
Πριν από σχεδόν 20 χρόνια, στο Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και της Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) κατέληγε
στο συμπέρασμα ότι «οι βασικές αιτίες για την εμπορία ανθρώπων, τόσο στις χώρες
προέλευσης όσο και στις χώρες προορισμού, εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται
επαρκώς». Η ζήτηση για σεξουαλική εκμετάλλευση είχε αναγνωριστεί ως μία από αυτές τις
βασικές αιτίες, μαζί με τις διαδεδομένες έμφυλες διακρίσεις, τη βία κατά των γυναικών, τις
φυλετικές και οικονομικές ανισότητες, τις συγκρούσεις και τους πολέμους, μεταξύ άλλων
(OSCE, PC.DEC/557).

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2009 στη Συνθήκη της Λισαβόνας, υπάρχουν προβλέψεις τόσο
για την εμπορία ανθρώπων όσο και για τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών, οι
οποίες διευρύνουν την ικανότητα της Ένωσης για την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου των
κρατών-μελών. Σε αυτή τη βάση, το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια οδηγία για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων η οποία αναγνώριζε ξεκάθαρα την
εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση στην πορνεία ως έμφυλο έγκλημα –
ποιοτικά διαφορετικό από άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων ως προς τις βασικές του αιτίες
και τον αντίκτυπο στα θύματα– που απαιτούσε λύσεις βασισμένες σε μια συνολική κατανόηση
αυτού του εγκλήματος ως μορφής βίας κατά των γυναικών. Η οδηγία αναγνώριζε επίσης ότι
ένα μέτρο που πρέπει να ενθαρρυνθούν να λάβουν τα κράτη για την αποτελεσματική εξάλειψη
της εμπορίας ανθρώπων είναι η αντιμετώπιση της ζήτησης.

Η σημασία που έχει η αντιμετώπιση της ζήτησης για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την
πορνεία έχει ήδη τονιστεί στο διεθνές δίκαιο, όταν το 2000 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
υιοθέτησε ένα πρωτόκολλο για την εμπορία ανθρώπων, γνωστό ως Πρωτόκολλο του Παλέρμο,
το οποίο υποχρεώνει τα  συμβεβλημένα κράτη «να αποθαρρύνουν τη ζήτηση που καλλιεργεί
όλες τις μορφές εκμετάλλευσης προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, που οδηγούν στην
εμπορία προσώπων» (Πρωτόκολλο του Παλέρμο, Άρθρο 9.5).

Την ίδια στιγμή, η αντίληψη της εμπορίας γυναικών με σκοπό την εκμετάλλευση στην πορνεία
ως μορφής διάκρισης και βίας κατά των γυναικών είχε διατυπωθεί νωρίτερα στη Σύμβαση για
την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (ΣΕΔΓ) – την κύρια διεθνή
«διακήρυξη δικαιωμάτων των γυναικών» που ανέπτυξε την έννοια της ουσιαστικής ή ντε
φάκτο ισότητας για τις γυναίκες. Από την υιοθέτησή της το 1979, η σύμβαση έχει επικυρωθεί
από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και έχει ενσωματωθεί στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
άρθρο 6 της ΣΕΔΓ προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα,
συμπεριλαμβανομένων και νομοθετικών διατάξεων, για να καταστείλουν, σε όλες τις μορφές
τους, το εμπόριο των γυναικών και την εκμετάλλευση της πορνείας των γυναικών». 

Το 2011, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε ένα καθοριστικό εργαλείο για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η
σύμβαση ορίζει ρητά ότι «η υλοποίηση της de jure και de facto ισότητας μεταξύ γυναικών και
ανδρών αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών» (Σύμβαση
Κωνσταντινούπολης, Πρόλογος), τοποθετώντας έτσι, για μία ακόμα φορά, τα εγκλήματα της
ανδρικής βίας κατά γυναικών μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των έμφυλων διακρίσεων, όπως
ορίζονται από τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των
Γυναικών (ΣΕΔΓ).

Το 2020, η Επιτροπή ΣΕΔΦ υιοθέτησε τη Γενική Σύσταση για την εμπορία γυναικών και
κοριτσιών στο πλαίσιο της παγκόσμιας μετανάστευσης, προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη-
μέλη στην ερμηνεία και την εφαρμογή του Άρθρου 6 της ΣΕΔΓ. Σε αυτή τη γενική σύσταση, η
Επιτροπή εξηγούσε: «Η έμφυλη ανάλυση του εγκλήματος αποκαλύπτει ότι οι βασικές αιτίες
του βρίσκονται στις βασισμένες στο φύλο διακρίσεις, μεταξύ των οποίων η αποτυχία να
αντιμετωπιστούν οι κυρίαρχες οικονομικές και πατριαρχικές δομές και ο δυσμενής και
διαφοροποιημένος ως προς το φύλο αντίκτυπος του καθεστώτος εργασίας, μετανάστευσης και
ασύλου στα κράτη-μέλη, που δημιουργεί συνθήκες ευαλωτότητας οι οποίες οδηγούν στην
εμπορία γυναικών και κοριτσιών» (CEDAW GR N38, I.1).

Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση –
που αποτελεί την κυρίαρχη μορφή εμπορίας
ανθρώπων– είναι γυναίκες. Αντίθετα, οι έμποροι και οι
εκμεταλλευτές των θυμάτων είναι στη συντριπτική
τους πλειονότητα άνδρες.

