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παρουσιάζονται στα πλαίσια των εκδηλώσεων του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες
απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που δημοσιεύονται στις σειρές του θα
πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν
απαραίτητα τις απόψεις του ιδρύματος, του διοικητικού συμβουλίου του, της διεύθυνσης ή των κατά
περίπτωση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων φορέων.
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Σημείωμα για την ορολογία
Το κείμενο της παρούσας ερευνητικής έκθεσης επιδιώκει τη συμμόρφωση προς τη
χρήση του όρου «Ρομά», όπως αυτός έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην παρούσα έκθεση, ο όρος «Ρομά», όπως και
παρόμοιοι ορισμοί που χρησιμοποιούνται ευρέως στις δημοσιεύσεις του Συμβουλίου
της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών,
αναφέρεται σε μία ποικιλόμορφη κοινότητα, η οποία απαρτίζεται από διαφορετικές
ομάδες. Μεταξύ αυτών είναι οι Roma, Sinti, Manouche, Gitano, Resande, Romer,
Romanlar, Domlar, Lomlar, Kaale, Egyptians, Ashkali, Tattare, Gypsies, Scottish
Travellers, Mandopolini, Ghurbeti, Beyash (Bajaši, Rudari/Ludari), Jevgjit και πολλές
άλλες. Στην Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής, οι ομάδες αυτές γίνονται αντιληπτές ως
μέρος των ευρύτερων πληθυσμών Ρομά. Καθίσταται σαφές λοιπόν ότι, με τη χρήση
του όρου Ρομά, οι χορηγοί και οι συγγραφείς της παρούσας έκθεσης δεν έχουν σε
καμία περίπτωση την πρόθεση να υποτιμήσουν οποιαδήποτε από τις επιμέρους
κοινότητες. Οι αναγνώστες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, όσον αφορά τη χρήση
του όρου αυτού, δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αμφισβητηθεί με οποιονδήποτε τρόπο
η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τόσο τους Ρομά όσο και τις ομάδες που
ακολουθούν ένα νομαδικό τρόπο ζωής (travelers). Επίσης, οφείλουμε να
επισημάνουμε ότι υπάρχει στη μεσαία τάξη ένα σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο
ποσοστό Ρομά, οι οποίοι συμμετέχουν πλήρως ως πολίτες στις χώρες και στις
κοινωνίες όπου διαβιούν, δίχως να αποχωρίζονται την εθνική και πολιτισμική τους
ταυτότητα. Για λόγους αναγνωσιμότητας, στην παρούσα έκθεση το επίθετο «Ρομά»
χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε στους Ρομά ως σύνολο, είτε ως ομάδες είτε ως
μεμονωμένα άτομα, όπως για παράδειγμα στα παιδιά των Ρομά, ή στις οικογένειες
Ρομά. Το επίθετο «Romani/Ρομ αναφέρεται γενικά στις γλώσσες και στον πολιτισμό
τους.
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1. Συνοπτική Παρουσίαση
Από τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το φαινόμενο της
εμπορίας παιδιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη -ιδίως υπό τη μορφή της παιδικής
επαιτείας μεταξύ των κοινοτήτων Ρομά μεταναστών- έχει αποκτήσει μεγάλες
διαστάσεις,. Ταυτόχρονα με την πάροδο του χρόνου ο χαρακτήρας του έχει
διαφοροποιηθεί. Η παρούσα έκθεση διερευνά την εμπορία ανθρώπων εστιάζοντας
στα παιδιά των Ρομά μεταναστών στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην
εμπορία παιδιών που προορίζονται για επαιτεία, μικροκλοπές και σεξουαλική
εκμετάλλευση των αγοριών. Στο αμιγώς διεθνικό πλαίσιο που διέπει το φαινόμενο
της εμπορίας ανθρώπων, η Ελλάδα αντιιμετωπίζεται ως χώρα προορισμού. Προς την
Ελλάδα μεταναστεύει σημαντική μερίδα του πληθυσμού των Ρομά από άλλα κράτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως οι Αλβανία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Σκοπός
της έκθεσης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων της έρευνάς μας, τα
οποία αφορούν στην ύπαρξη και την έκταση του φαινομένου της εμπορίας παιδιών
που συναντάται σε τρεις μορφές στην Ελλάδα. Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες προστασίας και πρόνοιας του παιδιού,
καθώς και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου όταν αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις,
αναδεικνύοντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές. Μία πλήρης και περιεκτική
προσέγγιση στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών Ρομά προϋποθέτει την ορθή
αντίληψη του προβλήματος στις πραγματικές του διαστάσεις, καθώς και την
αξιολόγηση των σχετικών κυβερνητικών δράσεων. Παράλληλα, όμως, οφείλει και να
προστατεύει τους Ρομά από τις διακρίσεις.
Τα δεδομένα για την παρούσα μελέτη συγκεντρώθηκαν συνδυάζοντας τη
δευτερογενή συλλογή στοιχείων (desk research) από διάφορες πηγές (επισκόπηση
βιβλιογραφίας πρόσφατων ερευνών σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα,
νομοθεσία και πολιτική για την παράνομη εμπορία), και τις ημι-δομημένες
συνεντεύξεις, στις οποίες συμμετείχαν βασικοί ενδιαφερόμενοι παράγοντες και
φορείς από το δικαστικό σώμα και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, καθώς και
ειδικοί από τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Συνεντεύξεις διενεργήθηκαν επίσης
με εμπειρογνώμονες από δημόσιους φορείς, με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών
και κοινωνικούς λειτουργούς από μη-κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της παιδικής μέριμνας, του streetwork, της παροχής
βοήθειας στα θύματα εμπορίας, καθώς και από ΜΚΟ που εργάζονται με ομάδες Ρομά
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κόρινθο. Αξιοποιούμε επίσης τις απαντήσεις που
συγκεντρώσαμε μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με
της Γενική Γραμματεία Πρόνοιας (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων) και απευθύνεται σε όλα τα δημόσια ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και
φιλοξενίας για παιδιά, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η έρευνά μας καταδεικνύει ότι η εμπορία με σκοπό την εκμετάλλευση για
επαιτεία επηρεάζει μεγάλο αριθμό παιδιών Ρομά που μεταναστεύουν στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Αλβανία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι οι κύριες
χώρες καταγωγής των παιδιών-θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την
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επαιτεία στην Ελλάδα. Τα ευρήματά μας καταδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός
αβεβαιότητας σχετικά με τα κριτήρια που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός επικινδυνότητας για τα παιδιά Ρομά που
ωθούνται στην επαιτεία. Εξίσου αβέβαιη και ασαφής είναι και η εφαρμοζόμενη
νομοθεσία και τα αποδεκτά όρια παρέμβασης με στόχο την προστασία του παιδιού.
Υπάρχει μια αυξανόμενη συμμετοχή των γονέων και των συγγενών της ευρύτερης
οικογένειας, σε σχέση με τους τρίτους (που δεν ανήκουν στην οικογένεια), ως
μεταφορείς (transporters) των παιδιών τους με σκοπό την επαιτεία στην Ελλάδα. Η
εμπλοκή της οικογένειας στην μετανάστευση των παιδιών προς εκμετάλλευση έχει
προκαλέσει μια ουσιαστική αμφιθυμία μεταξύ των αρχών ως προς το αν θα πρέπει σε
τέτοιες περιπτώσεις να μιλάμε για εμπορία ανθρώπων. Συχνά, το γεγονός ότι η
εκμετάλλευση μπορεί κάλλιστα να γίνεται εντός της -άμεσης ή ευρύτερηςοικογένειας, ακόμη και από τους ίδιους τους γονείς προς τα παιδιά τους, ούτε
αναγνωρίζεται ούτε διερευνάται περαιτέρω. Ο τρόπος με τον οποίο η νομοθεσία και
οι υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης μπορούν να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και
να αντιμετωπίσουν την εκμετάλλευση που λαμβάνει χώρα εντός του οικογενειακού
πλαισίου είναι ένα ζήτημα υπερβολικά περίπλοκο. Εξακολουθεί να αποτελεί
σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο
ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παιδιών εκείνων που βρίσκονται στην πλέον
ευάλωτη και εξαθλιωμένη θέση.
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2. Εισαγωγή
Η εξαναγκαστική παιδική επαιτεία αποτελεί κατάφωρη
παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού. Τα παιδιά
που εξαναγκάζονται σε επαιτεία από τρίτους βιώνουν
καθημερινά τη βάναυση κακοποίηση, ωστόσο δεν θα
πρέπει να παραβλέπουμε το πρόβλημα των παιδιών που
εξαναγκάζονται στην επαιτεία από τους ίδιους τους γονείς
τους, παρόλες τις προκλήσεις που αυτό εγείρει.1

Η εμπορία ανθρώπων έχει αναγνωριστεί ως φαινόμενο που αναδύθηκε στα πλαίσια
των εντεινόμενων, σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο, μεταναστευτικών
μετακινήσεων. Αυτές επηρεάζουν όχι μόνο τους ενήλικες αλλά και τα παιδιά. Κατά
τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν
στρέψει την προσοχή τους σε αυτό το φαινόμενο. Έχουν υιοθετήσει ποικίλους
κανόνες και συμβάσεις που υπαγορεύουν στα κράτη την αναγνώριση της εμπορίας ως
έγκλημα και την επιβολή σχετικών κυρώσεων. Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί μία
μορφή εγκληματικής δραστηριότητας που διαφεύγει τον έλεγχο του κράτους και έχει
σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις, πρόκειται παράλληλα και για μια κατάφωρη
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η παραβίαση αυτή αφορά ορισμένες από
τις πλέον επιβλαβείς και άθλιες μορφές εκμετάλλευσης ανθρώπων από άλλους
ανθρώπους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες όπου αυτοί που
υφίστανται την εκμετάλλευση και πλήττονται από αυτή είναι παιδιά. Η εμπορία
παιδιών που προορίζονται για εργασία, επαιτεία, σεξουαλική και άλλου είδους
εκμετάλλευση, είναι φαινόμενο διαδεδομένο σε πολλά κράτη του κόσμου. Παρά τη
θέσπιση προτύπων σε περιφερειακό επίπεδο από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ)
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και παρά τις στοχευμένες πολιτικές, τις
μεταρρυθμίσεις και τη νομοθεσία που έχουν υιοθετήσει οι εθνικές κυβερνήσεις για
την αντιμετώπισή της, η εμπορία παιδιών συνεχίζεται σε διάφορα μέρη της
Ευρώπης.2 Εξίσου αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι επηρεάζει σε δυσανάλογα
μεγάλο βαθμό τα παιδιά από τις κοινότητες των Ρομά.3
Η παρούσα έκθεση εξετάζει την εμπορία ανθρώπων δίνοντας έμφαση στα
παιδιά μεταναστών Ρομά στην Ελλάδα. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ελλάδα
αναδείχθηκε σε προορισμό για μετανάστες και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Ιδιαίτερη
βαρύτητα δίνεται στην εμπορία παιδιών που προορίζονται για επαιτεία, μικροκλοπές

