ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ;
Εμπορία ανθρώπων είναι η παγίδευση
ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη
κατάσταση και εξαναγκάζονται ή εξαπατώνται
να εργάζονται, να παρέχουν σεξουαλικές
υπηρεσίες ή ακόμη και να διαπράττουν
εγκληματικές πράξεις κ.ά.,
με σκοπό την
αποκόμιση παράνομου κέρδους.
Ο πόλεμος ως παράγοντας ώθησης
Οι απειλητικές συνθήκες για τη ζωή και την
ασφάλεια ενός ατόμου ή μίας ομάδας, όπως
είναι ο πόλεμος και ο εκτοπισμός
πληθυσμών από εμπόλεμες περιοχές είναι
ένας από τους κύριους παράγοντες
ώθησης, όπως λέγονται οι συνθήκες που
καθιστούν πρόσφορο το έδαφος για να
αναπτυχθεί η εγκληματική δραστηριότητα
της εμπορίας ανθρώπων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ

Γι’ αυτό και είναι σημαντικό, οι
επαγγελματίες που βρίσκονται κοντά σε
αυτούς
τους
ανθρώπους
για
να
εξασφαλίζουν την κάλυψη των βασικών
αναγκών τους αλλά και την προστασία και
ασφάλειά τους να είναι σε εγρήγορση για
την πιθανότητα να έχουν εκτεθεί σε
κίνδυνο εκμετάλλευσης.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΠΩΝ
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Εδώ πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί/ές για τις
λεγόμενες «ενδείξεις» εμπορίας
και για τη λήψη προληπτικών
μέτρων προστασίας

01
Άνθρωποι που σας λένε ότι
θα τους βοηθήσουν κάποιοι
που δεν γνωρίζετε ότι
δραστηριοποιούνται στον
χώρο φιλοξενίας

Γυναίκες μόνες ή
παιδιά ασυνόδευτα

02
03

'Ανθρωποι με αναπηρίες ή
οικογένειες απομονωμένες
από άλλα μέλη της
κοινότητας

Άνθρωποι που σας λένε ότι
θα ακολουθήσουν κάποιους
που μόλις γνώρισαν ή τους
γνώρισαν μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης

04

Οι υποσχέσεις για εργασία, υψηλό επίπεδο διαβίωσης,
νομιμοποιητικά έγγραφα, καλό είναι να διερευνώνται
σε βάθος, γιατί μπορεί να είναι τρόποι προσέλκυσης
δυνητικών θυμάτων εκμετάλλευσης.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;

01

Ενημερώστε τους ανθρώπους με
τους οποίους συνεργάζεστε για
τους κινδύνους που ελλοχεύουν
πίσω από «εύκολες» και
«γρήγορες» λύσεις.

03

Φροντίστε να είναι σε δημόσια θέα
οι τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας.
Προτείνετε να κρατούν
το τηλέφωνο της Υπηρεσίας σας
εύκαιρο αν χρειαστούν βοήθεια.

Εξασφαλίστε ότι η
ενημέρωση για τα
δικαιώματα και τις παροχές
είναι ευρεία και διαθέσιμη σε
όλες και όλους

02
Προτείνετε να ζητούν πολλά
στοιχεία και πληροφορίες από
αυτούς/-ές με τους/τις
οποίους/-ες επικοινωνούν
(ακριβή τοποθεσία, στοιχεία
που μπορούν να
διασταυρωθούν κ.λπ.)

04

