
Στοιχεία για τον αγώνα µας 
Ανθρώπινη σωµατεµπορία: Ένα παγκόσµιο πρόβληµα 

Πορνεία. Δουλεία. Καταναγκαστική εργασία. 

Συνθήκες και παγκόσµια στρατηγική  

Η σωµατεµπορία αποτελεί µια πολύπλευρη και, συνεπώς, σύνθετη έννοια η οποία συχνά 
συγχέεται µε τις διάφορες µορφές της ή συναφείς έννοιες, όπως η πορνεία ή η παράνοµη 
µετανάστευση. Τα Ηνωµένα Έθνη ορίζουν τη σωµατεµπορία ως ακολούθως:  

«Με τον όρο σωµατεµπορία (παράνοµη διακίνηση προσώπων µε σκοπό τη σεξουαλική – 
οικονοµική εκµετάλλευση)  θα εννοείται η στρατολόγηση, η µεταφορά, η µετακίνηση, η 
εγκατάσταση ή η παραλαβή προσώπων, µέσω της απειλής ή της χρήσης βίας ή άλλων 
µορφών εξαναγκασµού, της απαγωγής, του δόλου, της εξαπάτησης, της κατάχρησης της 
δύναµης, της κατάχρησης µιας ευάλωτης ή τρωτής θέσης, της προσφοράς ή της αποδοχής 
οικονοµικού ή άλλου οφέλους για την επίτευξη της σύµφωνης γνώµης ενός προσώπου το 
οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί άλλου προσώπου για το σκοπό της εκµετάλλευσης. Η 
εκµετάλλευση θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο: την εκµετάλλευση της πορνείας των άλλων ή 
άλλες µορφές σεξουαλικής εκµετάλλευσης, την εξαναγκαστική εργασία ή παροχή 
υπηρεσιών»  

Ο παραπάνω ορισµός αποσαφηνίζει τα βασικά στάδια της σωµατεµπορίας: στρατολόγηση· 
µεταφορά από τη χώρα προέλευσης στη χώρα προορισµού και εκµετάλλευση.  

Η σεξουαλική εκµετάλλευση ενδέχεται να αποτελεί την πιο ανησυχητική και ειδεχθή µορφή 
από όλες τις µορφές της σωµατεµπορίας που είναι παρούσες  σε κάθε ήπειρο του κόσµου. 
Ωστόσο, είναι η κορυφή του παγόβουνου ενός µαζικού διεθνούς προβλήµατος το οποίο 
περιλαµβάνει πολυάριθµες µορφές εκµετάλλευσης.  

Παρότι υπάρχουν πολλές µορφές ανθρώπινης σωµατεµπορίας, µπορούµε να εντοπίσουµε ένα 
κοινό στοιχείο: την κακοποίηση της ενυπάρχουσας ευάλωτης κατάστασης των θυµάτων.  

H σεξουαλική εκµετάλλευση στην Ελλάδα  

Η Ελλάδα αποτελεί επιθυµητό προορισµό και χώρα-πέρασµα για τη διεξαγωγή ανθρώπινης 
σωµατεµπορίας και, γι’ αυτό, χιλιάδες άνθρωποι πέφτουν θύµατα σωµατεµπορίας κατά µήκος 
των ελληνικών συνόρων. Το είδος σωµατεµπορίας που κυριαρχεί στην Ελλάδα συνίσταται 
στην εξώθηση του ατόµου στην πορνεία, ιδιαίτερα των γυναικών. Η σεξουαλική 
σωµατεµπορία και η εκµετάλλευση των γυναικών σε καταναγκαστική πορνεία στην Ελλάδα 
είναι ένα σοβαρό ζήτηµα καθώς και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

Η γεωγραφική της τοποθεσία ως χώρας εισόδου  στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσελκύσει 
πολλά εγκληµατικά δίκτυα που εµπλέκονται στη σωµατεµπορία. Το 2004  η ελληνική 
Κυβέρνηση δηµιούργησε ένα σχέδιο µε σκοπό την καταστολή της σωµατεµπορίας. Κάποιες 
από τις ενέργειες αυτές περιλάµβαναν πρόληψη, δίωξη και προστασία.  

Ανεξάρτητα από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την καταπολέµηση της σωµατεµπορίας και 
νόµων, η Ελλάδα  έχει αποτύχει να βρει λύσεις, ώστε να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που 
προκύπτουν από τη σωµατεµπορία. Υπάρχει ακόµα αισθητή  έλλειψη επίγνωσης του 
προβλήµατος της εκµετάλλευσης, όπως επίσης και έλλειψη νόµων και προγραµµάτων που 



καταπολεµούν τη σωµατεµπορία, επιβάλλουν ποινές στους σωµατέµπορες  και προστατεύουν 
τα θύµατα. 