Delap, Emily. “Begging for Change. Research Findings and Recommendations on Forced Child
Begging in Albania/Greece, India and Senegal.” Anti-Slavery International, 2009, σελ. 1. Τελευταία
πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου 2014. Η μετάφραση από το πρωτότυπο είναι των συγγραφέων. Η έκθεση της
Emily
Delap
είναι
προσβάσιμη
στην
ιστοσελίδα
<http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2009/b/beggingforchange09.pdf>
2
KMOP and Defence for Children International – Italy. “Improving and Monitoring Protection
Systems Against Child Trafficking and Exploitation (IMPACT). Transnational Analysis.” Φεβρουάριος
2014,
σελ.
15.
Τελευταία
πρόσβαση:
1
Δεκεμβρίου
2014.
<http://impacteu.org/files/IMPACT%20content%20web%20final%20Jan.pdf>
3
Βλ. ERRC and PiN. “Breaking the Silence: Trafficking in Romani Communities.” Μάρτιος 2011.
Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου 2014. <http://www.errc.org/cms/upload/file/breaking-the-silence19-march-2011.pdf>
1
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και για σεξουαλική εκμετάλλευση αγοριών.4 Ο λόγος για τον οποίο
επικεντρωνόμαστε συγκεκριμένα στα αγόρια αναφορικά με την σεξουαλική
εκμετάλλευση είναι ότι, σε αντίθεση με τα κορίτσια, η σεξουαλική κακοποίηση των
αγοριών δεν έχει μελετηθεί. Στο αμιγώς διεθνικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει το
φαινόμενο της εμπορίας, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα προορισμού στην οποία
μεταναστεύει σημαντικός αριθμός ανθρώπων με καταγωγή Ρομά από άλλα κράτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Αλβανία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία,
προκειμένου να εργαστούν. Παρόλο που η επαιτεία είναι ένα φαινόμενο που
παρατηρείται και μεταξύ των γηγενών παιδιών Ρομά, στην παρούσα μελέτη δεν την
εξετάζουμε. Εστιάζουμε αποκλειστικά στην εμπορία ανθρώπων, η οποία συνδέεταιμε
τη διασυνοριακή μετακίνηση.
Ώπως συνηθίζεται, ξεκινούμε τη μελέτη ορίζοντας την έννοια της εμπορίας
ανθρώπων, υιοθετώντας τον ευρέως αποδεκτό ορισμό που προτείνει ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ωστόσο, προκειμένου να κατανοήσουμε την επαιτεία
μεταξύ των παιδιών Ρομά που έχουν μεταναστεύσει στην Ελλάδα -η οποία και
αποτελεί την πιο κοινή μορφή εκμετάλλευσης ανάμεσα στις τρεις μορφές όπου
επικεντρώνεται το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα- είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε
μια πληρέστερη εικόνα. Αυτό απαιτεί να κατανοήσουμε το φαινόμενο σε συνάρτηση
και με άλλα, αντίστοιχα φαινόμενα, όπως η παιδική εργασία με την οποία είναι στενά
αλληλένδετη. Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο είδος
αξιόποινης πράξης που παίρνει πολλές μορφές, και μπορεί να θεωρηθεί ως η
σύγχρονη εκδοχή της δουλείας. Σύμφωνα με τον ευρέως αποδεκτό ορισμό που
χρησιμοποιεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου
Εγκλήματος (UNTOC), ως εμπορία ανθρώπων…
«…νοείται η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, παροχή καταλύματος ή η
υποδοχή προσώπων, με την απειλή ή χρήση βίας ή άλλων μορφών
εξαναγκασμού, με απαγωγή, εξαπάτηση, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή
ευάλωτης θέσης ή με παροχή ή αποδοχή χρημάτων ή ωφελημάτων για να
επιτευχθεί η συγκατάθεση προσώπου που έχει τον έλεγχο άλλου προσώπου, με
σκοπό την εκμετάλλευση…» 5
Όσον αφορά την εκμετάλλευση, υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να
επισημάνουμε στον παραπάνω ορισμό. Πρώτον, η μετακίνηση, ιδίως η διασυνοριακή,
είναι εγγενής στην εμπορία ανθρώπων. Η απομάκρυνση των ανθρώπων από το σπίτι,
την κοινότητα και τη χώρα τους, τούς καθιστά ευάλωτους,] και εξαρτημένους από
τους διακινητές τους. Ως εκ τούτου, μειώνει τις πιθανότητες να επαναστατήσουν
Το φαινόμενο της γυνακείας πορνείας (και μεταξύ των πληθυσμών Ρομά) έχει ερευνηθεί σε βάθος.
Για παράδειγμα, βλ., ERRC & PiN. “Breaking the Silence: Trafficking in Romani Communities.”
Μάρτιος 2011. Βλ. επίσης Gabriella Lazaridis, “Trafficking and Prostitution. The Growing
Exploitation of Migrant Women in Greece”. European Journal of Women’s Studies, Vol. 8, No. 1
(2001): 67-102.
5
Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνεται στο Άρθρο 3(a) του Πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και
τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, που συμπληρώνει τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου
2014.
<http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebooke.pdf>
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εναντίον τους και να προσπαθήσουν να διαφύγουν. Επιπλέον, υπάρχουν μεγαλύτερες
δυσκολίες στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας όταν αυτή «διασχίζει» σύνορα
κρατών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εμπορία ανθρώπων είναι φαινόμενο
αποκλειστικά διασυνοριακό. Αντιθέτως, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης
για τη Δράση Κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (Σύμβαση της Βαρσοβίας, 2005)
αναγνώρισε ότι η εμπορία ανθρώπων μπορεί επίσης να εμφανιστεί και εσωτερικά σε
ένα κράτος. Η πλειοψηφία των κρατών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν προβεί
στην ποινικοποίηση της εσωτερικής εμπορίας ανθρώπων (ΟΑΣΕ/ βλ. σχετική έκθεση
του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [ODIHR],
2005, σελ. 4). Δεύτερον, συχνά η εμπορία χαρακτηρίζεται από τη φαινομενική, κατ’
επίφαση μόνο, συναίνεση του θύματος για τη μεταφορά ή ακόμη και για την
εκμετάλλευσή του. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι η συναίνεση αυτή είναι ψευδής και
δεν αναιρεί τον εξαναγκαστικό και εκμεταλλευτικό χαρακτήρα της εμπορίας – σαφώς
δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική συναίνεση όταν αυτή αποσπάται με εξαπάτηση,
και με την απειλή ή τη χρήση βίας. Αυτό ισχύει ιδίως στις περιπτώσεις όπου
εμπλέκονται παιδιά και ανήλικοι. εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας τους και του μη
ολοκληρωμένου επιπέδου πνευματικής ανάπτυξης και ωριμότητάς τους, τα παιδιά και
οι ανήλικοι είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κατάχρηση ισχύος από ενήλικες.
Η εμπορία ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης και της παιδικής επαιτείας, είναι
ένα φαινόμενο που συναντάται σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό στους Ρομά.6 Κυρίως
επηρεάζει τα παιδιά Ρομά ηλικίας τεσσάρων ή πέντε ετών αλλά μπορεί να τα
επηρρεάσει και καθ’όλη τη διάρκεια των παιδικών τους χρόνων και της εφηβείας.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορούν να εξηγήσουν τον υψηλό κίνδυνο και την
εξαιρετικά ευάλωτη θέση των παιδιών Ρομά, και την ροπή τους προς την εμπορία
ανθρώπων με σκοπό την επαιτεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη γενικότερα. Κατ’ αρχήν, οι βαθύτερες αιτίες για την ευαλωτότητά τους θα
πρέπει να αναζητηθούν στην κοινωνική τους κατάσταση ως μία έντονα
περιθωριοποιημένη κοινωνική ομάδα. Είναι αποδέκτης διαδεδομένων και βαθιών
προκαταλήψεων και αρνητικών στερεότυπων, ενώ συγχρόνως πλήττεται από πάρα
πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Τα υψηλά επίπεδα περιθωριοποίησής τους αυξάνουν
πολύ τις παθανότητες τα παιδιά Ρομά να παρασυρθούν και να συμμετέχουν σε
δραστηριότητες στις οποίες υφίστανται εκμετάλλευση.
Δεύτερον, τα παιδιά Ρομά
είναι εκτεθειμένα στην εμπορία ανθρώπων επειδή συχνά δεν διαθέτουν ληξιαρχικά
έγγραφα σε κάποιον δήμο, με αποτέλεσμα να στερούνται επίσημης ταυτοποίησης και
να μην είναι καταχωρημένα στα κρατικά αρχεία. Πρόκειται για ένα γενικότερο
πρόβλημα που αντιμετωπίουν οι Ρομά σε πολλά κράτη. Εν μέρει σχετίζεται με τον
τρόπο ζωής τους, αλλά και με τις θεσμοθετημένες και βαθιά ριζωμένες διακρίσεις σε
βάρος τους, οι οποίες κάνουν πολλούς Ρομά να είναι δύσπιστοι απέναντι στις
κρατικές αρχές. Η μη καταχώρησή τους στα αρχεία των ληξιαρχείων καθιστά
ευκολότερη για τους σωματέμπορους την αλίευση θυμάτων μεταξύ των Ρομά.
Παράλληλα παρεμποδίζει τις προσπάθειες των κρατικών λειτουργών να
προσδιορίσουν την πραγματική ταυτότητα των παιδιών που μεταφέρονται σε
διασυνοριακό επίπεδο. Είναι δύσκολο για τους κοινωνικούς λειτουργούς ή για τις
αστυνομικές αρχές να εξακριβώσουν εάν το άτομο που συνοδεύει ένα παιδί είναι ο

6

ERRC & PiN. “Breaking the Silence: Trafficking in Romani Communities.” Μάρτιος 2011, σελ. 11.
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γονιός του ή κάποιος συνοδός, όταν δεν έχουν στη διάθεσή τους μέσα ταυτοποίησης.7
Η απουσία επίσημης εγγραφής καθιστά επίσης δύσκολη για τις εθνικές αρχές τη
συλλογή αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τον χαρακτήρα και τη συχνότητα της
εμπορίας ανθρώπων στις κοινότητες των Ρομά, ιδιαίτερα σε σχέση με τα παιδιά.
Επιπλέον, για πολλούς Ρομά, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, η μη
καταχώρησή τους στο ληξιαρχείο σημαίνει επίσης ότι δεν καλύπτονται από το δίχτυ
προστασίας που παρέχουν οι κρατικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας,
Στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεκριμένες
πολιτισμικές πρακτικές που συναντώνται στις κοινότητες των Ρομά, όπως ο γάμος σε
νεαρή ηλικία, η παιδική εργασία και η κινητικότητα, είναι επίσης πιθανό να
καταστήσουν τα παιδιά τους περισσότερο ευάλωτα στην εμπορία.8 Η αναγνώριση
των σχετικών κινδύνων και προβλημάτων καθίσταται δυσκολότερη για τους γονείς
και τους κηδεμόνες, όταν τα παιδιά ενθαρρύνονται ή υπάρχει από αυτά η απαίτηση
να εργάζονται αντί να πηγαίνουν τακτικά στο σχολείο. Τουλάχιστον σε κάποιες
κοινότητες Ρομά στην Ευρώπη, ιδίως σε αυτές που πλήττονται σφοδρότερα από την
ανέχεια, η παιδική εργασία ή η επαιτεία προκειμένου να συμπληρωθεί το
οικογενειακό εισόδημα αποτελούν διαδεδομένεςς, ή τουλάχιστον αποδεκτές και
ανεκτές, πρακτικές. Η ανάθεση της επίβλεψης ενός παιδιού σε κάποιον συγγενή, φίλο
ή γνωστό που υπόσχεται να βρει στο παιδί εργασία, φαντάζει ενδεχομένως αποδεκτή
στους γονείς που έχουν άγνοια των πραγματικών συνθηκών που θα συναντήσει το
παιδί τους σε ένα ξένο κράτος.
Η παραδοχή ότι οι γονείς ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να έχουν την
προσδοκία από τα παιδιά τους να συνδράμουν στο οικογενειακό εισόδημα, ως
εσωτερική πρακτική της κοινότητας, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ισοδύναμη με την
αποδοχή της διαδεδομένης παρανόησης περί εγγενούς σχέσης των Ρομά με την
επαιτεία. Μια τέτοια εσφαλμένη αντίληψη οδηγεί μάλιστα στον στιγματισμό τους.
Αντιθέτως, η αναγνώριση αυτής της αντίληψης θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο
για να σκεφτούμε πιο προσεκτικά. Οι πρακτικές αυτές, όπως η παιδική εργασία,
μπορεί λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις βασικές στρατηγικές επιβίωσης των
οικογενειών ή και ολόκληρων κοινοτήτων, αντί να θεωρούμε ότι οφείλονται σε
φαινομενικά διαφορετικές (και υποδεέστερες) πολιτισμικές νοοτροπίες και
παραδόσεις. Στην πραγματικότητα, αυτές οι πολιτισμικές προκαταλήψεις που είναι
διαδεδομένες μεταξύ των μη-Ρομά έχουν ενισχύουν τις τάσεις απομόνωσης των
Ρομά. Επίσης συμβάλλουν στην απροθυμία των Ρομά να αναγνωρίζουν ανοιχτά και
να συζητήσουν τα φαινόμενα της εμπορίας και της παιδικής επαιτείας, με
αποτέλεσμα να ενισχύονται περαιτέρω οι υπάρχουσες προκαταλήψεις.9
Από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παιδική επαιτεία αποτελεί
μία μορφή εξαναγκαστικής εργασίας και αντίκειται εμφανώς στα θεμελιώδη
δικαιώματα και τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών. Αυτό ισχύει ακόμη και στις
περιπτώσεις όπου η παιδική επαιτεία δεν εμπεριέχει τον εξαναγκασμό ή την
εξαπάτηση, και ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνει χώρα στα πλαίσια διασυνοριακών
OSCE-ODIHR. “Awareness Raising for Roma Activists on the Issue of Trafficking in Human Beings
in South-Eastern Europe.” Βαρσοβία, Απρίλιος 2006, σελ. 9-10. Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου
2014. <http://www.osce.org/odihr/18813?download=true>
8
OSCE-ODIHR. “Awareness Raising for Roma Activists on the Issue of Trafficking in Human Beings
in South-Eastern Europe.” Βαρσοβία, Απρίλιος 2006, σελ. 2.
9
OSCE-ODIHR. “Awareness Raising for Roma Activists on the Issue of Trafficking in Human Beings
in South-Eastern Europe.” Βαρσοβία, Απρίλιος 2006, σελ. 12.
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μεταναστευτικών μετακινήσεων (εμπορία) ή στο εσωτερικό ενός κράτους.10 Τα
παιδιά αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία όσον αφορά την επαιτεία. η εμφάνιση των
παιδιών ως ευάλωτα άτομα που χρειάζονται προστασία προκαλεί συναισθήματα
συμπόνιας και φιλανθρωπίας, γι’ αυτό και μπορούν να κερδίσουν περισσότερα
χρήματα σε σχέση με τους ενήλικες.
Από τις δεκαετίες του 1990 και 2000 μέχρι σήμερα, η φύση του φαινομένου
της εμπορίας παιδιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ιδίως υπό τη μορφή της παιδικής
επαιτείας στις κοινότητες των Ρομά, έχει αλλάξει ριζικά. Ενώ τα πρώτα χρόνια η
εμπορία παιδιών με σκοπό τηνεπαιτεία οργανωνόταν από τρίτους και εγκληματικά
δίκτυα, κατά τα δέκα τελευταία χρόνια η εμπορία παιδιών γίνεται κυρίως υπό τον
έλεγχο των γονέων, ή μελών της ευρύτερηςοικογένειας. Η προσεκτική ανάγνωση των
σχετικών εκθέσεων από ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς, σε συνδυασμό με αρκετές
συνεντεύξεις με εμπλεκόμενους παράγοντες, καταδεικνύουν ότι αυτή η μετατόπιση
έχει όντως συμβεί. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλαν διάφοροι λόγοι. Στις αρχές του
2000, αφότου υπέγραψε το αποκαλούμενο Πρωτόκολλο του Παλέρμο11) και άλλες
διεθνείς συμβάσεις, η κυβέρνηση της Αλβανίας, η οποία αποτελεί μία από τις κύριες
χώρες προέλευσης των παιδιών Ρομά που έρχονται στην Ελλάδα για επαιτεία, άρχισε
να αναγνωρίζει το φαινόμενο της παιδικής επαιτείας. Προχώρησε στην
ποινικοποίηση της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών,
καθώς και της παράνομης διέλευσης των συνόρων, ενώ θέσπισε αυστηρότατες
κυρώσεις για τους παραβάτες.12 Οι αυστηρότερες διατάξεις για την καταπολέμηση
της εμπορίας αποτέλεσαν ισχυρό αντικίνητρο όχι μόνο για τους διακινητές, αλλά και
για τους ίδιους τους γονείς, με δεδομένο τον υψηλότερο κίνδυνο να συλληφθούν τα
παιδιά τους.13 Ένας ακόμη παράγονοτας που πιθανώς συνέβαλε στη μείωση της
εμπορίας παιδιών από τα εγκληματικά δίκτυα σχετίζεται με τον αντίκτυπο που είχαν
στις κοινότητες και στις οικογένειες των Ρομά οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης
(awareness raising) των ΜΚΟ. Σχετίζεται επίσηςκαι με τις πιέσεις που άσκησαν οι
διεθνείς οργανισμοί.
Η αυξανόμενη συμμετοχή των γονέων και των συγγενών της διευρημένης
οικογένειας, ως στρατολογητές και μεταφορείς των παιδιών τους σε κάποια ξένη
χώρα με σκοπό την επαιτεία ή την πώληση μικροαντικειμένων, θέτει υπό
αμφισβήτηση τους διαδεδομένους και εδραιωμένους ορισμούς για την εμπορία
ανθρώπων. Έχει επίσης ευρείες συνέπειες για το πως αντιλαμβανόμαστετις βέλτιστες
πρακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου. Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να
παρουσιάσει και να αναλύσει τα ευρήματα της έρευνάς μας σχετικά με την ύπαρξη
και την έκταση τριών μορφών εμπορίας παιδιών στην Ελλάδα. Επιπλέον, εξετάζει τις
προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες προστασίας
του παιδιού και επιβολής του νόμου όταν πρόκειται για τέτοιες περιπτώσεις, και
Delap, Emily. “Begging for Change. Research Findings and Recommendations on Forced Child
Begging in Albania/Greece, India and Senegal.” Anti-Slavery International, 2009.
11
Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών
και παιδιών, που συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου
εγκλήματος.
12
Βλ. Terre des hommes and Arsis. “Transnational Protection of Children. The Case of Albania and
Greece, 2000-2006.” 2006, σελ. 14. Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου 2014.
<https://tdhproduction.s3.amazonaws.com/media_files/457_tdh_transnational_protection_children_alb
ania_greece_en_2006_original.pdf>
13
Delap, Emily. “Begging for Change. Research Findings and Recommendations on Forced Child
Begging in Albania/Greece, India and Senegal.” Anti-Slavery International, 2009, σελ. 8.
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επιχειρεί να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές. Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην
καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών Ρομά προϋποθέτει κατανόηση του προβλήματος
σε όλες τις διαστάσεις του και αξιολόγηση των σχετικών δράσεων που έχει αναλάβει
η κυβέρνηση. Παράλληλα όμως πρέπει και να προστατεύει τους Ρομά από τις
διακρίσεις σε βάρος τους.
Τα στοιχεία για την παρούσα μελέτη συγκεντρώθηκαν πρώτον μέσα από τη
δευτερογενή συλλογή στοιχείων (desk research) από διάφορες πηγές (επισκόπηση
βιβλιογραφίας πρόσφατων ερευνών σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα,
νομοθεσία και πολιτική για την παράνομη εμπορία). Συγκεντρώθηκαν επίσης μέσα
από ημι-δομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και
Ιουλίου 2014. Οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς
από το δικαστικό σώμα και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, και με
εμπειρογνώμονες από δημόσιους φορείς και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.
Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 23 συνεντεύξεις με εκπροσώπους από τους
ακόλουθους δημόσιους φορείς: Υπουργείο Εξωτερικών, Διευθύνσεις Δημόσιας
Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας (Αττική και Θεσσαλονίκη), Γραφείο
Δημοσίου Κατηγόρου (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ – Αθήνα και Θεσσαλονίκη), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
(ΙΥΠ) και Συνήγορος του Πολίτη. Διενεργήθηκαν επίσης συνεντεύξεις στην Αθήνα,
στη Θεσσαλονίκη και στην Κόρινθο, με εκπροσώπους από ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της παιδικής μέριμνας, του streetwork και της
παροχής στήριξης σε θύματα εμπορίας, καθώς και από ΜΚΟ που συν-εργάζονται με
ομάδες Ρομά.14 Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι: A21 Campaign, Άρσις, Κλίμακα,
Ιατρική Παρέμβαση, Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας, Κιβωτός των Παιδιών,
Praksis, Χαμόγελο του Παιδιού. Συνέντευξη πραγματοποιήθηκε και με συνεργάτη
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα.
Αξιοποιήσαμε επίσης τις απαντήσεις που συγκεντρώσαμε μέσω
ερωτηματολογίου, το οποίο αναπτύξαμε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Πρόνοιας (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και
απευθύναμε προς όλα τα δημόσια ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και ξενώνες
φιλοξενίας, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, το ερωτηματολόγιο
περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των παιδιών
Ρομά που υπήρξαν θύματα εμπορίας και στα οποία παρείχαν υπηρεσίες/ κατάλυμα οι
εν λόγω φορείς, ή σχετικά με τις μορφές εκμετάλλευσης τις οποίες υπέστησαν.