Ένα έγκλημα που βρίσκεται στον πυρήνα της ανδρικής
βίας κατά των γυναικών χρειάζεται μια απάντηση που
θα λαμβάνει υπόψη τη δυναμική ισχύος ανάμεσα
στους άντρες και τις γυναίκες. Ένα πρόγραμμα
υποστήριξης των θυμάτων εμπορίας πρέπει να
αναγνωρίζει τις διαφορετικές εμπειρίες και ανάγκες
των γυναικών σε σύγκριση με τους άντρες. Οι
διαφορές αυτές συνδέονται με βιολογικούς,
κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η βία κατά των γυναικών συνιστά εκδήλωση
των ιστορικά άνισων σχέσεων ισχύος μεταξύ
των γυναικών και των ανδρών, οι οποίες έχουν
οδηγήσει σε επικυριαρχία και διακρίσεις κατά
των γυναικών από τους άνδρες και στην
παρακώλυση της πλήρους προόδου των
γυναικών.

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Στην παρούσα οδηγία αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες
ανά φύλο του φαινομένου της εμπορίας και ότι συχνά η
εμπορία γυναικών και ανδρών διεξάγεται για
διαφορετικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό, η συνδρομή
και τα μέτρα στήριξης θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να
σχεδιάζονται με βάση το φύλο. Οι παράγοντες «ώθησης»
και «έλξης» μπορεί να διαφέρουν αναλόγως των
σχετικών τομέων, όπως η εμπορία ανθρώπων για τη
βιομηχανία του σεξ ή για εκμετάλλευση εργασίας,
παραδείγματος χάριν, σε κατασκευαστικές εργασίες, τον
γεωργικό τομέα ή για οικιακή εργασία.
 
Οδηγία 2011/36/ΕΕ της ΕΕ για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της.
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Σήμερα πάνω από μία δεκαετία μετά την υιοθέτηση της οδηγίας της ΕΕ κατά της εμπορίας
ανθρώπων και τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, δύο δεκαετίες από την υιοθέτηση του
Πρωτοκόλλου του Παλέρμο και τέσσερις δεκαετίες από την ενεργοποίηση της ΣΕΔΓ, η εμπορία
γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση παραμένει η πιο διαδεδομένη μορφή
εκμετάλλευσης στην Ευρώπη (Europol, 2021). Παραμένει επίσης ένα από τα λιγότερο
καταγγελλόμενα εγκλήματα, με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ποινικών διώξεων (OSCE,
2021). Όπως επισημαίνεται στη Στρατηγική της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων 2021-2025, «ο χαμηλός αριθμός διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος
διακινητών ανθρώπων σημαίνουν ότι η εμπορία ανθρώπων παραμένει ένα έγκλημα χαμηλού
ρίσκου και μεγάλων κερδών».

Η συλλογή και η ανάλυση στοιχείων σε έξι κράτη της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε από το
πρόγραμμα COALESCE επιβεβαίωσαν ότι ορισμένοι από τους παράγοντες που αποτρέπουν τα
θύματα να εμπλακούν με το σύστημα δικαιοσύνης είναι η βαθιά τους αποδυνάμωση, που
περιλαμβάνει ψυχολογικά και σεξουαλικά τραύματα που έχουν υποστεί γυναίκες στην
πορνεία από τους διακινητές τους και τους αγοραστές σεξουαλικών πράξεων, την οικονομική
και κοινωνική τους εξάρτηση, το φόβο αντιποίνων από τους διακινητές, το φόβο απέλασης,
την έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές, καθώς και τη γενική τους άγνοια σχετικά με το τοπικό/
εθνικό νομικό και κοινωνικό σύστημα.

Τα χαμηλά ποσοστά αναφοράς και δίωξης, ωστόσο, δεν ήταν ποτέ ευθύνη των
θυμάτων. Μαζί με τα σχετιζόμενα με το θύμα εμπόδια που εντοπίστηκαν στο
πρόγραμμα, η εμπειρία του COALESCE κατέδειξε ότι υπάρχει ένας αριθμός συστημικών
παραγόντων που εμποδίζει τα θύματα να προσεγγίσουν τη δικαιοσύνη και να
καταγγείλουν τους δράστες. Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν πρωτίστως με τη
διστακτικότητα των αρχών να αναγνωρίσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη
σεξουαλική εκμετάλλευση, με την αποτυχία των δικαστικών συστημάτων να συνομιλήσουν
αποτελεσματικά με τα θύματα και με τα επίμονα συστημικά εμπόδια στην πρόσβαση σε
υπηρεσίες και δικαιώματα που δικαιούνται τα θύματα (έλλειψη ασφαλούς στέγασης, παιδικής
φροντίδας, απασχόλησης, κατάλληλης ιατρικής, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης,
αποζημίωσης και νομικού στάτους).

Τέλος η θεμελιώδης αιτία πίσω από την εμπορία γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση,
δηλαδή η διαδεδομένη κουλτούρα ατιμωρησίας των δραστών στο πλαίσιο της ευρύτατα
κανονικοποιημένης σεξουαλικής αντικειμενοποίησης και εκμετάλλευσης γυναικών και
κοριτσιών, ήταν ένα επαναλαμβανόμενο θέμα που διαμόρφωσε την ανάλυση του COALESCE
για τη συστημική αποτυχία στην υποστήριξη των θυμάτων. Μαζί με την πλευρά της ζήτησης
στην εμπορία ανθρώπων, την οποία η ΕΕ δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά, οι εταίροι στο COALESCE παρατήρησαν με ανησυχία την διστακτικότητα των
υπεύθυνων για τη διαμόρφωση πολιτικής και των σχετικών αρχών να αναγνωρίσουν και να
αντιμετωπίσουν την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την πορνεία ως μορφή βίας κατά των
γυναικών με σοβαρές και μακροχρόνιες συνέπειες στη ζωή των θυμάτων.

