
Χαιρετισμός  της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των φύλων,  Φωτεινής Κούβελα,

στην ημερίδα  «ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ TRAFFICKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Στο πλαίσιο του έργου:
 «Πορνεία και παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική 
-οικονομική εκμετάλλευση στην Ελλάδα»

Φίλες και φίλοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Η παράνομη διακίνηση κι εμπορία ανθρώπων με σκοπό την οικονομική και
σεξουαλική εκμετάλλευση,  αποτελεί τη σύγχρονη και πιο αποκρουστική μορφή του
δουλεμπορίου. 

Στην  Ελλάδα,   λόγω  της  γεωγραφικής  της  θέσης,   το  πρόβλημα  είναι
ιδιαίτερα  σοβαρό.  Τα  θύματα,  στη  συντριπτική  τους  πλειοψηφία  γυναίκες  και
παιδιά,  διακινούνται στη χώρα μας ως λαθρομετανάστες από τα μέλη των διεθνών
κυκλωμάτων. 

Εξωθούνται  στην πορνεία και κακοποιούνται από προαγωγούς και πελάτες. 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αναλύοντας το  trafficking με την
οπτική του φύλου, το αντιμετωπίζει ως μία ειδεχθή μορφή βίας κατά των γυναικών.

  Συνιστά  κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων.
Πρόκειται για δουλεία. Πλήττει τα θύματα, αλλά όχι μόνο αυτά. 

Πλήττει  και  στο  σύνολό  της  την  κοινωνία,  γιατί  διαμορφώνει  αντιλήψεις
εμπορευματοποίησης των ανθρώπινων σχέσεων. 

Η γυναίκα μέσα από το κοινωνικό φαινόμενο του trafficking αντιμετωπίζεται
ως πράγμα που μπορεί να πουλιέται και να αγοράζεται. 

H χρήση των  πορνικών υπηρεσιών από τους άντρες πελάτες, ισοδυναμεί με
συνέργεια σε ένα έγκλημα, που μάλιστα συντελείται   με την ανοχή της κοινωνίας
μας. 

Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο θέμα. 



Γιατί, στην πραγματικότητα, το πρόβλημα του  trafficking συνδέεται με την
κρίση  στις  ανθρώπινες  σχέσεις,  στις  σχέσεις  των  δύο  φύλων,  με  την  κρίση  στις
σεξουαλικές σχέσεις. 

Συνδέεται με μία παγκοσμιοποιημένη αντίληψη ότι οι σεξουαλικές σχέσεις,
μάλιστα οι επί πληρωμή, έχουν γίνει ένας τρόπος διασκέδασης για τον ελεύθερο
χρόνο  μας.  Συνδέεται,  δηλαδή,  με  ένα συνολικό  πολιτισμικό-  ιστορικό-κοινωνικό
πλαίσιο και αυτό το καθιστά διαρθρωτικό πρόβλημα.

 Ουσιαστικά είναι ένα σύμπτωμα  της γενικότερης κρίσης που υπάρχει. 

Η πορνεία δυστυχώς για την πλειοψηφία,  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  κανέναν.  Είναι  βία  ανθρώπου  προς  άνθρωπο  και  ως  τέτοια  πρέπει  να
εκλαμβάνεται και να αντιμετωπίζεται.

Φίλες και φίλοι,

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του μεγάλου έργου
που υλοποιεί, τη δημιουργία του « Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων»
ενός μηχανισμού Παρακολούθησης της  ένταξης της διάστασης  του φύλου σε όλες
τις δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα, προκήρυξε μέσα από δημόσιο διαγωνισμό και
χρηματοδότησε την υλοποίηση μελετών μεταξύ των οποίων η μελέτη «Πορνεία &
παράνομη διακίνηση και  εμπορία  γυναικών με  σκοπό  τη  σεξουαλική/οικονομική
εκμετάλλευση (trafficking) στην Ελλάδα» που θα παρουσιαστεί σήμερα.  

Η  διερεύνηση  και  αποτύπωση  του  φαινομένου  και  ο  εντοπισμός  και  η
ανάδειξη  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  αυτό,   αποτελούν  για  την  υπηρεσία  μας
ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Ο στόχος μας μέσα από την έρευνα αυτή είναι :

 Να  εντοπιστούν  και  να  αναδειχθούν  οι  πραγματικές  διαστάσεις  του
φαινομένου  και  να  εντοπιστούν  οι  παράγοντες  που  συντείνουν  στην
ανάπτυξή του 

 Να διερευνηθεί και να αποτυπωθεί ο τρόπος  εκμετάλλευσης/προσέλκυσης
των γυναικών-θυμάτων trafficking από τις εγκληματικές οργανώσεις.