Στατιστικά στοιχεία 

Τα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά µε τη σωµατεµπορία δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε 
ακρίβεια, εξαιτίας της συγκαλυµµένης της φύσης και των περιπτώσεων που δεν έχουν 
ανακαλυφθεί. Ωστόσο, σε διεθνές επίπεδο, τα εκτιµώµενα νούµερα  αποκαλύπτουν τον 
σοκαριστικό αριθµό γυναικών που πέφτουν θύµατα σωµατεµπορίας και εκµετάλλευσης 
παγκοσµίως.  

Από τα 21 εκατοµµύρια θύµατα  διακίνησης και εκµετάλλευσης, 11,4 εκατοµµύρια είναι 
γυναίκες. Περίπου το 80%  της διακίνησης αυτής  αφορά τη σεξουαλική εκµετάλλευση. Αυτό 
σηµαίνει ότι σχεδόν 6 στα 10 αναγνωρισµένα θύµατα σωµατεµπορίας που έχουν διασωθεί, 
έγιναν θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης, µε τις γυναίκες να συνιστούν τη συντριπτική 
πλειονότητα.  

Η κακοποίηση και η παραµέληση στην παιδική ή εφηβική ηλικία συχνά οδηγεί τις νεαρές 
γυναίκες στο εµπόριο του σεξ. Δυστυχώς, οι νεαρές γυναίκες και τα παιδιά τους, συχνά 
πωλούνται µέσω της σωµατεµπορίας για σεξουαλικούς σκοπούς  διεθνώς από τα µέλη της 
ίδιας της οικογένειάς τους, σε µια προσπάθεια να ξεφύγουν από τη φτώχεια.  

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) εκτιµούσε ήδη από το 2005 ότι το ετήσιο κέρδος από 
τη διακίνηση και εκµετάλλευση ανθρώπων παγκοσµίως άγγιζε τα 25 δισεκατοµµύρια Ευρώ.  

Παράγοντες και συνέπειες  

Ένας σηµαντικός αριθµός αιτιών που διευκολύνουν την αύξηση της σωµατεµπορίας 
περιλαµβάνει κοινωνικούς, πολιτικούς και δηµογραφικούς παράγοντες : 

• Έλλειψη ευκαιριών για εργασία 
• Διακρίσεις µε βάση το φύλο και την εθνικότητα 
• Η εποχή µετά τον Ψυχρό Πόλεµο, η µείωση των ελέγχων στα σύνορα και η 

παγκοσµιοποίηση 
• Πολιτικές συγκρούσεις και διαφθορά 
• Οικονοµικές ανισότητες και ανέχεια 

Οι σωµατέµποροι, οι δουλέµποροι και άλλες οργανωµένες εγκληµατικές οµάδες έχουν 
διευρύνει τις δραστηριότητές τους κατά µήκος των συνόρων καθώς και σε νέες περιοχές σε 
όλο τον κόσµο. Αυτό απορρέει ως συνέπεια της  αστάθειας που προκύπτει από την 
παγκόσµια οικονοµία και την επέκταση της µεθορίου, κάτι το οποίο δυσχεραίνει  τον έλεγχο 
των παράνοµων δραστηριοτήτων.  

Η επιταχυνόµενη χρήση ειδών ταχείας επικοινωνίας, όπως το ίντερνετ, τα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης καθώς και άλλες δικτυακές τεχνολογίες, παρέχουν στους σωµατέµπορες τα µέσα 
διασύνδεσης µε πιθανά θύµατα τα οποία στρατολογούν.  

Το προφανές στοιχείο  που διέπει όλες τις µορφές της σωµατεµπορίας του σεξ, είναι η 
κυριαρχική θέση αυτού που ασκεί την κακοποίηση ή του αυτουργού. Τα θύµατα 
εξαναγκάζονται σε αγχωτικές συνθήκες διαβίωσης, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες  και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Από τη στιγµή της στρατολόγησής τους και 
συνεπώς της εκµετάλλευσής τους, οι µελλοντικές  προοπτικές του ατόµου συχνά 



χαρακτηρίζονται από λιγότερες ευκαιρίες. Για παράδειγµα, η ευκαιρία να µορφωθούν και να 
είναι µέρος µιας συλλογικής δραστηριότητας, εξαιτίας της κοινωνικής τους αποµόνωσης.  

Η σωµατεµπορία και η σεξουαλική εκµετάλλευση έχουν άµεση και τραυµατική επίδραση στη 
σωµατική, πνευµατική και συναισθηµατική κατάσταση των θυµάτων. Πέραν του 
σεξουαλικού καταναγκασµού, τα θύµατα υποφέρουν από συναισθηµατική κακοποίηση από 
τους σωµατέµπορες καθώς και από τους πελάτες τους. Αυτοκαταστροφικές συµπεριφορές 
γίνονται µέρος της αυτοεκτίµησης και αυτοεικόνας των θυµάτων, κάτι το οποίο µπορεί να 
οδηγήσει σε σκέψεις αυτοκτονίας.  