Οι παρατηρήσεις αυτές συνάδουν με εκείνες της Επιτροπής ΣΕΔΓ, που επισημαίνουν ότι «Η
σεξουαλική εκμετάλλευση συνεχίζεται εξαιτίας της αποτυχίας των κρατών-μελών να
αποθαρρύνουν αποτελεσματικά τη ζήτηση που προάγει την εκμετάλλευση και οδηγεί στην
εμπορία ανθρώπων. Επίμονες νόρμες και στερεότυπα σχετικά με την ανδρική κυριαρχία και
την ανάγκη επιβεβαίωσης του ελέγχου και της εξουσίας των ανδρών επιβάλλουν τους
πατριαρχικούς έμφυλους ρόλους και το ανδρικό σεξουαλικό δικαίωμα, τον εξαναγκασμό και
τον έλεγχο, που βρίσκονται πίσω από τη ζήτηση για τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών
και κοριτσιών» (CEDAW, GR38).

Όταν η σωματεμπορία γυναικών και το συνακόλουθο έγκλημα της εμπορίας προσώπων δεν
αντιμετωπίζονται σαν παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών, δεν υπάρχει
άμεσος αντίκτυπος μόνο στη συμπεριφορά των δραστών και στον διαρκώς αυξανόμενο
αριθμό των γυναικών που πέφτουν θύματα εμπορίας. Επηρεάζεται ολόκληρο το νομικό και το
κοινωνικό σύστημα μέσα στα οποία δεν μπορεί να προσφερθεί δικαιοσύνη στα θύματα, καθώς
δεν θεωρείται ότι έχουν υποστεί κάποια βλάβη. Σε πολύ βασικό επίπεδο, αυτό παράγει
συνθήκες στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης
για την ασφάλεια, την ευημερία και τα δικαιώματα των θυμάτων, ενώ παράλληλα παρέχουν τις
υπηρεσίες τους με μεγάλους οικονομικούς περιορισμούς, με καταπονημένο προσωπικό που
αλλάζει τακτικά, με οργανώσεις που επιβιώνουν οριακά από το ένα πρόγραμμα στο επόμενο
μέσα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και προσδοκίες των χρηματοδοτών τους,
μεταξύ των οποίων και κρατικές αρχές. 

Κυρίως, το γεγονός ότι η εκμετάλλευση μέσω της πορνείας –που είναι στατιστικά η κυριότερη
αιτία για την εμπορία γυναικών– δεν αντιμετωπίζεται ως βαρύτατη παραβίαση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως σοβαρή μορφή έμφυλης βίας, απογοητεύει τα θύματα, και
κυρίως τα θύματα-μετανάστριες.

Όπως παρατηρήθηκε στη διεθνή έκθεση για τους αγοραστές σεξουαλικών υπηρεσιών του
2022, «Η αντικειμενοποίηση και η απανθρωποποίηση στερούν από μια γυναίκα την
προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά της. Η αντικειμενοποίηση είναι ιδιαίτερα ολέθρια για τις
γυναίκες που ανήκουν σε φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες, σε αυτόχθονες ομάδες ή που
έχουν κάποια αναπηρία. Στην πορνεία, αυτές οι ομάδες γυναικών αντιμετωπίζονται με ακραία
επίπεδα σκληρότητας από τους πελάτες [αγοραστές] και τους διακινητές τους επειδή οι
δράστες τις θεωρούν μη ανθρώπους ή κάτι λιγότερο από ανθρώπους.

Στις συχνές επιπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί από
επαγγελματίες της υγείας σε γυναίκες που έχουν πέσει
θύματα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εκπόρνευση
περιλαμβάνονται οι γονόρροια, χλαμύδια, τριχομονάδες,
κονδυλώματα, σύφιλη, ηπατίτιδα, HIV, στειρότητα,
ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, δυσπεψία, εμετοί,
υποσιτισμός, διαταραχές πρόσληψης τροφής και νευρικές
διαταραχές, αϋπνία, κατάθλιψη, διαταραχή
μετατραυματικού στρες, θρόμβωση, πυελικός εκφυλισμός,
φλεγμονή στην κοιλιακή χώρα και τις ωοθήκες, κολπικές,
πρωκτικές και ορθικές εκδορές, διαρρήξεις, σκόπιμα
προκεκλημένοι τραυματισμοί, ζαλάδα, πονοκέφαλος,
δυσκολία ύπνου, δυσκολία συγκέντρωσης, προβλήματα
μνήμης, δυσκολία εκτέλεσης οδηγιών, χαμηλή ανοχή στη
ματαίωση, εξάντληση, αλλαγές στην όρεξη και το βάρος,
κατάχρηση ουσιών, διάσειση, τραυματική εγκεφαλική
βλάβη, αυτοτραυματισμοί, αυτοκτονία και θάνατος
(Bissinger, 2019· Farley, 2018).