3. Ιστορικό της Χώρας
3.1. Η Εμπορία Παιδιών Ρομά στην Ελλάδα
Οι πρώτες περιπτώσεις εμπορίας παιδιών Ρομά στην Ελλάδα αναφέρθηκαν περί τα
τέλη της δεκαετίας του 1990. Τα παιδιά με καταγωγή Ρομά εντοπίζονταν τότε μεταξύ
των Αλβανών μεταναστών και είχαν μεταφερθεί στην Ελλάδα προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για επαιτεία ή για εξαναγκαστική εργασία στους δρόμους των
μεγαλουπόλεων. Ο όρος «παιδιά των φαναριών» προέκυψε αναφορικά με τα παιδιά
που εντοπίζονταν συνήθως πέριξ των φαναριών ή των χαρακτηριστικών κόκκινων
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις μας για τις
πληροφορίες, τις απόψεις τους και την τεχνογνωσία που μας παρείχαν.
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πινακίδων Stop, όπου επαιτούσαν είτε άμεσα είτε έμμεσα, πουλώντας π.χ. τσιγάρα ή
χαρτομάντηλα, ή καθαρίζοντας τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων για λίγα ψιλά. Μία από
τις πρώτες έρευνες για το εν λόγω ζήτημα, η οποία διενεργήθηκε από τον
ανθρωπιστικό οργανισμό Save the Children («Σώστε τα Παιδιά»), ανέδειξε πόσο
ευάλωτα στην εμπορία ήταν τα παιδιά από τις αλβανικές κοινότητες Ρομά στις πόλεις
Ελμπασάν, Κορυτσά, Βεράτι(ο) και Τίρανα. Εφιστά επίσης την προσοχή στην ακραία
φτώχεια, στην απουσία ευκαιριών και στον κοινωνικό αποκλεισμό ως βασικές αιτίες
του φαινομένου.15 Η εμπορία παιδιών από την Αλβανία με στόχο την εκμετάλλευση
στην επαιτεία και αλλού αφορούσε κυρίως τα αγόρια. Οι έρευνες κατέδειξαν ότι η
εμπορία, η στρατολόγηση και η εκμετάλλευση διενεργούνταν κατά κύριο λόγο από
κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων.16
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, οι διακινητές στρατολογούσαν τα
παιδιά με τη συγκατάθεση των γονέων τους. Πολλοί από αυτούς είχαν συνήθως
άγνοια για τις σκληρές συνθήκες εκμετάλλευσης που βίωναν τα παιδιά ενώ έδιναν τη
συγκατάθεσή τους γιανα «ενοικιασθούν» τα παιδιά τους από τους εκμεταλλευτές με
αντάλλαγμα κάποιο μηνιαίο χρηματικό ποσό.17 Στις αρχές του 2000 αναφέρθηκαν
επίσης περιπτώσεις κοριτσιών Ρομά από την Αλβανία που είχαν μεταφερθεί στην
Ελλάδα για να χρησιμοποιηθούν στην πορνεία.18 Στα πλαίσια της μεγαλύτερης
ευαισθητοποίησης,και μεταξύ των κοινοτήτων Ρομά, σχετικά με την εμπορία, καθώς
και της θέσπισης αυστηρότερων κυρώσεων για τους διακινητές, οι γονείς έπαψαν να
δίνουν τη συγκατάθεσή τους τόσο εύκολα. Οι αντιλήψεις των γονέων για τους
κινδύνους που διέτρεχαν τα παιδιά τους, αλλά και για τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονταν, άλλαξαν. Καθώς φαίνεται, αντιλήφθηκαν ότι θα μπορούσαν να
εξασφαλίσουν σημαντικό μερίδιο του κέρδους, αντί να το αφήνουν στους διακινητές,
εφόσον οργάνωναν οι ίδιοι τη μετανάστευση στη γειτονική Ελλάδα όπου θα
μπορούσαν να ασχοληθούν με δραστηριότητες όπως η επαιτεία.19
Οι αρχές επιβολής του νόμου και οι κοινωνικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι
σήμερα η εμπορία παιδιών Ρομά από την Αλβανία, υπό τις συνθήκες που
περιγράφηκαν, έχει μειωθεί σημαντικά – εάν όχι παύσει εντελώς. Παράλληλα, με
βάση όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις που διενεργήσαμε, προκύπτει ότι έχουμε μια
αυξημένη παρουσία παιδιών Ρομά από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στους
δρόμους, τα οποία ασχολούνται με την επαιτεία και άλλες προσοδοφόρες
δραστηριότητες. Η ένταξη στην ΕΕ επιτρέπει πλέον τη νόμιμη και απρόσκοπτη
είσοδο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση για τη Βουλγαρία 2014 Trafficking in
Persons («Εμπορία Ανθρώπων το 2014»), αρκετά παιδιά Ρομά στην Ελλάδα

Renton, Daniel. “Child Trafficking in Albania.” Save the Children, 2001. Τελευταία πρόσβαση: 1
Δεκεμβρίου
2014.
<http://www.childtrafficking.org/pdf/user/child_trafficking_in_albania_save_the_children.pdf>
16
Βλ. Συκιώτου-Ανδρουλάκη, Αθανασία Π., Εμπορία Ανθρώπων στα Βαλκάνια. Θύμα, Δράστης και
Κατασταλτικές Στρατηγικές, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα Αντ. Ν., 2003.
17
ODIHR-CPRSI. “Assessment Trip to Albania on Trafficking in Children from Roma and Egyptian
Communities. Report.” 16 - 21 June 2003, σελ. 12. Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου 2014.
<http://www.osce.org/odihr/42549?download=true>
18
Renton, Daniel. “Child Trafficking in Albania.” Save the Children, 2001; ODIHR-CPRSI.
“Assessment Trip to Albania on Trafficking in Children from Roma and Egyptian Communities.
Report”.
19
Delap, Emily. “Begging for Change. Research Findings and Recommendations on Forced Child
Begging in Albania/Greece, India and Senegal.” Anti-Slavery International, 2009, σελ. 4.
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εξωθούνται σε επαιτεία στους δρόμους και σε μικροκλοπές.20 Στην ίδια έκθεση, η
Ρουμανία περιγράφεται ως χώρα καταγωγής ανδρών, γυναικών και παιδιών που
πέφτουν θύματα εμπορίας για εξαναγκαστική εργασία και σεξουαλική εκμετάλλευση,
καθώς και για επαιτεία και κλοπές στην Ελλάδα, με τα θύματα της εξαναγκαστικής
επαιτείας να είναι συνήθως Ρομά.21 Τα τελευταία χρόνια, η αστυνομία και οι ΜΚΟ
έχουν διαπιστώσει την παρουσία σημαντικού αριθμού παιδιών Ρομά στην Ελλάδα, τα
οποία κατάγονται από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και
εξαναγκάζονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον να πωλούν μικροαντικείμενα
στους δρόμους ή να επαιτούν.22
Ο χαρακτήρας της εμπορίας παιδιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει
μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια. Η εμπορία ως μία δραστηριότητα που ξεκινούσε,
οργανώνονταν και γινόταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τρίτους και από
εγκληματικά δίκτυα με στόχο την κερδοφορία, έχει, τουλάχιστον εν μέρει, εκλείψει.
Έχει μετεξελιχθεί σε ένα φαινόμενο που ελέγχεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τους
ίδιους τους γονείς ή το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτή η αλλαγή έχει
προκαλέσει έντονη συζήτηση ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές και τους κοινωνικούς
λειτουργούς. Εγείρει εύλογα ερωτήματα ως προς τον βαθμό που το ενδοοικογενειακό
πλαίσιο λήψης αποφάσεων και ελέγχου, εντός του οποίου εντοπίζεται συχνά η
εξαναγκαστική εργασία παιδιών μεταναστών Ρομά στην Ελλάδα, την αποσυνδέει ως
φαινόμενο από την εμπορία ανθρώπων. Σε αυτή την περίπτωση, η υφιστάμενη
προσέγγιση βάσει του ποινικού δικαίου καθίσταται πλήρως ακατατάλληλη. Στον
βαθμό που λαμβάνουν χώρα στο ενδοοικογενειακό πλαίσιο, η επαιτεία και η εργασία
στους δρόμους πρέπει να θεωρηθούν ως δραστηριότητες που αποφέρουν εισόδημα
στα παιδιά των μεταναστών Ρομά -ως ένας τρόπος, δηλαδή, για να συμπληρώσουν το
οικογενειακό εισόδημα. Συνεπώς, οι γονείς ή τα μέλη της οικογένειας που τα
επιβλέπουν δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως ποινικώς κολάσιμοι γι’ αυτό.
Αδιαμφισβήτητα, μία προσέγγιση με βάση το ποινικό δίκαιο, η οποία θα
αντιμετωπίζει τους γονείς ή τα μέλη της οικογένειας ως διακινητές, είναι πολύ πιθανό
να επιδεινώσει απλώς τη θεση των παιδιών. Μια τέτοια προσέγγιση καθιστά
υπεύθυνους και απομακρύνει από τα παιδιά εκείνους που συχνά αποτελούν τη
σημαντικότερη πηγή σταθερότητας και ασφάλειάς τους.
Από την άλλη πλευρά όμως, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι εντός της
οικογενειακής σφαίρας δεν είναι δυνατό να εκδηλωθούν απάνθρωπες συμπεριφορές
και καταναγκασμός. Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ και οι κοινωνικοί
λειτουργοί στις συνεντεύξεις μας, η εκμετάλλευση ενδέχεται επίσης να λάβει χώρα
εντός της άμεσης και της διευρυμένης οικογένειας, και να προέρχεται ακόμη και από
τους ίδιους τους γονείς ή από συγγενείς. Παράλληλα, οι οικογένειες Ρομά μπορεί να
είναι οι ίδιες ευάλωτες στην εκμετάλλευση από εγκληματικές συμμορίες ή από άτυπα
δίκτυα που τους μεταφέρουν στην Ελλάδα και τους εκμεταλλεύονται, εξωθώντας
τους στην επαιτεία ή σε άλλες δραστηριότητες του δρόμου.
US Department of State. “2014 Trafficking in Persons Report. Country Narratives: Bulgaria.”
Τελευταία
πρόσβαση:
1
Δεκεμβρίου
2014.
<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226689.htm>
21
US Department of State. “2014 Trafficking in Persons Report. Country Narratives: Romania.”
Τελευταία
πρόσβαση:
1
Δεκεμβρίου
2014.
<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226803.htm>
22
US Department of State. “2014 Trafficking in Persons Report. Country Narratives: Greece.”
Τελευταία
πρόσβαση:
1
Δεκεμβρίου
2014.
<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014/226730.htm>
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Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις που διενεργήσαμε, ένα ιδιαίτερα
περίπλοκο ζήτημα είναι το πώς η νομοθεσία και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας
μπορούν να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν την εκμετάλλευση
που λαμβάνει χώρα εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Στην επισκόπηση της
νομοθεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας που ακολουθεί, επιχειρούμε να
εντοπίσουμε τις κύριες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι αρχές
επιβολής του νόμου και οι κοινωνικοί λειτουργοί από αυτή την άποψη.
Επισημαίνουμε επίσης τις αδυναμίες του πλαισίου που διέπει την καταπολέμηση της
εμπορίας όσον αφορά τον εντοπισμό των παιδιών Ρομά που έχουν πέσει θύματα
εμπορίας για επαιτεία.
Σε αυτή τη μελέτη για την Ελλάδα, επικεντρωνόμαστε πρωτίστως στην
παιδική επαιτεία, στην οποία αναφαίρονται άλλωστε,στην πλειοψηφία τους, τα
ευρήματά μας. Η μελέτη των άλλων δύο μορφών εμπορίας που εμπίπτουν στα
ενδιαφέροντα του προγράμματος, δηλαδήτην εμπορία παιδιών Ρομά με σκοπό τις
μικροκλοπές και τη σεξουαλική εκμετάλλευση αγοριών, είναι περιορισμένη. Ο λόγος
είναι ότι δεν υπάρχουν σχετικές έρευνες ή δεδομένα για τις μικροκλοπές και τη
σεξουαλική εκμετάλλευση των αγοριών Ρομά. Η ευαισθητοποίηση των
εμπειρογνωμόνων γύρω από την έκταση και τα χαρακτηριστικά αυτών των
φαινομένων είναι αντιστοίχως περιορισμένη, μην επιτρέποντας συνεπώς μια πιο
εμπεριστατωμένη συζήτηση. Εντούτοις, η άγνοια αυτή είναι πολύ πιθανό να
οφείλεται στην απουσία ενδιαφέροντος, γνώσης και ουσιαστικής κατανόησης των
συγκεκριμένων μορφών εμπορίας ανθρώπων, παρατήρηση που αποτελεί από μόνη
της σημαντικό εύρημα. Η έλλειψη σχετικών δεδομένων και αναφορών δεν θα πρέπει
να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι οι συγκεκριμένες μορφές εμπορίας δεν υπάρχουν στην
Ελλάδα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η έκθεση του 2014 Trafficking in Persons
(«Εμπορία Ανθρώπων το 2014») αναδεικνύει την Ελλάδα ως χώρα προορισμού για
θύματα από τη Ρουμανία που διακινούνται για να διαπράξουν κλοπές. Ίσως η
υιοθέτηση μιας διαφορετικής μεθοδολογίας από αυτή που χρησιμοποιεί η παρούσα
μελέτη, όπως για παράδειγμα μίας μεθοδολογίας που θα στηρίζεται στην
παρατήρηση, θα μπορούσε να επιτρέψει τη συλλογή περισσότερο εμπεριστατωμένων
πληροφοριών για αυτές τις δύο μορφές εμπορίας ανηλίκων.
Ένα σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες να μελετηθούν η έκταση και οι
μορφές εμπορίας παιδιών Ρομά στην Ελλάδα σχετίζεται με την απουσία στοιχείων
για την εθνική προέλευση των θυμάτων εμπορίας.23 Τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία
συγκεντρώνει η Ελληνική Αστυνομία, προσδιορίζουν το φύλο των θυμάτων, την
εθνικότητά τους και τις μορφές εκμετάλλευσης στις οποίες υποβλήθηκαν. Όπως
φαίνεται και στον Πίνακα 2, οι ανήλικοι αποτελούν μειοψηφία ανάμεσα στα θύματα
εμπορίας που καταγράφηκαν από την Ελληνική Αστυνομία. Κατά την περίοδο 20112013, αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας στην Ελλάδα συνολικά 34 ανήλικοι (βλ.
Πίνακα 1). Από αυτούς, οι τέσσερις είχαν διακινηθεί με σκοπό την επαιτεία (τρία
αγόρια από τη Ρουμανία και ένα κορίτσι από την Ελλάδα), εννέα ήταν θύματα
εργασιακής εκμετάλλευσης (κυρίως αγόρια ρουμανικής υπηκοότητας), 19 υπέστησαν
σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ ένα παιδί από τη Βουλγαρία αποδείχθηκε ότι είχε

