργία τους και τη δράση τους. Καθήκον του ΕΠ είναι η παραγωγή µιας ετήσιας 
εθνικής έκθεσης σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών, αλλά και η άσκηση πίεσης προς τους αρµόδιους 
κυβερνητικούς φορείς για την υλοποίηση των εξαγγελλόµενων µέτρων σχετικά µε την αντιµετώπιση του 
φαινοµένου της βίας κατά των γυναικών καθώς και των συνεπειών της. Αυτονόητο ότι στην εθνική έκθεση 
θα συµπεριλαµβάνονται και τα κενά που τυχόν θα υπάρχουν  κατά την εκτέλεση του σχετικού Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης.  