Οι πελάτες είναι άμεσα και έμμεσα υπεύθυνοι για όλες τις
βλάβες που υφίστανται τα θύματα εμπορίας ανθρώπων) και
οι βλάβες αυτές έχουν πολλές όψεις: αυτή της εμπορίας με
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, η βλάβη του μη
συναινετικού σεξ ως αποτέλεσμα της εμπορίας και η βλάβη
της συμπληρωματικής βίας ή καταναγκασμού που
χρησιμοποιούνται κατά την πορνική συναλλαγή. Η βλάβη
είναι επίσης σημαντικά έμφυλη, προκαλούμενη στη
συντριπτική της πλειοψηφία από άνδρες και κυρίως, αν και
όχι αποκλειστικά, κατευθυνόμενη προς γυναίκες και
κορίτσια, ενώ την υφίστανται σε δυσανάλογο βαθμό
φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες.

Γραφείο Ειδικού Εκπροσώπου και Συντονιστή του ΟΑΣΕ για
την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, 2021.

Παρά το πλήθος των νομικών και πολιτικών
πλαισίων κατά της εμπορίας ανθρώπων που
υπάρχουν σε εθνικό, περιφερειακό και
διεθνές επίπεδο, οι γυναίκες συνεχίζουν να
αποτελούν την πλειονότητα των
εντοπισμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
σε όλο των κόσμο και οι δράστες
απολαμβάνουν μια ευρύτατη ατιμωρησία.
 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων
κατά των Γυναικών (ΕΕΔΓ), General
Recommendation N38, 2020.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι περισσότεροι άνδρες που πληρώνουν για σεξουαλικές
πράξεις στην πορνεία γνωρίζουν τις βαριές σωματικές,
ψυχολογικές και σεξουαλικές βλάβες τις οποίες υφίστανται
οι σεξουαλικά εκμεταλλευόμενες γυναίκες, τόσο από τους
διακινητές όσο και από τους προαγωγούς και τους τελικούς
τους πελάτες. Γνωρίζουν επίσης ότι οι γυναίκες αυτές μπορεί
να είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων και ότι βρίσκονται υπό
τον έλεγχο των διακινητών και των προαγωγών τους (Farley,
2022).

ΔΡΑΣΤΕΣ
Βαρύτητα της βλάβης

για τις γυναίκες
θύματα



ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΦ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ
ΜΕΦ σημαίνει μοντέλο ένταξης με βάση το φύλο, σύμφωνα με το οποίο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις
έμφυλες σχέσεις ισχύος μεταξύ γυναικών και ανδρών και στο έμφυλο καθεστώς πίσω από τις ιστορικές
δομικές ανισότητες ανάμεσα στα φύλα. Σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική
εκμετάλλευση, «ως έμφυλο καθεστώς νοείται ο θεσμός της πορνείας που φιλοξενεί τον κύριο όγκο του
εγκλήματος της εμπορίας γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ η έμφυλη σχέση είναι εκείνη
που εμφανίζεται ανάμεσα στους άνδρες που αγοράζουν «σεξ» και τις γυναίκες – συμπεριλαμβανομένων και
των γυναικών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας» (Yonkova, 2020).

Το μοντέλο ΜΕΦ ενσωματώνει και αξιοποιεί τις 11 Αρχές Ορθών Πρακτικών για την Παροχή Βοήθειας σε
Γυναίκες Θύματα Εμπορίας Ανθρώπων*, και συνδυάζει δύο όψεις της υποστήριξης θυμάτων: το Μοντέλο
Ψυχοκοινωνικής και Νομικής υποστήριξης και το Μοντέλο Οικονομικής Ενδυνάμωσης. Δημιουργεί έτσι μια
συνολική μεθοδολογία σχεδιασμένη και ελεγμένη από ειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών για την
υποστήριξη μεταναστριών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Στο πλαίσιο του ΜΕΦ, το Μοντέλο Ψυχοκοινωνικής και Νομικής υποστήριξης (ΜΨΝ) αποτελεί τη γέφυρα
ανάμεσα στην ιατρική και τη νομική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών για θύματα εμπορίας ανθρώπων
για σεξουαλική εκμετάλλευση. Διασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών δεν παύουν ποτέ να λαμβάνουν
υπόψη ότι οι νομικοί τους πελάτες μπορεί να έχουν υποστεί βαρύτατο τραύμα. Ενώ η ψυχολογική
και συνεπώς ιατρική προσέγγιση μπορεί να δώσει τα εργαλεία για την ατομική υποστήριξη των γυναικών
που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας ανθρώπων, το νομικό μοντέλο διασφαλίζει ότι η ατομική ψυχική
δυσφορία του θύματος δεν θα θεωρηθεί «τυχαία» αλλά έχει ενταχθεί νομικά μέσα στο σύστημα της
πατριαρχικής ανισότητας και στο ευρύτερο πλαίσιο της παραβίασης των ανθρώπινων
δικαιωμάτων. Το ψυχοκοινωνικό και νομικό μοντέλο στήριξης διασφαλίζει έτσι τη διττή προστασία των
γυναικών που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας ανθρώπων. Παράλληλα, το Μοντέλο Οικονομικής
Ενδυνάμωσης (ΜΟΕ) δίνει στις γυναίκες τα εφόδια για να προχωρήσουν στη ζωή τους, ελαττώνοντας τον
κίνδυνο επαναδιακίνησης, δευτερογενούς θυματοποίησης και σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ παράλληλα
βελτιώνει την αυτοπεποίθησή τους και τη δυνατότητα να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Δίνει στις γυναίκες
τη δυνατότητα να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία και προσωπική αυτονομία, δύο αλληλένδετα
στοιχεία που στερούνται οι γυναίκες εξαιτίας της εμπορίας και της εκμετάλλευσης στην πορνεία.