Η συλλογή στοιχείων σχετικά με την εθνότητα των θυμάτων προϋποθέτει ότι έχουμε προηγουμένως
προσδιορίσει τι είναι αυτό που κάνει κάποιον Ρομά. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτή
μέθοδος για να αποφανθούμε εάν ένα άτομο ή μία ομάδα ανθρώπων ανήκει στην εθνότητα των Ρομά,
πέρα από το πώς οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται και τη γλώσσα τους.
23
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διακινηθεί με σκοπό την παράνομη υιοθεσία του.24 Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω
στοιχεία της αστυνομίας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά της
πραγματικής έκτασης του προβλήματος. Καταγράφουν τις περιπτώσεις που έχουν
εντοπιστεί και έχουν παραπεμφθεί στις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ για την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων, και για τις οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι σχετικές
ποινικές διαδικασίες.
Ομοίως, τα κρατικά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και οι ΜΚΟ που
εμπλέκονται στην προστασία των θυμάτων δεν συλλέγουν στοιχεία ή πληροφορίες
για την εθνική προέλευση των θυμάτων εμπορίας στα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες
τους. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις μας δεν ήταν σε θεση να μας
παράσχουν σχετικά δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν τις
απόψεις και τις εμπειρίες τους σε σχέση με την εμπορία παιδιών Ρομά στους
αντίστοιχους τομείς της αρμοδιότητάς τους. Σε αυτές ακριβώς τις εμπειρίες και τις
εκτιμήσεις βασιζόμαστε (όπου και όταν αυτές ήταν διαθέσιμες) προκειμένου να
καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα στην παρούσα έκθεση.
Με δεδομένη την απουσία στοιχείων σχετικά με τους Ρομά που υπήρξαν
θύματα εμπορίας, σχεδιάσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων) σε όλα τα δημόσια ιδρύματα παιδικής πρόνοιας στην
Ελλάδα.25 Τα ιδρύματα αυτά μεριμνούν για τη φροντίδα, τη στέγαση και την
εκπαίδευση των ορφανών και των ασυνόδευτων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων
των περιπτώσεων εκείνων όπου η κηδεμονία των παιδιών έχει ανακληθεί από τους
γονείς τους με απόφαση του Εισαγγελέα. Στόχος αυτού του ερωτηματολογίου ήταν
να γίνει μία εκτίμηση για τον αριθμό και την εθνικότητα των παιδιών Ρομά, μεταξύ
των παιδιών εκείνων, για τα οποία έχει αποδειχθεί ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν
πέσει θύματα εμπορίας, και στα οποία παρείχαν τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια
των ετών 2010-2013. Λάβαμε απαντήσεις από 23 ιδρύματα που παρέχουν στέγαση
και αρωγή σε παιδιά στην Ελλάδα. Τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε μέσω των
ερωτηματολογίων μάς επιτρέπουν να κάνουμε ορισμένες ενδιαφέρουσες
διαπιστώσεις. Κατά τη διάρκεια της τριετούς αυτής περιόδου, σε 23 περιπτώσεις
παιδιών Ρομά που είχαν παραπεμφθεί σε δημόσια ιδρύματα παιδικής πρόνοιας
υπήρχαν υποψίες -ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις αναγνωρίστηκε επίσημα- ότι είχαν
πέσει θύματα εμπορίας. Σχεδόν τα μισά από αυτά (12) ήταν παιδιά από την Ελλάδα,
την Αλβανία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, τα οποία είχαν διακινηθεί προκειμένου
να υιοθετηθούν παράνομα. Τα υπόλοιπα μισά (11) τα είχαν εκμεταλλευτεί για
επαιτεία και είχαν εθνικότητα Ελληνική, Αλβανική και Ρουμανική.
Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι τα παιδιά Ρομά που διακινούνται στην
Ελλάδα από τις γειτονικές χώρες δεν διαβιούν εντός των κοινοτήτων Ρομά στην
Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι φορείς έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην εμπορία των βρεφών Ρομά στην
Ελλάδα και στην ευπάθεια των παιδιών που προέρχονται από κοινότητες Ρομά σε αυτό το φαινόμενο.
Η «υπόθεση της Μαρίας», η οποία προκάλεσε τη φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, συνηγορεί υπέρ της πολυδιάστασης αυτού του φαινομένου η οποία, ωστόσο, ξεφεύγει
κατά πολύ από τους στόχους της παρούσας μελέτης. Για παράδειγμα, βλ. Christides, Giorgos.
“Greece’s Child-trafficking Problem.” BBC, October 21, 2013. Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου
2014. <http://www.bbc.com/news/world-europe-24613781>
25
Για λόγους οικονομίας, δεν απευθύναμε το ερωτηματολόγιο σε ΜΚΟ και κέντρα φροντίδας που
διαχειρίζεται η Εκκλησία. Αυτό όμως δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς ο στόχος μας δεν ήταν να
δημιουργήσουμε μια εθνική βάση δεδομένων με υποθέσεις από όλη τη χώρα, αλλά να αναδείξουμε
μερικές πτυχές του φαινομένου.
24

15

Εθνική Έκθεση: Ελλάδα
Ελλάδα, ούτε και συγχρωτίζονται με τον εγχώριο πληθυσμό Ρομά. Οι
εμπειρογνώμονες σε θέματα Ρομά που παραχώρησαν συνεντεύξεις για την παρούσα
μελέτη κατέστησαν σαφές ότι η κάθε κοινότητα Ρομά έχει τα δικά της
χαρακτηριστικά και την εσωτερική κουλτούρα και είναι δομημένη στα βάση των
ευρύτερων οικογενειακών δεσμών. Συνεπώς, οι κοινότητες των Ρομά δεν είναι
ανοιχτές στην εγκατάσταση νέων μελών που δεν έχουν σχέση με την κοινότητα.26
Φαίνεται ότι τα παιδιά-θύματα στις περισσότερες περιπτώσεις διαβιούν σε
ενοικιασμένα διαμερίσματα σε μεγαλουπόλεις όπου υπόκεινται σε εκμετάλλευση.
Πολύ συχνά ζουν σε διαμερίσματα σε κεντρικές περιοχές ώστε να έχουν εύκολη
πρόσβαση στα σημεία όπου μπορούν να ασχοληθούν με τις συγκεκριμένες
δραστηριότητες. Το αστικό περιβάλλον μειώνειτις πιθανότητες να εντοπιστούν και να
συλληφθούν.27 Αυτές οι παρατηρήσεις καθόρισαν την απόφασή μας να μην
εφαρμόσουμε τη συμμετοχική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράμματος για τις χώρες καταγωγής των θυμάτων, και να μην
επιδιώξουμε την ενεργή συμμετοχή των κοινοτήτων Ρομά στην Ελλάδα.28
Η εμπορία ανθρώπων μπορεί να είναι εσωτερική (εντός των κρατικών
συνόρων) εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες μετακίνησης και (η πρόθεση)
εκμετάλλευσης. Σε αρκετές συνεντεύξεις με εκπροσώπους των αρχών παροχής
υπηρεσιών και επιβολής του νόμου διατυπώθηκε η παρατήρηση ότι τα παιδιά από τις
εγχώριες κοινότητες Ρομά δεν είναι εξίσου ευάλωτα με τα παιδιά μεταναστών Ρομά
όσον αφορά την εμπορία και εκμετάλλευσή τους εντός της χώρας. Αυτό δεν
σχετίζεται κατ’ ανάγκη με τις συνθήκες διαβίωσης των εγχώριων πληθυσμών Ρομά,
αφού πολλοί από αυτούς είναι επίσης φτωχοί και αποκλεισμένοι.29 Οι περισσότεροι
από τους ειδικούς με τους οποίους μιλήσαμε παραδέχονται ότι, ενώ αρκετά παιδιά
Ρομά από την Ελλάδα εμπλέκονται σε επαιτεία ή άλλες δραστηριότητες του δρόμου,
αυτές οι δραστηριότητες δεν συνιστούν (εσωτερική) εμπορία ανθρώπων.. Δεν
συνιστούν εμπορία από την άποψη ότι η επαιτεία και οι συναφείς δραστηριότητες
αποτελούν μέρος της οικογενειακής «οικονομικής δραστηριότητας» χωρίς να
απαιτείται η παρουσία τρίτου προσώπου που θα δράσει ως εξαναγκαστής ή
διακινητής και να ελέγχει τη δραστηριότητα και τη μετακίνηση του παιδιού. Τέτοιου
είδους δραστηριότητες του δρόμου, όπου συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό παιδιά
Ρομά, ποτέ δεν θεωρήθηκαν ως εμπορία ή εκμετάλλευση, είτε από τους ίδιους τους
Ρομά είτε από την πλειψηφία του πληθυσμού, κυρίως επειδή δεν συνδέονται με
διασυνοριακήμετακίνηση. Αντιθέτως, εκλαμβάνονται ως πολιτισμικά καθιερωμένες
και αποδεκτές πρακτικές των οικογενειών και των κοινοτήτων Ρομά. Ωστόσο, όπως
προειπώθηκε στο παρόν κεφάλαιο, οι δραστηριότητες του δρόμου όπως η παιδική
Συνέντευξη με συντονιστή της ΜΚΟ Κιβωτός των Παιδιών, Κόρινθος, 27 Ιουνίου 2014. Συνέντευξη
με εμπειρογνώμονα σε θέματα Ρομά και εκπρόσωπο της ΜΚΟ Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας,
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013. Συνέντευξη συνεργάτες της ΜΚΟ Κλιμακα, Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2013.
27
Συνέντευξη με κοινωνικό λειτουργό της Άρσις, Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2014.
28
Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχική μεθοδολογία δεν προβλεπόταν στις χώρες προορισμού των
θυμάτων, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, και δεν διατέθηκαν καθόλου πόροι για αυτόν τον σκοπό.
29
Για τους Ρομά στην Ελλάδα, βλ.: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2011). «Εθνικό
Πλαίσιο
για
τους
Ρομά».
Τελευταία
πρόσβαση:
1
Δεκεμβρίου
2014.
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_greece_strategy_en.pdf> | Ziomas, Dimitris,
Bouzas Nikolas. and Spyropoulou, Natalia. “Promoting the Social Inclusion of Roma. A Study of
National Policies. Greece.” Institute of Social PolicyNational Centre for Social Research – EKKE,
2011.
Τελευταία
πρόσβαση:
1
Δεκεμβρίου
2014.
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en&newsId=1407&moreDocuments=yes&ta
bleName=news>
26
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επαιτεία μεταξύ των μεταναστώ Ρομά, επίσης λαμβάνουν πλέον χώρα εντός του
οικογενειακού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα των παιδιών
προσβάλλονται σε μεγάλο βαθμό. Προκειμένου να προσδιορίσουμε εάν υπάρχει
εκμετάλλευση οφείλουμε, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι απαραίτητο να
λάβουμε υπόψη μας πλήθος παραγόντων και προβληματισμών.
Πίνακας 1: Εξακριβωμένες περιπτώσεις ανήλικων θυμάτων εμπορίας, βάσει εθνικότητας, μορφής εκμετάλλευσης και
φύλου (2011-2013)
2011

2013

2011

Σεξουαλική
εκμετάλλευση

Εθνικότητα
Α

Θ

Ελληνική
Ρουμανική

2012

3

Α

Θ

1

1

5

5

Αλβανική

2

Βουλγαρική

1

2012

2013

2011

Εργασιακή
εκμετάλλευση

Α

Θ

Α

Θ

Α

Θ

Α

2012

2013

2011

Επαιτεία
Θ

Α

Θ

Α

1

Θ

2012

Παράνομη υιοθεσία
Α

Θ

Α

Θ

Α

Θ

1
6

1

1

3
1

1

Μπαγκλαντεσιανή

1

Πηγή: Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, Τμήμα Ανάλυσης και Πρόληψης Εγκλήματος.
Τα δεδομένα παραχωρήθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα.