 Να  καταγραφούν  και  να  εκτιμηθούν  οι  συνέπειες   της  πορνείας  και  της
παράνομης  διακίνησης  και  εμπορίας  γυναικών  σε  ατομικό,  κοινωνικό,
πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο στη χώρα μας καθώς και να αποτυπωθεί ο



τρόπος  με  τον  οποίο  αντιμετωπίζεται  το  φαινόμενο  τόσο  από  τους
εμπλεκόμενους φορείς όσο και ευρύτερα από την ελληνική κοινωνία.

 Να αναδειχθούν οι προτεραιότητες ανά πεδίο της δημόσιας πολιτικής, ώστε
να βελτιωθεί το σύστημα καταπολέμησης και αντιμετώπισης της παράνομης
διακίνησης και εμπορίας γυναικών και  προστασίας  των θυμάτων  μέσα από
την  ανάπτυξη  συγκεκριμένων  στρατηγικών,   με  τη  συνεργασία  και  το
συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων στην πολιτική για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών.

Επίσης  θέλω  να  σας   αναφέρω  και  να  σας  πληροφορήσω  ότι  η  Γενική
Γραμματεία Ισότητα των Φύλων (ΓΓΙΦ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του «Εθνικού
Προγράμματος για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών
δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δομών σε όλη τη χώρα για την πρόληψη
και  αντιμετώπιση  όλων  των  μορφών  της  βίας  κατά  των  γυναικών
(ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, εμπορία γυναικών με
στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση). Στις γυναίκες θύματα παρέχεται προστασία,
πληροφόρηση, ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική  και φιλοξενία.

Το Δίκτυο αυτό περιλαμβάνει την 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900, 40
Συμβουλευτικά Κέντρα (από την Γενική Γραμματεία Ισότητας και τους Δήμους) και
21 Ξενώνες Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας (από τους Δήμους και το ΕΚΚΑ). 

Μέσα  από  μια  συντονισμένη  Πανελλαδική  εκστρατεία  προσπαθούμε  να
ευαισθητοποιήσουμε  την  κοινή  γνώμη  σε  θέματα  βίας  κατά  των  γυναικών  με
σκοπό τόσο να γίνουν γνωστές στην κοινωνία,  οι δομές που υπάρχουν για την
στήριξη  και  προστασία  των  γυναικών  θυμάτων  έμφυλης  βίας,   όσο  και  να
καταπολεμηθούν  τα  στερεότυπα  που  ανέχονται  κι  αναπαράγουν  αυτά  τα
φαινόμενα. 

Τέλος  στόχος  της  Γενικής  Γραμματείας  Ισότητας  είναι  να  προβεί  στην
προώθηση νομοθετικών και θεσμικών ρυθμίσεων  για την καταπολέμηση της βίας
όπως ενδεικτικά αναφέρω :

1) Την  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»  (Σύμβασης  της
Κωνσταντινούπολης).             

2)  Τη βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά στην αντιμετώπιση εγκλημάτων
όπως  ο  βιασμός  (Ν.1419/1984) και  η  εμπορία  ανθρώπων  (trafficking)
(Ν.3064/2002 & Π.Δ. 233/2003, Ν. 4216/2013 που κυρώνει τη «Σύμβαση του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων» που



υπογράφηκε στη Βαρσοβία το 2005) και την ενίσχυση της με τις απαραίτητες
αλλαγές  και  προσθήκες  υπό  το  φως  νέων,  πιο  σύγχρονων  επεξεργασιών
(όπως  οι  νέες  μορφές  ηλεκτρονικής  σεξουαλικής  παρενόχλησης/bullying)
αξιοποιώντας και τη διεθνή εμπειρία πάνω στα συγκεκριμένα θέματα (πχ. το
νόμο της Ισπανίας  για τη βία,  το πρόσφατο (Φεβρουάριος 2014) ψήφισμα
του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  για  τη  «  Σεξουαλική  εκμετάλλευση  και
πορνεία και ο αντίκτυπός τους στην  ισότητα των φύλων» κλπ.),  

3) Λήψη νομοθετικών και εφαρμοστικών μέτρων για την ποινική δίωξη όσων
εμπλέκονται στη διακίνηση και εμπορία γυναικών και ανηλίκων (trafficking)
αλλά και των χρηστών (πελατών), με παράλληλη ουσιαστική υποστήριξη των
θυμάτων.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