Η συνδυαστική εφαρμογή των μοντέλων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και οικονομικής
ενδυνάμωσης ανέδειξε την αρχική θέση του COALESCE: η σταθερή και συνεχής νομική υποστήριξη
είναι απαραίτητη για τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων. Σε αυτή
περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ευαισθησίας στις
πολιτικές οικογενειακής επανένωσης για τις γυναίκες-θύματα εμπορίας ανθρώπων, σαν μια
ομάδα με διακριτές ανάγκες, που δεν ταυτίζονται ούτε με εκείνες των ανδρών-θυμάτων ούτε με άλλες
περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης. Αντίστοιχα, οι νομικοί και/ή κοινωνικοί φραγμοί στην
πρόσβαση σε απασχόληση για τα θύματα, καθώς και ο επισφαλής χαρακτήρας της ανεπίσημης
απασχόλησης επιβεβαιώθηκαν ως σοβαροί παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο να επιστρέψουν
οι γυναίκες αυτές στο σύστημα εκμετάλλευσης και να γίνουν πάλι αντικείμενο εμπορίας ή να
θυματοποιηθούν εκ νέου. 

Όπως υποστηρίζει το ΜΕΦ, η παροχή νομικών υπηρεσιών είναι μία μόνο όψη της υποστήριξης για
τις γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας ανθρώπων. Μέσα από τις συνεχιζόμενες
αξιολογήσεις της κατάστασης των θυμάτων από το COALESCE, η κρατικά χρηματοδοτούμενη και/ή
ιδιωτική στέγαση για τις γυναίκες-θύματα κρίθηκε ακατάλληλη και επισφαλής στην πλειονότητα των
περιπτώσεων, καθώς είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική και τη σωματική υγεία των γυναικών,
οδήγησε σε επανατραυματισμό και παρεμπόδισε την ουσιαστική ενσωμάτωση. Επιβεβαιώθηκε
επίσης η τερτάστια σημασία της προσβάσιμης και οικονομικά προσιτής παιδικής φροντίδας για την
οικονομική ανεξαρτησία και την αποκατάσταση των γυναικών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, με πάνω από 115 γυναίκες με υπηκοότητα τρίτων χωρών που
ωφελούνται από τη μεθοδολογία του COALESCE σε τέσσερα κράτη της ΕΕ, το ΜΕΦ έχει δείξει τις
δυνατότητές του να έχει μια μακροχρόνια και ενδυναμωτική επίδραση στη ζωή των
γυναικών, πολλές από τις οποίες εξέφρασαν ενδιαφέρον ή και συνέχισαν να παρακολουθούν
μαθήματα δεξιοτήτων και γλώσσας, ζήτησαν ατομική θεραπεία και κοινωνική υποστήριξη (για την
πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες ή τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού) και έδωσαν την αίσθηση
ότι είχαν ενδυναμωθεί από τη συμμετοχή σε επαγγελματικές ομάδες και γυναικείες ομάδες
υποστήριξης ομοτίμων, ανακτώντας την αίσθηση της σύνδεσης τόσο με την ευρύτερη κοινότητα
όσο και με τον εαυτό τους. Συνολικά, το ΜΕΦ αποδείχτηκε ένα πλούσιο και ολιστικό εργαλείο που
μπορεί να βοηθήσει σε μακροπρόθεσμα προγράμματα ένταξης για επιζώσες εμπορίας ανθρώπων με
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε κατάλληλη και ασφαλή στέγαση
που θα τους επιτρέψει να ξεφύγουν από τους
διακινητές και που έχει προσαρμοστεί στις
ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες τους.
Χρειάζονται ασφαλή καταφύγια για παιδιά,
γυναίκες και άνδρες. Τα καταφύγια για άτομα
του ίδιου φύλου προσφέρουν επίσης
υποστήριξη εστιασμένη στο τραύμα και
μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην
αποκατάσταση των θυμάτων.

Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι
δεν θα επιβάλλονται ποινές στις γυναίκες
και τα κορίτσια μετανάστριες, προσφύγισσες
ή αιτούσες άσυλο, όπως η απώλεια νόμιμου
στάτους μετανάστριας ή προσφύγισσας, ως
αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης που έχουν
υποστεί ως θύματα εμπορίας ανθρώπων.
 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Σύσταση για την
προστασία των δικαιωμάτων γυναικών και
κοριτσιών μεταναστριών, προσφυγισσών και
αιτουσών άσυλο, 2022.
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*11 Ορθές πρακτικές για την υποστήριξη σε
γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων που
αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος ASSIST: 
1- Πρόσβαση σε διαρκή υποστήριξη | 2- Εξειδικευμένη
νομική υποστήριξη | 3- Προσοχή στη μητρότητα και
τα παιδιά | 4- Ασφαλής και κατάλληλη στέγαση | 5-
Ψυχολογική υποστήριξη | 6- Ιατρική υποστήριξη | 7-
Εκπαίδευση | 8- Υιοθέτηση ορθών πρακτικών από
άλλους τομείς αντιμετώπισης της βίας κατά των
γυναικών |9- Ανεξάρτητες φεμινιστικές υπηρεσίες |
10- Φωνή των θυμάτων-επιζωσών | 11- Υποστήριξη
μεταξύ ομοτίμων
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΦ
Μοντέλο ψυχοκοινωνικής
και νομικής υποστήριξης
Μοντέλο οικονομικής
ενδυνάμωσης