Πίνακας 2: Θύματα εμπορίας, 2005, 2007, 2011-2012

2005

2007

2011

2012

ΣΥΝΟΛΟ

Άνδρες

29

31

28

18

106

Γυναίκες

104

64

54

61

283

Ανήλικοι

4

4

17

15

40

ΣΥΝΟΛΟ

137

99

99

94

429

Πηγή: Ο Πίνακας δημιουργήθηκε από τους συγγραφείς με βάση δεδομένα που παραχωρήθηκαν από το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, Τμήμα Ανάλυσης και Πρόληψης Εγκλήματος.
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3.2. Το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα: προκλήσεις
αναφορικά με την εφαρμογή του στην εμπορία
παιδιών Ρομά
Η ύπαρξη ενός επαρκούς νομικού πλαισίου που συμμορφώνεται με τα διεθνή
πρότυπα είναι βασικό στοιχείο σε κάθε προσπάθεια καταπολέμησης της εμπορίας
ανθρώπων. Παρόλο που η ελληνική νομοθεσία ενάντια στην εμπορία ανθρώπων είναι
αρκούντως εναρμονισμένη με αυτά τα πρότυπα, ο εντοπισμός των περιπτώσεων
εμπορίας στα παιδιά Ρομά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα προβληματικός. Η
ανάλυση που ακολουθεί παρέχει μία κριτική παρουσίαση της εγχώριας νομοθεσίας
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Εξετάζει τις νομικές έννοιες και τους
ορισμούς, καθώς και την εφαρμογή τους στην πράξη. Επίσης, εξετάζεται ο βαθμός
στον οποίο τα νομικά αυτά πρότυπα και οι πρακτικές εφαρμογής τους είναι
κατάλληλες και εφαρμόσιμες σε περιπτώσεις εμπορίας και εκμετάλλευσης παιδιών
Ρομά, με στόχο την επαιτεία, τις μικροκλοπές και τη σεξουαλική εκμετάλλευση των
αγοριών Ρομά, ενώ υπό αυτή την έννοια διερευνώνται και τυχόν ανεπάρκειες και
ελαττώματά τους.
Στην Ελλάδα, η εμπορία ανθρώπων αναγνωρίστηκε ως διακριτό ποινικό
αδίκημα το 2002, οπότε και προστέθηκαν στον Ποινικό Κώδικα συγκεκριμένες νέες
ρήτρες, μέσω του Νόμου 3064/2002.30 Ο νόμος αυτός προέκυψε ως απάντηση σε
φαινόμενα, τα οποία το υπάρχον νομικό πλαίσιο της εποχής δεν ήταν σε θέση να
αντιμετωπίσει. Μείζονες παράγοντες από το εξωτερικό έδωσαν την ώθηση,
συμπίπτοντας με μία περίοδο οικονομικής άνθησης για την Ελλάδα, και καθιστώντας
τη χώρα ελκυστικό προορισμό για οικονομικούς μετανάστες και χώρα διέλευσης και
προορισμού για εγκληματικά δίκτυα που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων.31
Σύμφωνα με τον Νόμο 3064/2002, το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων
προσδιορίστηκε με την υιοθέτηση του ορισμού του ΟΗΕ, ο οποίος την προσδιορίζει
ως τη στρατολόγηση, μεταφορά ή προώθηση εντός ή εκτός της επικρατείας, παροχή
καταλύματος ή υποδοχή προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης αυτών με
ή χωρίς αντάλλαγμα σε άλλο πρόσωπο, με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου
εξαναγκαστικού μέσου, με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας του, τη γενετήσια
εκμετάλλευση ή την αφαίρεση οργάνων του σώματός του.32 Αυτό ισχύει επίσης όταν
ο υπαίτιος, για να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση του ατόμου με τη
χρήση απατηλών μέσων ή το παρασύρει, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση του,

