
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευθύνη της  Πολιτείας και της κοινωνίας η αντιμετώπιση της γυναικείας πορνείας και του
trafficking

Χαιρετισμό στην ημερίδα «Πορνεία και Trafficking στην Ελλάδα» έκανε η Γενική Γραμματέας
Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, την Τετάρτη 29 Απριλίου. Η Γενική Γραμματέας επεσήμανε
πως  η  παράνομη  διακίνηση  κι  εμπορία  ανθρώπων  με  σκοπό  την  οικονομική  και  σεξουαλική
εκμετάλλευση αποτελεί την πιο αποκρουστική μορφή δουλεμπορίου, μία ειδεχθή μορφή βίας κατά
των γυναικών και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα, το
πρόβλημα  του  trafficking συνδέεται  με  την  κρίση  στις  ανθρώπινες  σχέσεις,  με  την  κρίση  στις
σεξουαλικές σχέσεις, με την κρίση αξιών που βιώνουμε. 

Η πορνεία, δυστυχώς, για την πλειοψηφία της κοινωνίας,  δε θεωρείται βία γιατί υποτίθεται
πως οι γυναίκες είναι ελεύθερες να μετατρέπουν σε αντικείμενο το σώμα τους. Η πορνεία όμως δεν
είναι επιλογή, δεν αποτελεί επαγγελματική προοπτική για καμία γυναίκα, είναι βία ανθρώπου προς
άνθρωπο και ως τέτοια πρέπει να εκλαμβάνεται και να αντιμετωπίζεται.

Η Γενική Γραμματέας τόνισε την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, μέσα από την οποία μπορεί
να διαμορφωθεί μία κουλτούρα που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα καταδικάζει την
εμπορία  ανθρώπων.  Μέσα  από  συντονισμένες  Πανελλαδικές  εκστρατείες  ευαισθητοποίησης  της
κοινής  γνώμης  και  μέσα  από  την  ενίσχυση  και  στήριξη  των  δομών  θα  καταπολεμηθούν  τα
στερεότυπα που ανέχονται κι αναπαράγουν φαινόμενα όπως η πορνεία και το trafficking. 

Τέλος, στόχος της ΓΓΙΦ είναι να προβεί στην προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων  για την
καταπολέμηση της βίας, όπως η άμεση κύρωση από τη Βουλή της Σύμβασης του Συμβούλιου της
Ευρώπης  «για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  βίας  κατά  των  γυναικών  και  της
ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), η βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά
στην αντιμετώπιση εγκλημάτων  όπως ο βιασμός και η εμπορία ανθρώπων (trafficking) και η λήψη
νομοθετικών και εφαρμοστικών μέτρων για την ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται στη διακίνηση και
εμπορία  γυναικών  και  ανηλίκων  αλλά  και  των  χρηστών  (πελατών),  με  παράλληλη  ουσιαστική
υποστήριξη των θυμάτων.
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