βασισμένη στην εμπειρία και την έρευνα | ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ
με πόρους υποστήριξης | ΕΦΙΚΤΗ

υποστήριξη ενδιαφερόμενων φορέων | ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ
με δυνατότητα μεταφοράς σε άλλα πλαίσια | ΕΛΕΓΞΙΜΗ

 

Η θεωρία της αλλαγής βοηθάει να βρεθούν λύσεις για να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι βαθύτερες αιτίες
προβλημάτων που εμποδίζουν την πρόοδο και να
ληφθούν αποφάσεις για τις προσεγγίσεις που πρέπει να
υιοθετηθούν. Είναι μια μέθοδος που εξηγεί πώς μια
συγκεκριμένη παρέμβαση, ή ένα σύνολο παρεμβάσεων,
αναμένεται να οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη
αναπτυξιακή αλλαγή, αξιοποιώντας την αιτιακή ανάλυση
με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Μια θεωρία αλλαγής έχει
στόχο να προσφέρει σαφήνεια και ποιότητα στη
διαδικασία του σχεδιασμού και της εφαρμογής
προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας μια απλή, ευέλικτη
μεθοδολογία.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Για μια γυναίκα που έχει υπάρξει θύμα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική
εκμετάλλευση, το σύστημα υποστήριξης δεν είναι απλώς μια βοήθεια που λαμβάνει. Καθώς
έχει υποστεί ορισμένες από τις πιο αποτρόπαιες μορφές σεξουαλικής βίας, που σε ορισμένες
περιπτώσεις ισοδυναμούν με απάνθρωπη μεταχείριση και βασανισμό, το σύστημα
υποστήριξης είναι για το θύμα μια μεταμορφωτική εμπειρία που μπορεί πραγματικά να
αλλάξει την πορεία της ζωής της. 

Με αυτό το δεδομένο, το COALESCE δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα βοήθειας για θύματα,
αλλά ένα ολιστικό σύστημα, το οποίο εμπεριέχει τόσο εξειδικευμένα εργαλεία και μεθόδους
όσο και διαρκή ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ειδικών για την προσαρμογή και τη βελτίωση
αυτών των εργαλείων σύμφωνα με τις περίπλοκες πραγματικότητες και ανάγκες των θυμάτων.
Στο ολιστικό αυτό σύστημα, η αλλαγή των ατομικών συνθηκών των θυμάτων είναι αδιάρρηκτα
συνδεδεμένη με την αλλαγή των κοινωνικών και των νομικών συνθηκών που μπορούν να
εμποδίσουν ή να διευκολύνουν την ανάρρωση των θυμάτων. Είναι επίσης μια διαδικασία
κριτικής ανάλυσης και αναστοχασμού, ριζωμένη στην κατανόηση της συστημικής φύσης της
βίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών και άλλων μορφών ανισότητας και αδικίας. 

Η μεθοδολογία του COALESCE για την κοινωνική αλλαγή έχει στόχο να παραγάγει
συγκεκριμένες παρεμβάσεις βασισμένες σε κριτικές φεμινιστικές αναλύσεις, συνεργατικά
εγχειρήματα υπερεθνικής εμβέλειας, την εμπλοκή θεσμών, ενδιαφερόμενων και
οφελούμενων, και την κριτική διερεύνηση των κοινωνικών και πολιτικών συνεπειών
των παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ο σκοπός της θεωρίας και της
μεθοδολογίας της κοινωνικής αλλαγής που αποτελεί το θεμέλιο του προγράμματος COALESCE
είναι η εννοιολόγηση, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός συνόλου ολιστικών κοινωνικών και
πολιτικών παρεμβάσεων που έχουν στόχο να βελτιώσουν και να μεταμορφώσουν ουσιωδώς
τη ζωή των γυναικών. 

Κατά συνέπεια, στη διαδικασία της εφαρμογής, της αξιολόγησης και της παρακολούθησής της,
η μεθοδολογία του COALESCE έχει εξελιχθεί σε μια συνεχή και αναστοχαστική διαδικασία που
βοήθησε να αναγνωριστούν οι δυσκολίες και οι επιτυχίες, συνέβαλε στο σχεδιασμό
κοινωνικών παρεμβάσεων για τις γυναίκες και οδήγησε προς νέους τομείς παρέμβασης. Η
μεθοδολογία του προγράμματος που εφαρμόστηκε ταυτόχρονα σε πολλά κράτη της ΕΕ
υποστήριζε την αρχική θέση ότι το COALESCE μπορούσε να αναπαραχθεί και σε άλλα εθνικά
πλαίσια. Ανέδειξε επίσης την συνεχιζόμενη ανάγκη για ενδιαφερόμενους σε τοπικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα εμπλακούν στην ανταλλαγή γνώσεων και στον ουσιαστικό
διάλογο, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ πολλών φορέων.
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Η υπάρχουσα πρακτική για τη στήριξη θυμάτων έμφυλων
εγκλημάτων όπως ο βιασμός και η ενδοοικογενειακή βία
δείχνει ότι οι ανεξάρτητες, ειδικευμένες φεμινιστικές
οργανώσεις με αποκλειστικά γυναικείο προσωπικό και με
επικέντρωση σε γυναίκες είναι οι καταλληλότερες για να
σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του έμφυλου εγκλήματος της
εμπορίας γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση,
οι οργανώσεις με τέτοια χαρακτηριστικά βρίσκονται στην
καλύτερη θέση για να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα.