Ελλάδα/ Νόμος 3064/2002 (15-10-2002).
Lymouris, Nikolaos. “Trafficking in Greece.” Paper presented at the 3rd Hellenic Observatory PhD
Symposium on Contemporary Greece: Structures, Context and Challenges, London School of
Economics, London, United Kingdom, June 14-15, 2007. σελ. 4. Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου
2014. <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/32457/1/MPRA_paper_32457.pdf> |
Papantoniou-Frangouli, Maria (in collaboration with Dourida, Vangelio, Diamantopoulou, Areti,
Barla, Efrosyni and Kapsalis, Apostolos). “Trafficking for Labour in Greece.” Report prepared in the
frame of the project Combating trafficking in Human Beings - Going Beyond, 2011, σελ. 19-21.
Τελευταία
πρόσβαση:
1
Δεκεμβρίου
2014.
<http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/10_Slavery___AntiTrafficking/National_reports/2011-03-Greek_Report_GOING_BEYOND.pdf>
32
Ελλάδα/ Άρθρα 1(1) και 8(1) του Νόμου 3064/2002.
30
31
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με υποσχέσεις, δώρα, πληρωμές ή παροχή άλλων ωφελημάτων.33 Η νέα νομοθεσία
καθιέρωσε επίσης μέγιστες ποινές για αδικήματα εμπορίας, οι οποίες περιλαμβάνουν
φυλάκιση και χρηματικά πρόστιμα. Όταν δε διαπράττονται σε βάρος ανήλικου
προσώπου, τα αδικήματα αυτά θεωρούνταν ως επιβαρυντικές περιστάσεις,
επισύροντας ποινή φυλάκισης έως δέκα έτη και χρηματική ποινή μεταξύ 10.000 και
50.000 ευρώ (€).34
Μετά τη θέσπιση της νομοθεσίας ενάντια στην εμπορία ανθρώπων, ιδρύθηκε
μία μονάδα εντός της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας
για να χειρίζεται τις περιπτώσεις εμπορίας σε εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να
ενισχυθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας σε ολόκληρη τη
χώρα, δημιουργήθηκαν εντός των Διευθύνσεων Ασφάλειας σε Αττική και
Θεσσαλονίκη δύο εξειδικευμένα Τμήματα για την Καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων. Ταυτόχρονα διορίστηκαν αστυνομικοί ειδικά για την καταπολέμηση της
εμπορίας σε αρκετά αστυνομικά τμήματα της ελληνικής περιφέρειας, οι οποίοι
λειτουργούν ως σημεία επαφής και δίαυλοι ενημέρωσης.
Η ευαλωτότητα των παιδιών στην εμπορία απέκτησε μεγαλύτερη προβολή και
αναγνώριση μέσω της επικύρωσης, το 2007, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την Εμπορία Παιδιών, την
Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία, με τον Νόμο 3625/2007.35 Ο νόμος
αυτός επέτρεψε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στον Ποινικό Κώδικα ώστε να
καλύπτονται τα εγκλήματα που αφορούν στην προσφορά, παράδοση ή αποδοχή, με
οποιοδήποτε μέσο, ενός παιδιού με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή του, στη
μεταφορά οργάνων για κερδοσκοπικούς λόγους, και στη συμμετοχή σε
εξαναγκαστική εργασία. Το 2010, η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος (Σύμβαση του Παλέρμο) μαζί
με τα τρία συνοδευτικά προς αυτή πρωτόκολλα.36 Η πιο πρόσφατη κίνηση
νομοθετικής παρέμβασης στον τομέα αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της
Οδηγίας της ΕΕ για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων
μέσω του Νόμου 4198/2013.37
Παρόλο που η εγχώρια νομοθεσία ενάντια στην εμπορία κάλυπτε ήδη το
μεγαλύτερο φάσμα των ζητημάτων με τα οποία ασχολούνται τόσο η Σύμβαση του
Παλέρμο όσο και η Οδηγία της ΕΕ, η υιοθέτησή τους είναι σημαντική από την άποψη
ότι προλειαίνει το έδαφος για αυξημένη ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία στην
πρόληψη και την καταπολέμηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με την εμπορία
ανθρώπων. Επιπλέον, στοχεύει στην πρώθηση της εφαρμογής πολιτικών για την
καταπολέμηση της εμπορίας σε εγχώριο επίπεδο. Η δημιουργία του Γραφείου του
Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, το οποίο
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, κατ’ εφαρμογή της
Ελλάδα/ Άρθρα 1(2) και 8(2) του Νόμου 3064/2002.
Ο νόμος δεν προσδιορίζει επακριβώς την έννοια του ανήλικου ατόμου. Ο Αστικός Κώδικας της
Ελλάδας ορίζει εμμέσως ποια άτομα θεωρούνται ανήλικα ορίζοντας την ηλικία ενηλικίωσης στα 18
έτη (Άρθρο 127).
35
Ελλάδα/ Νόμος 3625/2007 (24-12-2007).
36
Ελλάδα/ Νόμος 3875/2010 (20-09-2010). Στα επιπρόσθετα Πρωτόκολλα περιλαμβάνονται τα:
Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών
και παιδιών. Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών διά ξηράς, αέρος και θαλάσσης .
και Πρωτόκολλο κατά της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων.
37
Ελλάδα/ Νόμος 4198/2013 (11-10-2013).
33
34
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κοινοτικής Οδηγίας, αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση των εν λόγω
προσπαθειών. Βασική αποστολή του Γραφείου είναι ο σχεδιασμός μίας εθνικής
στρατηγικής για την καταπολέμηση της εμπορίας, η εφαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας και η παρακολούθηση της σχετικής δράσης ενάντια στη εμπορία εκ
μέρους των ενδιαφερόμενων αρχών και φορέων.38 Ο Νόμος 4198/2010 προβλέπει
επιπλέον τη δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων για τις περιπτώσεις εμπορίας
ανθρώπων, η οποία θα δώσει ώθηση στη συλλογή περισσότερο εμπεριστατωμένων
στατιστικών στοιχείων.39
Προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου και της
Οδηγίας της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας, ο Νόμος 3875/2010 εισήγαγε
τροποποιήσεις στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα, διευρύνοντας,μεταξύ άλλων, το πεδίο
εφαρμογής της εμπορίας ανθρώπων ως έγκλημα, ώστε να συμπεριληφθεί και η
εκμετάλλευση για επαιτεία.40 Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς, όπως έχουν
δείξει προηγούμενες έρευνες αλλά και τα δικά μας ερευνητικά ευρήματα, η
εκμετάλλευση για επαιτεία και εξαναγκαστική εργασία υπό τη μορφή πώλησης
μικροαντικειμένων στους δρόμους (όπως χαρτομάντηλα ή λουλούδια) αποτελούν τις
πιο διαδεδομένες μορφές εκμετάλλευσης των παιδιών Ρομά στην Ελλάδα. Τα
ευρήματά μας υπό αυτό το πρίσμα περιγράφονται παρακάτω. Θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι η πώληση μικροαντικειμώνων στους δρόμους συχνά αποτελεί και
αντιμετωπίζεται από τις αρχές επιβολής του νόμου ως συμπληρωματική προς τις
δραστηριότητες επαιτείας.41 Παλαιότερα, το έγκλημα της εκμετάλλευσης για επαιτεία
δεν ενέπιπτε στη νομοθεσία ενάντια στην εμπορία ή στη νομοθεσία σχετικά με την
επαιτεία. Ως αποτέλεσμα, παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ατιμώρητη, παρά το γεγονός
ότι γινόταν ολοένα και περισσότερο εις βάρος των οικονομικά ασθενέστερων
ατόμων.42 Η νομοθεσία ενάντια στην επαιτεία αφορά το Άρθρο 409 του Ποινικού
Κώδικα, το οποίο ποινικοποιεί τις εξής περιπτώσεις: α) όποιον εξωθεί σε επαιτεία ή
παραλείπει να εμποδίσει από την επαιτεία ή την αλητεία πρόσωπα που έχουν την
επιμέλειά του ή που βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης από αυτόν, και β) όποιον
Ελλάδα/ Άρθρο 6(1) του Νόμου 4198/2013. Ο Εθνικός Εισηγητής αντικατέστησε τον Εθνικό
Μηχανισμό Συντονισμού, ενός παραπλήσιου μηχανισμού όσον αφορά τις αρμοδιότητες που
αποτελούνταν από την Επιτροπή των Γενικών Γραμματέων των αρμόδιων Υπουργείων (η οποία
δημιουργήθηκε με βάση το Άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος 233/2003, 28-08-2003).
39
Ελλάδα/ Άρθρο 6(7) του Νόμου 4198/2013.
40
Ελλάδα/ Γενικές Διατάξεις, Άρθρο 24(1) του Νόμου 3875/2010 και Άρθρο 3(1) του Νόμου
4198/2013. Η εκμετάλλευση για επαιτεία ορίζεται στην ουσία ως η οικονομική εκμετάλλευση
υπηρεσίας που παρέχει κάποιο άτομο στον δράστη, υπό συνθήκες εξαναγκασμού. Βλ. Υπουργείο
Δικαιοσύνης. Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση και Εφαρμογή της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων Αυτής
και Συναφείς Διατάξεις», Ιούνιος 2010, σελ. 22. Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου 2014.
<http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/files/4_6_2010_aitiologiki_ekthesi_symvasis_inomeno
n_ethnon.pdf>
41
Βλ. ICMPD, ECORYS Nederland BV, ECPAT Austria, Save the Children Europe Group, Salvati
Copiii (Save the Children Romania), Save the Children Denmark, Save the Children Italy, Terres des
hommes. “Report for the Study on Typology and Policy Responses to Child Begging in the EU.”
JLS/2009/ISEC/PR/008-F2, 2012, σελ. 172. Τελευταία πρόσβαση: 1 Δεκεμβρίου 2014.
<http://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/report_for_the_study_on_typology_and_policy_responses_to_chil
d_begging_in_the_eu_0.pdf>
42
Βλ. Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση και Εφαρμογή της
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών
Πρωτοκόλλων Αυτής και Συναφείς Διατάξεις». Ιούνιος 2010, σελ. 43.
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παραδίδει ή προμηθεύει σε άλλους άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών ή άτομα
που έχουν υπερβεί αυτή την ηλικία, είναι όμως σωματικώς ή διανοητικώς ανάπηρα,
για να προκαλούν με τη νεαρή τους ηλικία ή με την τυχόν σωματική ή διανοητική
ασθένεια ή αναπηρία τους τον οίκτο ή την περιέργεια του κοινού για χρηματικό
όφελος, δικό του ή αλλου.43
Σε επίπεδο πολιτικής και νομικού πλαισίου, η συμπερίληψη της επαιτείας
μεταξύ των μορφών εκμετάλλευσης που σχετίζονται με το έγκλημα της εμπορίας
ανθρώπων είναι σημαντική. Παρόλ’ αυτά, τόσο ο εντοπισμός όσο και η ταυτοποίηση
παιδιών που επαιτούν στους δρόμους ως θύματα,ή ως δυνητικά θύματα εμπορίας,
υπόκεινται σε μια σειρά από προκλήσεις. Όπως γίνεται ευρέως αντιληπτό σε όλους
όσους συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και εργάζονται στους τομείς της παροχής
υπηρεσιών, της φροντίδας των παιδιών και της επιβολής του νόμου, πολύ συχνά οι
περιπτώσεις εκμετάλλευσης για επαιτεία δεν αναγνωρίζονται ως εμπορία. Ως εκ
τούτου, δεν αντιμετωπίζονται με βάση τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της
εμπορίας.44 Παρόλο που η Ελλάδα, όπως ήδη σημειώθηκε, είναι χώρα προορισμού
όπου μεγάλος αριθμός παιδιών Ρομά εμπλέκονται στην επαιτεία ή ενδέχεται να έχουν
πέσει θύματα εμπορίας, ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιπτώσεων εμπορίας
παιδιών για εκμετάλλευσή τους στην επαιτεία είναι αρκετά μικρός (βλ. Πίνακα 1).
Κατά την άποψη του Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών και με βάση την εμπειρία του,
το ζήτημα της εμπορίας παιδιών με σκοπό την επαιτεία δεν έχει αντιμετωπιστεί
ακόμη, από την πλευρά της εφαρμογής πολιτικής και της προστασίας των παιδιών.
Αντί αυτών, οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας έχουν επικεντρωθεί
και έχουν ασχοληθεί κυρίως με το φαινόμενο της εμπορίας κοριτσιών και γυναικών
με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.45
Σε αντιστοιχία με προηγούμενες έρευνες, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι
οι καταστάσεις εμπορίας είναι πολύ λιγότερο πιθανό να εντοπιστούν σε περιπτώσεις
που αφορούν παιδιά που επαιτούν υπό την εποπτεία του γονέα/ ενός προστάτη, καθώς
και στις περιπτώσεις όπου οι γονείς εμπλέκονται στην εκμετάλλευση. Είθισται αυτές
οι περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της νομοθεσίας για την επαιτεία
(Άρθρο 409 του Ποινικού Κώδικα), οπότε και οι κατηγορίες βαρύνουν τον γονέα ή
τον ενήλικο που έχει επιβεβαιωθεί ως νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού.46 Από τις
συνεντεύξεις προκύπτει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα
δυσκολεύονται να ερευνήσουν και να αποδείξουν εάν η συμμετοχή, ή μη, παιδιών
στην επαιτεία αποτελεί εμπορία, τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία
για την εμπλοκή τρίτου προσώπου ή ομάδας προσώπων, πέραν των γονέων ή των
νόμιμων κηδεμόνων, ως διακινητές. Πράγματι, είναι κάπως ασαφές κατά πόσον η
νομοθεσία ενάντια στη εμπορία βρίσκει εφαρμογή σε περιπτώσεις όπου οι ίδιοι οι
γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες είναι οι (φερόμενοι ως) δράστες. Αυτό ισχύει ιδίως
στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, κατά τη διάρκεια της
έρευνας, για τη χρήση σωματικής βίας, εκμετάλλευσης ή καταναγκασμού σε βάρος
Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με πρόστιμο. Σημειώστε ότι η περίπτωση
(β) του Άρθρου 409 εμφανίζεται ως τροπολογία στο Άρθρο 2(7) του Νόμου 3189/2003 (21-10-2003).
44
Συνέντευξη με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου
2014.
45
Συνέντευξη με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας, Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου
2014.
46
Οι αστυνομικές αρχές υποβάλλουν στον εισαγγελέα τη δικογραφία για να αποφασίσει εάν θα
απαγγελθούν κατηγορίες στον ύποπτο.
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του παιδιού. Αυτό ισχύει παρόλο που ο Νόμος 3875/2010 προβλέπει ότι η
στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, παροχή καταλύματος ή υποδοχή ενός παιδιού
με στόχο την εκμετάλλευσή του, θα θεωρείται ως εμπορία ανθρώπων, ακόμη και
όταν δεν περιλαμβάνει κανένα από τα μέσα (δηλαδή βία, απειλή ή άλλο μέσο
εξαναγκασμού) που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία.47
Οι ανωτέρω προκλήσεις όσον αφορά τον εντοπισμό των παιδιών που έχουν
πέσει θύματα εμπορίας έχουν σημαντικές συνέπειες για την πρόληψη του
εγκλήματος, τη δίωξη των δραστών και την προστασία και αρωγή που λαμβάνουν τα
παιδιά-θύματα. Αρκετά σημαντικό είναι επίσης ότι αποκαλύπτουν πως η επαιτεία των
παιδιών Ρομά αποτελεί μία «γκρίζα ζώνη». Όπως μας εξήγησε ένας εμπειρογνώμονας
σε θέματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ ενδέχεται να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην
επαιτεία και την εμπορία, η επαιτεία δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη εμπορία και δεν θα
πρέπει, εξ ορισμού, να αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Η δυσκολία έγκειται στη χάραξη
της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των δύο.48
Η περιορισμένη δυνατότητα του νομικού και πολιτικού πλαισίου για την
εμπορία ανθρώπων να προλαμβάνει το έκλημα και να εντοπίζει με επιτυχία τα
θύματα, είναι περισσότερο προφανής σε περιπτώσεις εμπορίας παιδιών – δίχως,
ωστόσο, να περιορίζεται σε αυτές. Παρόλο που οι προσπάθειες για την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και η συνεργασία ανάμεσα στους
ενδιαφερόμενους φορείς έχουν ενισχυθεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια, οι
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις μας εκτιμούν ότι ο αριθμός
των αναγνωρισμένων περιπτώσεων εμπορίας παιδιών υποεκτιμά κατά πολύ τον
πραγματικό αριθμό και την έκταση του φαινομένου. Η Ελλάδα δεν έχει θέσει σε ισχύ
κάποιο επίσημο εθνικό σύστημα για την ταυτοποίηση και την παραπομπή των
θυμάτων εμπορίας. Μολαταύτα, υπάρχει μία οιονεί επίσημη διαδικασία
ταυτοποίησης και παραπομπής που εμπλέκει τις μονάδες καταπολέμησης της
εμπορίας ανθρώπων και τους Εισαγγελείς, ενώ ο εθνικός μηχανισμός εντοπισμού και
παραπομπής που προβλέπεται από τη νομοθεσία βρίσκεται στο στάδιο της
ανάπτυξης.49
Στρέφοντας τώρα την προσοχή μας στην εμπορία παιδιών για σεξουαλική
εκμετάλλευση, είναι σαφές ότι τα κορίτσια που διακινούνται με αυτόν τον σκοπό
αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας
στην Ελλάδα. Τα στατιστικά αυτά βασίζονται και αντανακλούν, σε πολύ μεγάλο
βαθμό, τις πρακτικές για την καταπολέμηση της εμπορίας με στόχο τη σεξουαλική
εκμετάλλευση μεταξύ των κοριτσιών. Όπως ήδη επισημάνθηκε, οι προσπάθειες αυτές
έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Η αστυνομία δεν συγκεντρώνει πληροφορίες
σχετικά με την εθνικότητα ή την εθνότητα, στην οποία ανήκουν τα θύματα. Ωστόσ
μέσα από τις συνεντεύξεις μας με παρόχους υπηρεσιών προκύπτει ότι έχουν
διακινηθεί στην Ελλάδα αρκετά κορίτσια Ρομά από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία,
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην πορνεία.50

