
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

18 Οκτωβρίου – Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων  
 

Η συμβολή της ΓΓΙΦ στην καταπολέμηση του trafficking 
 

                        
Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου τιμάται η 

Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων (E.U. Anti – Trafficking Day). Στόχος 
της εν λόγω καθιέρωσης αποτελεί η ανάγκη πρόληψης και καταπολέμησης  του 
φαινομένου εμπορίας και διακίνησης των ανθρώπων (trafficking), ταυτόχρονα με την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από το θέμα.  

 
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), παρουσιάζει ένα διαρκές έργο, 

που απαντά και σε πτυχές καταπολέμησης του ειδεχθούς φαινομένου του (trafficking). Έτσι, 
αναπτύσσει δράσεις και πρωτοβουλίες , οι οποίες αναδεικνύουν την ισότητα των φύλων ως 
καίρια για την καταπολέμηση του φαινομένου. 

 
Προς αυτή την κατεύθυνση, ορισμένες από τις δράσεις της ΓΓΙΦ, αφορούν: 
 

 στην παρουσίαση του έργου της ΓΓΙΦ σε επιτροπή της Gretta, η οποία συστήνεται 
από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης της 
σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για την καταπολέμηση του trafficking 
στην Ελλάδα, καθώς και τις υπόλοιπες  χώρες που την έχουν επικυρώσει 

 στην επιτυχία της ΓΓΙΦ σε μεγάλη επένδυση ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να 
καταφέρνει, παρά την κρίση, να αναπτύσσει τις πολιτικές της 

 στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης (μέχρι το 2018) για το ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών της ΓΓΙΦ 
(24ωρη Γραμμή SOS 15900, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας σε όλη 
τη χώρα) 

 στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου της γραμμής SOS σε 4 γλώσσες, 
συμπεριλαμβανομένης αναφοράς και στο trafficking 

 στο άνοιγμα των δομών της ΓΓΙΦ σε γυναίκες πρόσφυγες, οι οποίες είναι η 
κινδυνεύουν να πέσουν θύματα trafficking , ώστε ήδη σε ορισμένους από τους 
ξενώνες της ΓΓΙΦ να φιλοξενούνται γυναίκες πρόσφυγες 

 σε παρεμβάσεις  στα σχολεία για  δράσεις πρόληψης του trafficking, με 
ενημερώσεις για θέματα σεξουαλικής αγωγής και έμφυλες σχέσεις,  
αναδεικνύοντας την σχολική μονάδα ως πεδίο ανάπτυξης υγιών ερωτικών σχέσεων  

 στην εξαιρετική συνεργασία της ΓΓΙΦ  με τον Εθνικό Εισηγητή για το trafficking, η 
οποία και  συνέβαλε στην σύσταση υποεπιτροπής στη Βουλή για το trafficking 

 στην προσπάθεια της ΓΓΙΦ για την επικύρωση της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών 
 
 



 

 στη συμμετοχή της ΓΓΙΦ για δεύτερη συνεχή χρονιά, ως μια εκ των συνδιοργανωτών, 
στο φεστιβάλ «Βrake the chain 2» - Μια εκστρατεία για την καταπολέμηση της 
Εμπορίας & Εκμετάλλευσης Ανθρώπων. Αφύπνιση, ενεργοποίηση και δράση, με όχημα 
την Τέχνη, τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση. «Δε μένουμε αμέτοχοι. Σπάμε την 
αλυσίδα της εκμετάλλευσης», που θα λάβει χώρο το διήμερο 22-23 Οκτωβρίου στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 

 
Εν κατακλείδι, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη δράσεων για τις γυναίκες θύματα 

πολλαπλών διακρίσεων, η ΓΓΙΦ στέκεται αλληλέγγυα σε όλες τις ομάδες ανθρώπων, των 
οποίων τα δικαιώματα καταπατώνται (lgtb, άντρες, μετανάστες, θυματα trafficking κλπ), 
συμβάλλοντας παράλληλα σημαντικά και στην καταπολέμηση του trafficking. 
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