Αρχές ορθών πρακτικών για την υποστήριξη μεταναστριών
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική
εκμετάλλευση.
  

Για μπορέσουν τα θύματα/επιζώσες να βγουν από τη
φτώχεια, πρέπει να προσφερθεί κοινωνικοοικονομική
υποστήριξη. Προκειμένου να μπορέσουν τα θύματα να
εγκαταλείψουν οριστικά την πορνεία, πρέπει να είναι σε
θέση να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες – ιδίως τις
υλικές. Η υποστήριξη πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνει
πρόσβαση σε ένα μηνιαίο χρηματικό επίδομα, αξιοπρεπή
στέγη, ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση,
καθώς και πρόσβαση σε ψυχοκοινωνική και ιατρική
υποστήριξη.

Last Girl First Report, CAP International, 2022.



Όπως επαναλαμβάνεται στη Στρατηγική της ΕΕ για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων 2021-2025, «Η
ζήτηση προάγει όλες τις μορφές εκμετάλλευσης
ανθρώπων σε ευάλωτη θέση, την οποία
εκμεταλλεύονται κατεξοχήν οι έμποροι ανθρώπων, σε
τομείς και περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου. Στην
περίπτωση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της
πορνείας, των υπηρεσιών συνοδών, τα σαλόνια μασάζ,
τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα είναι περιβάλλοντα
υψηλού κινδύνου».

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι διεθνείς νόμοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα
επιβάλλουν στα κράτη θετικές υποχρεώσεις για την
αναγνώριση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων,
καθήκον που ανατίθεται ρητά στα κράτη, ανεξάρτητα
από την αυτοαναγνώριση των ίδιων των θυμάτων ως
τέτοιων. Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων εμπίπτουν σε
ειδικό καθεστώς και δικαιούνται ειδικά μέτρα
υποστήριξης και προστασίας που παρέχονται από το
κράτος.

Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των
Γυναικών (ΕΕΔΓ), General Recommendation N38, 2020.

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ
ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Υποστηρίξτε τα
θύματα,

ποινικοποιήστε τη
ζήτηση

 

Με δεδομένο το ρόλο της ζήτησης ως βασικής αιτίας της
εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και κοριτσιών, η
κυρίαρχη θέση της ζήτησης σε πλήθος διεθνών οργάνων
και πολιτικών επιτροπών και η λειτουργία της ζήτησης
στην τροφοδότηση της αγοράς για υπηρεσίες εμπορίας
θυμάτων, η αντιμετώπιση της ζήτησης πρέπει να είναι
πλήρως ενταγμένη στις εθνικές προσπάθειες για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένης και της πρόληψης.

Γραφείο Ειδικού Εκπροσώπου και Συντονιστή του ΟΑΣΕ
για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, 2021.

Στον απόηχο της πανδημίας, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, ο πόλεμος και οι
συγκρούσεις ασκούν τεράστια πίεση στις οργανώσεις πρώτης γραμμής. Την ίδια στιγμή,
γυναίκες και κορίτσια που επηρεάζονται από τη σεξουαλική εκμετάλλευση χρειάζονται
εξειδικευμένες και ενήμερες σχετικά με την αντιμετώπιση τραύματος υπηρεσίες. Αυτός είναι ο
λόγος που ο σχεδιασμός και η εφαρμογή θετικών μέτρων και στοχευμένων
παρεμβάσεων για γυναίκες που έχουν πέσει θύματα εμπορίας προσώπων, όπως
προβλέπεται από τη διεθνή (ΣΕΔΓ) και την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Χάρτα Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ, Οδηγία για την ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, Οδηγία για
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων), συμπεριλαμβανομένης και της μακροπρόθεσμης
ενσωμάτωσής τους, είναι σημαντικότερα από ποτέ.

Στην ΕΕ, τα εγκλήματα της εμπορίας γυναικών με σκοπό την πορνεία, και τα δικαιώματα και
η βοήθεια προς θύματα υπηκόους τρίτων χωρών, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
ζήτημα παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών και ως μορφή βίας
κατά των γυναικών, και όχι σαν ζήτημα (παράτυπης) μετανάστευσης. Οι ωφελούμενες
ανήκουν σε συγκεκριμένες διακριτές κατηγορίες ευάλωτων γυναικών και πρέπει να
αντιμετωπίζονται με διαφορετικές κοινωνικές παρεμβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να
είναι σε θέση να παρέχει χρηματοδότηση και σε βάθος χαρτογράφηση των πόρων, των
εργαλείων και των οδηγών παροχής υπηρεσιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί και τελειοποιηθεί
για να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα των ορθών πρακτικών θα μπορούν να
διατηρούνται με μετρήσιμο τρόπο σε όλη την ΕΕ. Επιπλέον, τα επιτυχημένα προγράμματα
πρέπει να έχουν την ευκαιρία μονιμότερης χρηματοδότησης και πιο μακροχρόνιας περιόδου
εφαρμογής.

