
 

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα, στην ημερίδα με θέμα: 

«Σπάσε την αλυσίδα της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων» 

Φεστιβάλ «Brake the chain 2», Αθήνα, 22/10/2016 

 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 

 

Η  εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων είναι έγκλημα. Αποτελεί μια 

σύγχρονη μορφή δουλείας και ταυτόχρονα παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

Στον όρο trafficking, όπως έχει επικρατήσει, περιλαμβάνονται οι 

περιπτώσεις ανθρώπων που, με όρους εξαπάτησης, πέφτουν θύματα 

καταναγκαστικής εργασίας, δουλεμπορίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης – 

πορνείας, εξαναγκάζονται σε εγκληματικές ενέργειες ή μετέχουν σε εμπόριο 

οργάνων σώματος. 

 

 Δυστυχώς, η λίστα με τον πληθυσμό των ανθρωπίνων θυμάτων είναι 

μακρά. Επίσης μακρά είναι και εκείνη των αιτιών, που οδηγούν σε αυτού του 

είδους την εμπορία και εκμετάλλευση.  

 

Ενδεικτικά, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άνθρωποι που βιώνουν στα 

όρια της φτώχειας, που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό και στερούνται 

διαρκώς ευκαιρίες εξέλιξης και αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής τους, η 

ελλιπής κατάρτιση ή και η παντελής απουσία της, αποτελούν θεματικές που 

ενισχύουν την εκμετάλλευση των θυμάτων. 

 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ως ο αρμόδιος κυβερνητικός 

φορέας για την εφαρμογή της έμφυλης ισότητας προς όλες τις κατευθύνσεις και 

την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, βρίσκεται διαρκώς σε 

εγρήγορση. Έτσι, αναπτύσσει δράσεις για την αντιμετώπιση του trafficking, ενώ 

αναδεικνύει πως η εφαρμογή της έμφυλης ισότητας αποτελεί  βασική συνιστώσα 

για την καταπολέμηση του φαινομένου. Επιγραμματικά, μόνο, σας αναφέρω ότι 

στη Γενική Γραμματεία : 

 

1. Έχουμε επιτύχει τη μεγάλη επένδυση ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να 

καταφέρνουμε, παρά την κρίση, να αναπτύσσουμε τις πολιτικές μας. 

 

2. Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση (μέχρι το 2018) για το ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών 

της ΓΓΙΦ. Το συνεκτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής δομές 

στήριξης: 

 24ωρη Γραμμή SOS 15900  

  40 Συμβουλευτικά Κέντρα και 21 Ξενώνες Φιλοξενίας που 

λειτουργούν σε όλη τη χώρα. 

 

3. Εκδώσαμε ενημερωτικό φυλλάδιο της γραμμής SOS σε 4 γλώσσες, στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται και αναφορά στο trafficking. 



 

4. «Ανοίξαμε» τις δομές μας σε γυναίκες πρόσφυγες, οι οποίες είναι η 

κινδυνεύουν να πέσουν θύματα trafficking. 

 

5. Με ενημερώσεις για θέματα σεξουαλικής αγωγής και έμφυλες σχέσεις, 

παρεμβαίνουμε στα σχολεία για δράσεις πρόληψης του trafficking. 

 

6. Εργαζόμαστε για την επικύρωση της Σύμβασης του Συμβούλιου της Ευρώπης 

«για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 

της ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης). 

Πρόκειται για το πρώτο δεσμευτικό διεθνές κείμενο για την πρόληψη του 

φαινομένου, την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών. 

 

7. Διατηρούμε και αναπτύσσουμε την εξαιρετική συνεργασία μας με τον Εθνικό 

Εισηγητή για το trafficking, η οποία και συνέβαλε στην σύσταση 

υποεπιτροπής στη Βουλή για το θέμα. 

 

8. Για δεύτερη συνεχή χρονιά μετέχουμε,  φέτος ως συν-διοργανωτές,  στο 

φεστιβάλ “Break the chain». 

 

Την ίδια στιγμή, προωθούμε τη βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά 

στην αντιμετώπιση εγκλημάτων, όπως ο βιασμός και η εμπορία ανθρώπων 

(trafficking) που κυρώνει τη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 

δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων», η οποία υπογράφηκε στη Βαρσοβία το 

2005. Στόχος μας είναι η ενίσχυσή της με προσθήκες νέων και πιο σύγχρονων 

επεξεργασιών, όπως οι νέες μορφές ηλεκτρονικής σεξουαλικής 

παρενόχλησης/bullying. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου τιμάται η Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά 

της εμπορίας ανθρώπων.  Το trafficking, όμως, εξαπλώνεται και λαμβάνει 

ανησυχητικές διαστάσεις καθημερινά. 

 

Ας λάβουμε λοιπόν υπόψη μας ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν 

προσδιορίζεται με όρους της προσφοράς και της ζήτησης. Απεναντίας, το 

δικαίωμα να ορίζει ο κάθε άνθρωπος ελεύθερα τη ζωή του, είναι ένα δικαίωμα 

αναφαίρετο και μη εξαγοράσιμο. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτής της ελευθερίας και της ισότητας όλων των 

ανθρώπων για μια αξιοπρεπή ζωή, είναι καιρός να βοηθήσουμε όλοι και όλες, 

ώστε να «σπάσει η αλυσίδα της εμπορίας και εκμετάλλευσης των 

ανθρώπων». 

  

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 