Οι συνέπειες ενδέχεται να µην επηρεάσουν µόνο τα θύµατα, αλλά και τις οικογένειές τους. 
Τα µέλη των οικογενειών µπορεί να απειληθούν, να βασανιστούν ή ακόµα και να 
θανατωθούν, αν τα θύµατα αρνηθούν να συνεργαστούν µε τους σωµατέµπορες. Συχνά, τα 
θύµατα βιώνοντας µετατραυµατικές εµπειρίες όπως συναισθήµατα φόβου, ντροπή, αδυναµίας 
και δικής τους υπαιτιότητας, ενδέχεται να στραφούν στα ναρκωτικά και το αλκοόλ για να µην 
αισθάνονται τον πόνο.  

Στοχασµός κι απάντηση  

Πώς βλέπουν οι γυναίκες που πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης την ταυτότητά τους σε σχέση 
µε την εµπειρία της κακοποίησής τους; Η αναγνώριση των γυναικών που εµπλέκονται στο 
εµπόριο του σεξ ως θυµάτων εκµετάλλευσης µπορεί να είναι δύσκολη, εξαιτίας του φόβου 
τους να δείξουν την ταυτότητά τους για να αποφύγουν την τιµωρία ή ακόµα και τον θάνατο. 
Κάποιες γυναίκες δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως θύµα. Γίνεται πρόβληµα ταυτότητας 
του «ποια είµαι;» 

Τα θύµατα της σωµατεµπορίας του σεξ επίσης θεωρούνται πόρνες και υπάρχουν πολλοί 
µύθοι γύρω από αυτό. Συχνά αποκτηνώνονται, βιώνουν το στίγµα του ότι είναι «διαθέσιµες». 
Όταν τα νεαρά κορίτσια και οι γυναίκες µπήκαν στον κόσµο του εµπορίου του σεξ, δεν είχαν 
πολλές ευκαιρίες και , σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, οι περισσότερες από αυτές δεν το 
διάλεξαν καν οικειοθελώς. Αντί να συµφωνούν µε τη βιοµηχανία του σεξ, αυτές οι γυναίκες 
υποτάχθηκαν στις περιορισµένες επιλογές που είχαν διαθέσιµες µε σκοπό να επιβιώσουν.  

Εγείρεται το ερώτηµα: πώς µπορούµε να καταπολεµήσουµε το ειδεχθές πρόβληµα της 
σεξουαλικής εκµετάλλευσης; Καταρχάς, η ζήτηση  ξεκινά από τους καταναλωτές. Η 
ποινικοποίηση της αγοράς «σεξουαλικών υπηρεσιών» βοηθά τα θύµατα να αναζητήσουν 
βοήθεια. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος από την πλευρά της ζήτησης µπορεί να 
αποδοµήσει το µήνυµα ότι η αγορά γυναικών για σεξ είναι κάτι το αποδεκτό. Χωρίς τη 
ζήτηση, δεν θα υπήρχε η προσφορά.  

Επιπλέον της εκ των υστέρων παρέµβασης, η πρόληψη είναι ζωτικής σηµασίας στην 
καταπολέµηση του προβλήµατος της σωµατεµπορίας.  Για παράδειγµα, περισσότερες έρευνες 
που αναλύουν και κατανοούν καλύτερα την έκταση  του προβλήµατος, όπως επίσης και οι 
διεξαγωγές περισσότερων εκστρατειών µε σκοπό την ενηµέρωση. Αυτό το τελευταίο 
αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό µέτρο πρόληψης για να βοηθήσει τα θύµατα να βρίσκονται σε 
µεγαλύτερη εγρήγορση και έτσι να µειωθούν οι πιθανότητες να ξεγελαστούν από τους 
δράστες.  

Πέραν του να εµπλακεί η κοινωνία µε µεγαλύτερη συνέπεια, πιο ενηµερωµένους και 
δραστήριους πολίτες, είναι επίσης θεµελιώδης η επένδυση σε µακροπρόθεσµα προγράµµατα 
αποκατάστασης. Αυτό θα βοηθήσει στην αναδιαµόρφωση, τη θεραπεία  και την 



αποκατάσταση από τη ζηµιά που µπορεί να προκαλέσει µια ζωή εκµετάλλευσης. Θέλει όµως 
χρόνο και γι’ αυτό είναι  απαραίτητο να µπορέσουµε στον µέγιστο βαθµό να βγούµε µε 
ασφάλεια και  αποτελεσµατικότητα από αυτήν τη θλιβερή  κατάσταση. Μια µακροπρόθεσµη 
προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούµε µε υπηρεσίες οι οποίες θα µπορούν να 
παρέχουν στήριξη, ώστε να βελτιώσουν την πεποίθηση του ατόµου ότι έχει τις δυνατότητες 
να επιτύχει  σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής του. Οι επιτεύξιµοι στόχοι είναι 
αποτελεσµατικοί να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Το Κοινοτικό Σπίτι Δάµαρις το παρέχει 
αυτό. Παρέχει ένα πρόγραµµα, φροντίδα και υπηρεσίες που φτάνουν σε διάρκεια µέχρι και τα 
επτά χρόνια.