Με δεδομένη την καταγεγραμμένη έλλειψη προόδου στην εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων
στην Ευρώπη, είναι φανερό ότι χωρίς προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ζήτησης
στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, όσες παρεμβάσεις
κι αν γίνουν δεν θα είναι ικανές να συντηρήσουν τη διαρκή και αυξανόμενη πίεση που
προκύπτει από τις ολοένα και πιο περίπλοκες ανάγκες των γυναικών θυμάτων εμπορίας
ανθρώπων στην Ευρώπη. Σήμερα, σαράντα χρόνια μετά από την ενεργοποίηση της ΣΕΔΓ, η
αντιμετώπιση του προβλήματος της ζήτησης που ευνοεί όλες τις μορφές σεξουαλικής
εκμετάλλευσης – από τη μαστροπεία και τα κέρδη από την εκπόρνευση άλλων μέχρι τους
τελικούς χρήστες των εκμεταλλευόμενων γυναικών– παραμένει η μοναδική επαρκής λύση για
τις βαθύτερες αιτίες του πανευρωπαϊκού φυλοπροσδιορισμένου και έμφυλου φαινομένου της
εμπορίας γυναικών.

ΕΕ και πολιτική κρατών-μελών

Παροχή υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας

.

Οι πάροχοι υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η αστυνομία, οι μεταναστευτικές αρχές, οι
επαγγελματίες της υγείας και οι νομικοί, πρέπει να περάσουν από συστηματική εκπαίδευση
για να κατανοήσουν τις φεμινιστικές αρχές της αντιμετώπισης της βίας κατά των
γυναικών, της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής κακοποίησης, η οποία είναι μια
επαναλαμβανόμενη μορφή βίας και βασανισμού. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να γίνεται
αντιληπτή σαν ουσιώδες κομμάτι της βοήθειας προς τα θύματα, απο τους φορείς 
 χρηματοδότησης και σχεδιασμού των προγραμμάτων υποστήριξης. Οι ειδικευμένες
υπηρεσίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες γυναικών οι οποίες έχουν
υπάρξει θύματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι ατομικές ανάγκες, το
πολιτισμικό υπόβαθρο, η γλωσσική κληρονομιά, η οικογενειακή/γονεϊκή κατάσταση των
γυναικών, όλα αυτά πρέπει να συνδιαμορφώνουν τη θυματοκεντρική προσέγγιση, η οποία
πρέπει να είναι υποχρεωτική σε κάθε παροχή υπηρεσιών προς γυναίκες που έχουν υπάρξει
θύματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 

Η ασφαλής κατοικία, η στέγαση σε υποδομές αποκλειστικά για γυναίκες, η ψυχική και
ψυχολογική υποστήριξη, η οικονομική ενδυνάμωση και αυτονόμηση, παράλληλα με την
ολιστική νομική βοήθεια χωρίς ποτέ να παραβλέπεται το τραύμα που έχουν υποστεί οι
εκμεταλλευόμενες γυναίκες στην πορνεία, είναι όλα ουσιώδη στοιχεία που συμβάλλουν στην
επιτυχία των προγραμμάτων υποστήριξης θυμάτων και, τελικά, στην αποκατάσταση, την
ενδυνάμωση και την κοινωνική ένταξη των μεταναστριών που έχουν επιζήσει από την εμπορία
ανθρώπων και άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία
συστήνονται επίμονα από υπάρχουσες συνθήκες (επιτροπές ΣΕΔΓ και GREVIO), μαζί με τις
συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
πρέπει να αποτελούν τις προϋποθέσεις για οποιαδήποτε προγράμματα που έχουν στόχο την
υποστήριξη των θυμάτων, καθώς και τους δείκτες για την αξιολόγηση της θυματοκεντρικής
μεθοδολογίας αυτών των προγραμμάτων. Το νομικό στάτους των θυμάτων πρέπει να
χορηγείται χωρίς προκαταλήψεις σχετικά με τη συνεργασία του θύματος με τις αστυνομικές
αρχές και/ή το αν έχει ή όχι χαρτιά, και, όταν υπάρχουν τέτοια εμπόδια, δεν πρέπει ποτέ να
χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την πρόσβαση των γυναικών-θυμάτων εμπορίας στις
απαραίτητες για την αποκατάστασή τους υπηρεσίες.
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Σχετικά με το πρόγραμμα και τους εταίρους του COALESCE: 

Το πρόγραμμα COALESCE, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα διετές πρόγραμμα
(2021-2022) με επικεφαλής το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μεσογειακών Μελετών Φύλου (MIGS) στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Κυπριακό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες και την CARITAS στην Κύπρο, τη SOLWODI Deutschland e.V. (SOLWODI) στη Γερμανία, το Immigrant Council of Ireland (ICI) στην Ιρλανδία, την
Associazione IROKO Onlus στην Ιταλία, το Marta Centre στη Λετονία, το Klaipeda Social and Psychological Support Centre (KSPSC) στη Λιθουανία, και το
European Network of Migrant Women (ENoMW) στο Βέλγιο/ΕΕ. Στόχος του COALESCE ήταν η υποστήριξη σε μετανάστριες θύματα εμπορίας προσώπων με
σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση στην Ευρώπη, παρέχοντας εστιασμένη στις γυναίκες ψυχοκοινωνική, νομική και οικονομική βοήθεια σε γυναίκες
υπηκοότητας τρίτων χωρών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας προσώπων με σκοπό το σεξ, αναπτύσσοντας συνέργειες και συμπληρωματικότητες για την
κάλυψη αναγκών αναγνώρισης, βοήθειας και υποστήριξης και βελτιώνοντας τη διεθνή συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών και εργαζομένων πρώτης
γραμμής.

Διαβάστε περισσότερα: www.migrantwomennetwork.org/coalesce 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων της και αποτελεί αποκλειστική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχει.