Ελλάδα/ Άρθρο 3(c), Παράγραφος I του Νόμου 3875/2010.
Συνέντευξη με εμπειρογνώμα σε θέματα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στη ΜΚΟ Α21
Εκστρατεία, Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014.
49
Ελλάδα/ Άρθρο 6(7) του Νόμου 4198/2013. Συνέντευξη με τον Εθνικό Εισηγητή για την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στο Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014.
50
Συνέντευξη με εμπειρογνώμονα σε θέματα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στη ΜΚΟ Α21
Εκστρατεία, Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014.
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Σε αντίθεση με την εμπορία κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση, η
σεξουαλική εκμετάλλευση των αγοριών γενικά, και των αγοριών Ρομά συκεκριμένα,
είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Ωστόσο, όπως εξηγήσαμε
παραπάνω, δεν έχουμε κατορθώσει να συνεισφέρουμε στην καλύτερη κατανόηση της
ύπαρξης και της έκτασης αυτής της μορφής εμπορίας στην Ελλάδα. Από τις τρεις
διαπιστωμένες περιπτώσεις αγοριών θυμάτων εμπορίας για σεξουαλική
εκμετάλλευση, όλα Ρουμανικής καταγωγής, οι αρχές κατ’ αρχάς δεν ήταν σε θέση να
παράσχουν στοιχεία για την εθνικότητά τους. Από την άλλη, ούτε οι συμμετέχοντες
στις συνεντεύξεις είχαν επίγνωση περιπτώσεων εμπορίας αγοριών Ρομά για
σεξουαλική εκμετάλλευση. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών δεν αποκλείει απαραιτήτως
την ύπαρξη αυτής της μορφής εμπορίας. Για την ακρίβεια, παρόλο που οι
συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν το πρόβλημα,
δεν απέκλεισαν το ενδεχέμενο ύπαρξής του, υπογραμμίζοντας έτσι την ανάγκη για
ευαισθητοποίηση γύρω από ένα δυνητικά παραμελημένο φαινόμενο στο πλαίσιο της
καπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.
Η Οδηγία της ΕΕ για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας
Ανθρώπων υιοθετεί έναν ευρύ ορισμό για την εμπορία ανθρώπων, ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης την «εκμετάλλευση για εγκληματικές δραστηριότητες». Αυτή
γίνεται κατανοητή ως εκμετάλλευση ενός ατόμου με στόχο να διαπράξει, μεταξύ
άλλων, κλοπές πορτοφολιών, κλοπές από καταστήματα, εμπορία ναρκωτικών και
άλλες παρόμοιες δραστηριότητες.51 Στην Ελλάδα, ωστόσο, η μεταφορά στο εθνικό
δίκαιο της Οδηγίας (μέσω του Νόμου 4198/2013) δεν συμπεριέλαβε την πρόβλεψή
της για την κλοπή πορτοφολιών. Δεν ήμασταν σε θέση να κατανοήσουμε τον λόγο
πίσω από αυτή την παράλειψη από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον
σχετικό νόμο. Επιπλέον, ο Νόμος 4198/2013 δεν διεύρυνε το φάσμα και το πεδίο
εφαρμογής της νομοθεσίας ενάντια στην εμπορία ώστε να συμπεριλάβει ρητώς την
εκμετάλλευση για εγκληματικές δραστηριότητες, όπως συμβαίνει με την Οδηγία της
ΕΕ που μεταφέρει ο νόμος.
Ως αποτέλεσμα της μη συμπερίληψης της εκμετάλλευσης για εγκληματική
δραστηριότητα στον νομικό ορισμό της εμπορίας ανθρώπων, δεν προβλέπεται
στοιχειοθέτηση για αυτές τις μορφές εκμετάλλευσης και για τις συνακόλουθες
δραστηριότητες στις οποίες τα θύματα εξαναγκάζονται να μετάσχουν. Επιπλέον,
παραμένει ασαφές το κατά πόσο,και υπό ποιες συνθήκες, η εκμετάλλευση με σκοπό
την εξώθηση σε εγκληματικές πράξεις θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μορφή εμπορίας
με σκοπό την εξαναγκαστική εργασία και, ως τέτοια, να αντιμετωπιστεί βάσει της
νομοθεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας. Μάλιστα, ο Νόμος 2918/2001, ο
οποίος επικύρωσε τη Σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την
Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών, κατατάσσει τη
χρήση, προμήθεια ή προσφορά παιδιού για παράνομες δραστηριότητες ανάμεσα στις
χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας (έμφαση των συγγραφέων).52 Μολαταύτα, δεν
υπάρχουν δημοσιευμένες έρευνες σχετικά με την εξαναγκαστική εγκληματικότητα
και την εμπορία παιδιών στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις μας από
τους φορείς επιβολής του νόμου και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών δεν ήταν σε
θέση να αναφέρουν περιπτώσεις παιδιών Ρομά που να έχουν διακινηθεί στην Ελλάδα
με σκοπό τη διάπραξη εγκληματικών δραστηριοτήτων. Εξ’ όσων γνωρίζουμε, το
Βλ. Οδηγία για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων , Προδικαστική
Απόφαση 11.
52
Ελλάδα/ Άρθρο 3 του Νόμου 2918/2001 (15-06-2001).
51
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2013 εντοπίστηκε στην Ελλάδα ένα παιδί από τη Βουλγαρία που έπεσε θύμα
εμπορίας με σκοπό την κλοπή πορτοφολιών.53 Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Αθηνών,
ωστόσο, παρατήρησε ότι υπάρχουν υποψίες για εγκληματικά δίκτυα που διακινούν
κορίτσια Ρομά στην Αθήνα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους για κλοπή
πορτοφολιών, δίχως όμως να έχει γίνει κάποια έρευνα για αυτές τις υποθέσεις μέχρι
στιγμής (βλ. υποενότητα 4.3).
Αυτό για το οποίο μεριμνά, ωστόσο, ο Νόμος 4198/2013 είναι η μη-δίωξη των
θυμάτων για τη συμμετοχή τους σε εγκληματικές δραστηριότητες, τις οποίες ίσως
διέπραξαν ως άμεση απόρροια της εξαναγκασμένης συμμετοχής τους σε οποιοδήποτε
από τα είδη εμπορίας που αναφέρει ο Ποινικός Κώδικας.54 Εναπόκειται στις
εισαγγελικές αρχές να αποφασίσουν τη μη-δίωξη των φερόμενων ως θύματα που
καταγγέλλουν την πράξη της εμπορίας, με βάση τα διαθέσιμα τεκμήρια και έως ότου
επιτευχθεί μία αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Η αρχή της μη-δίωξης, η οποία
εναρμονίζεται με τις διατάξεις της ΕΕ, αποτελεί παραδοχή ότι τα θύματα εμπορίας
ενδέχεται να εξωθηθούν σε εγκληματικές δραστηρότητες ως αποτέλεσμα της
διακίνησής τους. Επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο η προστασία των θυμάτων,
διευκολύνοντας παράλληλα την προθυμία τους να συνεργαστούν και να καταθέσουν
υπέρ της δίωξης των παραβατών.
Ένα κρίσιμο ζήτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό αφορά τη βούληση των
θυμάτων να αποκαλύψουν ότι έχουν πέσει θύματα εμπορίας, καταγγέλοντάς το
γεγονός προκειμένου να επωφεληθούν από την προαναφερθείσα διάταξη για τη μη
δίωξη. Σύμφωνα με την άποψη των ειδικών, η πιθανότητα ότι τα θύματα εμπορίας
ανθρώπων θα παρουσιαστούν στις αρχές για να καταγγείλουν την εκμετάλλευση την
οποία βιώνουν, είναι περιορισμένη και βασίζεται σε μη ρεαλιστικές υποθέσεις. Τα
θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι εξαιρετικά απίθανο να εμφανιστούν στην
αστυνομία ή στις δικαστικές αρχές για να κάνουν καταγγελία, γιατί από ψυχολογική
άποψη δεν έχουν την απαραίτητη αίσθηση εμπιστοσύνης απέναντι στις αρχές και
γιατί απλά φοβούνται να πράξουν κάτι τέτοιο. Ο έντονος φόβος είναι ένα βασικό
συναίσθημα πάνω στο οποίο «χτίζονται» οι σχέσεις εξάρτησης με τον εκμεταλλευτή
τους, και ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που διαστρεβλώνει την αντίληψη. Τα θύματα
δεν πρόκειται να είναι έτοιμα να μιλήσουν ούτε κάν σε δικηγόρο για μια τόσο
επώδυνη και καταστροφική, συνασθηματικά και διανοητικά, εμπειρία, εκτός εάν
έχουν ήδη λάβει σημαντική και εξειδικευμένη στήριξη και συμβουλευτική, η οποία
να τους ενθαρρύνει και να τους προετοιμάζει να το κάνουν αυτό.55 Είναι πολύ πιο
δύσκολο τα θύματα να καταγγείλουν την κατάσταση εκμετάλλευσής τους από μόνοι
τους, από ότι αν λάβουν κοινωνική υποστήριξη και χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης
με τους κοινωνικούς λειτουργούς που τους στηρίζουν. 56
Όλες αυτές οι ανησυχίες και οι επιφυλάξεις είναι ακόμη πιο έντονες στην
περίπτωση των παιδιών και των ανηλίκων. Αντί να υποθέτουμε πως τα θύματα θα
προσέλθουν,έτσι απλά, στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν ότι έπεσαν
Επίσημη επιστολή από τη Δημόσια Υπηρεσία της Βουλγαρίας για την Προστασία του Παιδιού
(SACP) προς το Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας, η οποία στάλθηκε στις 19-08-2014 ύστερα
από αίτηση για παροχή πληροφοριών.
54
Greece / Article 2(3) of Law 4198/2013. Victims’ protection from prosecution is also provided for
violations of the legislation on prostitution or immigration as a result of their trafficking.
55
Συνέντευξη με την ερευνήτρια Δανάη Αγγέλη, Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2014.
56
Συνέντευξη με μέλος της Ύπατης Αρμοστείες του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Αθήνα, 9 Οκτωβρίου
2014.
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θύματα εμπορίας, και για να καταθέσουν οι ίδιοι προκειμένου να ξεκινήσουν οι
διαδικασίες για ποινική έρευνα, είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί και να
εξορθολογιστεί η διαδικασία της ταυτοποίησης, δίνοντας ιδιαίτερα μεγάλη -εάν όχι
μεγαλύτερη- βαρύτητα τόσο στην εντατική κοινωνική εργασία όσο και στη νομική
αρωγή και τη διαδικασία ποινικής δίωξης.

4. H Εμπορία Παιδιών Ρομά στην Ελλάδα
4.1. Το φαινόμενο της εμπορίας παιδιών για επαιτεία
O επίσημος αριθμός των ταυτοποιημένων περιπτώσεων παιδιών που έπεσαν θύματα
εμπορίας με στόχο την εκμετάλλευσή τους για επαιτεία στην περίοδο 2011-2013,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ήταν τέσσερις: τρία αγόρια από
τη Ρουμανία και ένα κορίτσι από την Ελλάδα (βλ. Πίνακα 1). Με δεδομένη την
έλλειψη στοιχείων για την εθνική καταγωγή αυτών των θυμάτων, δεν είμαστε σε
θέση να αναφερθούμε στην αναλογία των παιδιών Ρομά μεταξύ των αναγνωρισμένων
περιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο αριθμός των
αναγνωρισμένων περιπτώσεων παιδιών που έπεσαν θύματα εμπορίας για επαιτεία
θεωρείται ως μη αντιπροσωπευτικός της πραγματικότητας και της πραγματικής
διάστασης του φαινομένου. Από την έρευνά μας προκύπτει ότι τα προβλήματα που
παρεμποδίζουν την ταυτοποίηση των θυμάτων εμπορίας για επαιτεία έχουν
σημαντικό αντίκτυπο στα παιδιά Ρομά – μια ομάδα δηλαδή που είναι η πλέον
ευάλωτη σε αυτή τη μορφή εμπορίας, όπως παραδέχονται άλλωστε στην πλειοψηφία
τους οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις μας. Μία σειρά από εκθέσεις αναγνωρίζουν
τους μετανάστες Ρομά ως την κύρια ομάδα παιδιών τα οποία επαιτούν στους δρόμους
των ελληνικών μεγαλουπόλεων. Ωστόσο, ελάχιστα γνωρίζουμε για την έκταση και
τις μορφές της εμπορίας παιδιών για επαιτεία μεταξύ των παιδιών Ρομά στο
περιβάλλον του δρόμου.
Έρευνες δείχουν την ύπαρξη εμπορίας παιδιών από την Αλβανία, τα οποία
τριγυρνούσαν στους δρόμους της Ελλάδας επαιτώντας καθόλη τη διάρκεια της
δεκαετίας 1990 και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 2000. Η πτώση του κομουνισμού
και η συνακόλουθη κατάρρευση των κοινωνικών υπηρεσιών στη χώρα αυτή είχαν ως
αποτέλεσμα την αύξηση της μετανάστευσης στη γειτονική Ελλάδα, ενώ συνέβαλαν
στην ευαλωτότητα των άπορων και περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού
στην εκμετάλλευση. Πολλά από τα παιδιά από την Αλβανία που επαιτούσαν στους
δρόμους ανήκαν σε ομάδες Ρομά, οι οποίες είχαν υποστεί την ανέχεια και τη
διάκριση για πολλά χρόνια.57 Έφτασαν στην Ελλάδα με τη συνοδεία κάποιου
συγγενή, ενός οικογενειακού φίλου ή κάποιου άγνωστου ατόμου, ενώ πολύ συχνά
στην εμπορία και την εκμετάλλευση συμμετείχαν εγκληματικά δίκτυα. 58 Σύμφωνα με
έκθεση της οργάνωσης “Save the Children”, τα παιδιά εισήλθαν στην Ελλάδα
παράνομα, συνοδευόμενα από τους διακινητές τους και ακολουθώντας τις
περισσότερο διαδεδομένες διαδρομές: Κορυτσά-Βίγλιστα-Follorine-Αργυρόκαστρο.59
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες, μην έχοντας συχνά
See also Delap, Emily. “Begging for Change. Research Findings and Recommendations on Forced
Child Begging in Albania/Greece, India and Senegal.” Anti-Slavery International, 2009, σελ. 1.
58
Terre des hommes and Arsis. “Transnational Protection of Children. The Case of Albania and Greece,
2000-2006.” 2006.
59
Renton, Daniel. “Child Trafficking in Albania.” Save the Children, 2001, σελ. 44-46.
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επίγνωση των συνθηκών εκμετάλλευσης που θα αντιμετώπιζαν τα παιδιά τους, έδιναν
τη συγκατάθεσή τους. Έκλειναν οικονομικές συμφωνίες με τους διακινητές βάσει
των οποίων τους αποδιδόταν κάποιο μηνιαίο χρηματικό ποσό ως αντάλλγμα για τις
υπηρεσίες των παιδιών τους.60 Έχουν υπάρξει αναφορές ότι τα παιδιά
εξαναγκάζονταν σε εργασία για ατελείωτες ώρες στους δρόμους, ενώ υπόκεινταν σε
σωματική κακοποίηση στις περιπτώσεις όπου αρνούνταν να συμμορφωθούν με τις
εντολές των διακινητών.61 Οι σκληρές συνθήκες που βίωσαν πολλά από αυτά τα
παιδιά αντικατοπτρίζονται εμφανώς στα λόγια ενός συμμετέχοντα στις συνεντεύξεις:
«Πολλές φορές, όταν αυτά τα παιδιά μεγάλωναν και δεν ήταν πλέον σε θέση να
κερδίσουν τη συμπάθεια [του κόσμου και των περαστικών στο δρόμο],
στέλνονταν πίσω στην Αλβανία σε οργανωμένα δίκτυα, τα οποία αναλάμβαναν
την παραμόρφωσή τους με καυτό λάδι ή ακρωτηριασμούς. Μπορούσαν έτσι και
πάλι να προκαλέσουν τα αισθήματα (συμπόνοιας ή οίκτου) του κοινού».62
Στις δεκαετίες του 1990 και 2000, η εισροή παιδιών των δρόμων στην Ελλάδα
αποτελούσε καινούργιο φαινόμενο και, ως τέτοιο, δεν αντιμετωπίστηκε με
οργανωμένο και συνεκτικό τρόπο εξαρχής. Έχει αναφερθεί ότι τα παιδιά που
επαιτούσαν και συλλαμβάνονταν από την αστυνομία απελαύνονταν χωρίς, ωστόσο,
να ληφθούν παράλληλα μέτρα που θα εξάλειπτα τον κίνδυνο της εκ νέου εμπορίας
τους.63 Στα πλαίσια του κρατικού προγράμματος «Προστασία και κοινωνική
φροντίδα των παιδιών στον δρόμο», αρκετά παιδιά των δρόμων, αγόρια Ρομά και μη
από την Αλβανία, τα οποία βρέθηκαν να εργάζονται στους δρόμους της Ελλάδας στα
τέλη της δεκαετίας 1990, παραπέμφθηκαν σε δημόσια ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα.
Για μερικά από αυτά έγινε εφικτός ο εντοπισμός των οικογενειών τους στην Αλβανία,
αλλά στην πλειοψηφία τους παρέμειναν σε ιδρύματα προστασίας του παιδιού
δεδομένου ότι δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν οι γονείς τους. Είναι συγκλονιστικό το
γεγονός ότι 502 από αυτά τα παιδιά, τα οποία στεγάζονταν στο κρατικό ίδρυμα Αγία
Βαρβάρα στην Αθήνα, εξαφανίστηκαν μεταξύ 1998 και 2002. Εξακολουθεί να
παραμένει άγνωστο τι απέγιναν. Σε έκθεση του Έλληνα Συνήγορου του Πολίτη
παρατηρούνται πολυάριθμες παραλείψεις στο πρόγραμμα και στον τρόπο με τον
οποίο εφαρμόστηκε, κυρίως τα ανεπαρκή μέτρα που θα διασφάλιζαν ότι τα παιδιά
δεν θα δραπέτευαν και δεν θα επέστρεφαν στους διακινητές τους.64 Το 2013, ύστερα
από αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την υπόθεση, ο Γενικός Εισαγγελέας του
Πρωτοδικείου Αθηνών διέταξε την επανεξέταση της υπόθεσης, η οποία είχε κλείσει
και είχε τεθεί στο αρχείο.65 Ένας από τους ερωτηθέντες στις συνεντεύξεις σημειώνει
ότι είναι αδύνατο να είμαστε βέβαιοι για τον ακριβή αριθμό των παιδιών. Πολλά από
Renton, Daniel. “Child Trafficking in Albania.” Save the Children, 2001, σελ. 44-46.
Terre des hommes and Arsis. “Transnational Protection of Children. The Case of Albania and Greece,
2000-2006.” 2006, σελ.10. See also, Altanis, Panagiotis and Goddard, Jim. “Street Children in
Contemporary Greece.” Children and Society, 18 (2004): 299-311, σελ. 306-307. doi:
10.1002/CHI.797.
62
Συνέντευξη με εκπρόσωπο της ΜΚΟ PRAKSIS, Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014.
63
Renton, Daniel. “Child Trafficking in Albania.” Save the Children, 2001, σελ. 45.
64
Greek Ombudsman (2004). “Ylopoihsi tou Programmatos ‘Prostasia kai Koinwniki Frontida twn
Paidiwn sto Dromo’” [Implementation of the Project: Protection and Social Care for Street Children].
Τελευταία πρόσβαση: December 1, 2014. http://www.synigoros.gr/resources/202018.pdf.
65
Ελευθεροτυπία. «Νέα Έρευνα για τα 500 Εξαφανισμένα Παιδιά των Φαναριών “Nea Ereuna gia ta
500 Eksafanismena Paidia twn Fanariwn” [New Investigation about the 500 Missing Street Children].
September
16,
2013.
Τελευταία
πρόσβαση:
December
1,
2014.
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=386393.
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αυτά δεν διέθεταν έγγραφα ταυτοποίησης και χρησιμοποιούσαν διαφορετικά ονόματα
κάθε φορά που επέστρεφαν στο ίδρυμα. Οι αποδράσεις δεν ήταν ασυνήθιστο
φαινόμενο, δεδομένου ότι οι διακινητές περίμεναν τα παιδιά έξω από το ίδρυμα.66
Το φαινόμενο των παιδιών Ρομά, τα οποία είναι μετανάστες και διακινούνται
από τρίτους είτε έχει υποχωρήσει, είτε είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί. Σύμφωνα με
κοινωνική λειτουργό της Άρσις (ΜΚΟ που υλοποιεί δράσεις για την προστασία των
παιδιών που εργάζονται στους δρόμους και των θυμάτων εμπορίας με τη μέθοδο του
street-work), υπήρξε μείωση των περιπτώσεων αυτής της μορφής εμπορίας από
τρίτους μεταξύ των Αλβανών (Ρομά και μη) από το 2003-2004 και έπειτα. Εξηγεί
γιατί:
«Πολλά από τα παιδιά του δρόμου που είχαν έρθει στην Ελλάδα επέστρεψαν
στην Αλβανία και ήταν σε θέση να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί
στην Ελλάδα στους γονείς τους, οι οποίοι ζούσαν και οι ίδιοι σε συνθήκες
ανέχειας για χρόνια. Έτσι, οι γονείς αναγνώρισαν την ευκαιρία: τα παιδιά
κέρδιζαν πολλά χρήματα στους δρόμους όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, οι γονείς,
ολόκληρες κοινότητες Ρομά, αποφάσισαν να μετακινηθούν στην Ελλάδα με τα
παιδιά τους, προκειμένου να εργαστούν στους δρόμους… Ήδη από το 20032004, τα περισσότερα παιδιά βρίσκονταν εδώ μαζί με τους γονείς τους, απ’ όσο
θυμάμαι. Ελάχιστα ήταν τα παιδιά που βρίσκονταν εδώ με θείους ή θείες τους ή
με γείτονες».67
Παρομοίως, μία έρευνα που διεξήχθη το 2009 από τη διεθνή ΜΚΟ Anti-Slavery
International βρήκε ελάχιστα στοιχεία για την εμπορία παιδιών από την Αλβανία
στην Ελλάδα από δίκτυα ή συμμορίες με σκοπό την επαιτεία.68 Η περιορισμένη
έκταση αυτής της μορφής εμπορίας έχει αναφερθεί επίσης από ερευνητές που
εργάστηκαν στο πρόγραμμα MARIO, συνυπολογίζοντας τα παιδιά Ρομά από τη
Ρουμανία και τη Βουλγαρία που επαιτούν. Ωστόσο, υπάρχουν τουλάχιστον δύο λόγοι
για τους οποίους δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το φαινόμενο έχει παύσει εντελώς.
Κατ’ αρχάς, η έλλειψη τεκμηρίων μπορεί απλώς να αντικατοπτρίζει τον κρυφό και
αόριστο χαρακτήρα του φαινομένου. Δεύτερον, είναι περισσότερο πιθανό ότι η
οργανωμένη εμπορία παιδιών με τους γονείς τους, με συγγενείς ή και με ομάδες
ανθρώπων από συγκεκριμένες κοινότητες, από εγκληματικά δίκτυα, έχει κυρίως
σκοπό την εργασία στη γεωργία, ή ακόμη και την εξώθηση των γυναικών την
πορνεία, η οποία για διάφορους λόγους δεν πραγματοποιείται. Σε αυτές τις συνθήκες
και περιπτώσεις, η επαιτεία μπορεί να αποτελεί στρατηγική έσχατης ανάγκης και να
δραστηριοποιούνται σε αυτήν τα θύματα όταν αποδεσμεύονται από τους διακινητές
τους, είτε επειδή δραπέτευσαν είτε επειδή δεν μεταφέρθηκαν ποτέ στις περιοχές
εκείνες όπου θα μπορούσαν να εργαστούν στον γεωργικό τομέα.69

66

Interview with NGO Arsis social worker, Thessaloniki, July 8, 2014.
Συνέντευξη με κοινωνικό λειτουργό της ΜΚΟ Άρσις, Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2014.
68
Delap, Emily. “Begging for Change. Research Findings and Recommendations on Forced Child
Begging in Albania/Greece, India and Senegal.” Anti-Slavery International, 2009, σελ. 6.
69
Invernizzi, Antonella. “Vulnerability to Exploitation and Trafficking of Bulgarian Children and
Adolescents in Greece. A Case Study of Street Based Survival Strategies in Thessaloniki”. Project
Mario in collaboration with Arsis, Budapest, 2011, σελ. 36. Τελευταία πρόσβαση: December 1, 2014.
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/vulnerability-exploitation-and-trafficking-bulgarianchildren-and-adolescents-greece-case.
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Οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις επιβεβαιώνουν ομόφωνα την παρουσία
παιδιών Ρομά από την Αλβανία, καθώς και ολοένα και περισσότερων παιδιών Ρομά
από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τα οποία επαιτούν στους δρόμους. Σύμφωνα με
αυτούς, η πλειοψηφία των παιδιών που ασχολούνται με την επαιτεία σήμερα
προέρχονται από αυτές τις τρεις ομάδες. Τα παιδιά από την Αλβανία που διαβιούν
στην Αθήνα κατάγονται κυρίως από τη Νοτιοδυτική και Νοτιοανατολική Αλβανία
(Φιέρι, Αυλώνας, Κορυτσά).70 Τα παιδιά από τη Βουλγαρία κατάγονται κυρίως από
τις κοινότητες Ρομά στη Ρούσε, στην Πλέβνα και στη Σόφια. Τα παιδιά από τη
Ρουμανία κατάγονται κυρίως από τις κοινότητες Ρομά στο Βουκουρέστι και στην
Κλουζ-Ναπόκα.71 Ο αριθμός τους σε σχέση με τις χώρες καταγωγής παρουσιάζει
διακυμάνσεις από έτος σε έτος, καθώς και ανάμεσα στις δύο μεγαλουπόλεις της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Παιδιά ηλικίας έως και πέντε ετών μόλις, έχουν
εντοπιστεί να εργάζονται στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δίχως
την επίβλεψη κάποιου ενήλικα. Όσον αφορά τη γεωγραφική τους κατανομή, τα
περισσότερα παιδιά που εμπλέκονται στην επαιτεία εντοπίζονται στους δρόμους της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης, ενώ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής
περιόδου συναντώνται επίσης στα νησιά.72 Το πρόγραμμα MARIO αναφέρει ότι τα
παιδιά από την Αλβανία και τη Ρουμανία που εμπλέκονται στην επαιτεία
συγκεντρώνονται κυρίως στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη συναντώνται
συχνότερα παιδιά από την Αλβανία και τη Βουλγαρία.73 Στη Θεσσαλονίκη, οι
Ρουμάνοι τείνουν να μην έχουν συγκεκριμένα σημεία όπου επαιτούν, αλλά αντιθέτως
συνηθίζουν να περιφέρονται σε διάφορες περιοχές. Αντίθετα, οι Βούλγαροι είχαν
εγκατασταθεί πρόσφατα σε συγκεκριμένες περιοχές ενώ οι Αλβανοί επαιτούσαν
πάντοτε στα ίδια μέρη.74
Το 2010, μέλη της Άρσις που έκαναν streetwork προσέγγισαν 191 παιδιά που
επαιτούσαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μερικά από αυτά ασχολούνταν με
συμπληρωματικές προς την επαιτεία δραστηριότητες, όπως η πώληση
χαρτομάντηλων, λουλουδιών και κεριών, ή έπαιζαν μουσική μόνα τους ή με τη
συνοδεία των μητέρων τους. Μερικά επίσης εντοπίστηκαν να συλλέγουν αντικείμενα
από κάδους σκουπιδιών. Από αυτά, το 45% ήταν Αλβανοί, το 42% Βούλγαροι και το
13% Ρουμάνοι. Το 2011, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 320 παιδιά, τα περισσότερα εκ
των οποίων κατάγονταν από τη Βουλγαρία (48%) και σε μικρότερα ποσοστά από την
Αλβανία (30%), τη Ρουμανία (15%) και την Ελλάδα (7%). Ο αριθμός των αγοριών
ήταν ελαφρώς υψηλότερος από τον αριθμό των κοριτσιών. Το 2013, ο αριθμός των
70
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παιδιών που εντοπίστηκαν να ασχολούνται με τέτοιες δραστηριότητες ανήλθε στα
427. Από αυτά, 31% ήταν Αλβανοί, 36% Βούλγαροι, 10% Ρουμάνοι και ένα 23%
Έλληνες. Όσον αφορά την ηλικία των παιδιών που προσεγγίστηκαν κατά τη διάρκεια
των τριών αυτών ετών, στην πλειοψηφία τους ήταν μεταξύ ενός και δεκαπέντε
ετών.75 Καθώς τα στοιχεία δεν διακρίνουν μεταξύ Ρομά και μη, δεν είμαστε σε θέση
να εκτιμήσουμε τον αριθμό των παιδιών Ρομά στις δραστηριότητες επαιτείας. Ως εκ
τούτου, οι αριθμοί αυτοί βασίζονται στην παρατήρηση και δεν αποτελούν τεκμήρια
για την εμπορία ανθρώπων και την εκμετάλλευση για επαιτεία. Οι πρακτικές
εκμετάλλευσης όμως μπορεί να υπάρχουν και στο ευρύτερο πλαίσιο της παιδικής
επαιτείας. Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε την μεγέθυνση του φαινομένου της
παιδικής επαιτείας – έστω και με τη χρήση μίας μόνο πόλης ως παράδειγμα.

4.1.1. Παιδιά-θύματα επαιτείας: προφίλ, παράγοντες
ευαλωτότητας, οικογενειακό υπόβαθρο
Τόσο στη βιβλιογραφία όσο και μεταξύ των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις μας,
υπάρχει μία γενικότερη αντίληψη ότι η έλλειψη ευκαιριών στις χώρες καταγωγής, η
ένδεια και η κοινωνική περιθωριοποίηση των κοινοτήτων Ρομά είναι οι βασικές
αιτίες για τη μετανάστευση παιδιών από την Αλβανία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία
στην Ελλάδα, μαζί με τις οικογένειές τους. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις
περιορισμένες ευκαιρίες για ενσωμάτωση των μεταναστών Ρομά στην οικονομική
ζωή της Ελλάδας, η παιδική επαιτεία θεωρείται ως ένα κοινωνικο-οικονομικό
ζήτημα, το οποίο συνδέεται επίσης με πολιτισμικές πρακτικές: η παιδική επαιτεία
εκλαμβάνεται συχνά από τους ερωτηθέντες στις συνεντεύξεις μας ως μία αποδεκτή
οικογενειακή στρατηγική επιβίωσης μεταξύ των Ρομά. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι
φορείς που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις αυτής της μελέτης επιβεβαιώνουν ότι,
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι γονείς και τα μέλη της οικογένειας
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παιδική επαιτεία. Η πιο συχνή μορφή παιδικής
επαιτείας στην Ελλάδα αφορά παιδιά ηλικίας λίγων μηνών έως έξι ετών που επαιτούν
και συλλέγουν ή πωλούν μικροαντικείμενα, είτε μόνα τους είτε σε ομάδες μαζί με
άλλα παιδιά, συχνά δε υπό την εποπτεία ενηλίκων.76
Η φύση και οι συνθήκες της συμμετοχής της οικογένειας σε όλα τα στάδια της
επαιτείας διαφοροποιούνται ανάμεσα στις διάφορες εθνικότητες. Οι ΜΚΟ, όπως η
Άρσις, που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του streetwork σε διάφορες περιόδους
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2000, έχουν παρατηρήσει να συντελείται μία
σταδιακή διαδικασία επαγγελματικοποίησης, και υπάρχειένας βαθμός ενσωμάτωσης
των παιδιών (κυρίως Ρομά από την Αλβανία) που εντοπίζονται να επαιτούν στους
δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από την
επαιτεία και άλλες περιθωριακές οικονομικές δραστηριότητες και ασχολούνται πλέον
με την πώληση αντικειμένων με μεγαλύτερη αξία. Έχουν αποκτήσει καλή γνώση των
δρόμων της πόλης και των τοπικών συνθηκών και παράλληλα πηγαίνουν στο
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σχολείο, προσαρμόζοντας ανάλογα το ωράριο εργασίας τους.77 Η επαιτεία και άλλες
σχετικές οικονομικές δραστηριότητες, όπως οι πωλήσεις, οργανώνονται και
εποπτεύονται από την οικογένεια, είτε από τους γονείς, τους παππούδες και τα
μεγαλύτερα αδέλφια, είτε από άλλους συγγενείς. Οι οικογένειες αυτές έχουν
εγκατασταθεί πλέον στην Ελλάδα και μισθώνουν σπίτια στις πόλεις, ενώ τα παιδιά
τους είτε γεννήθηκαν είτε μεγάλωσαν στην Ελλάδα.78 Μερικά από αυτά τα παιδιά
είναι μετανάστες δίχως έγγραφα που δεν διαθέτουν στοιχεία ταυτοποίησης ή
πιστοποιητικά γέννησης και ληξιαρχικές πράξεις.79
Οι οικογένειες Βούλγαρων και Ρουμάνων, από την άλλη, δεν είναι τόσο καλά
εδραιωμένες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας. Όπως επισημαίνει ένας
από τους ερωτηθέντες, χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο βαθμό κινητικότητας, ενώ η
κυκλική μετανάστευση (συχνές μετακινήσεις και ταξίδια) ανάμεσα στη Βουλγαρία
και στην Ελλάδα είναι σύνηθες χαρακτηριστικό.80 Αυτές οι μετακινήσεις
διευκολύνονται όχι μόνο από τη γεωγραφική εγγύτητα ανάμεσα στις βόρειες περιοχές
της Ελλάδας και τη Βουλγαρία, ή την άμεση μεταφορά μέσω τρένου από το
Βουκουρέστι της Ρουμανίας, αλλά και από την ένταξη των δύο χωρών στην ΕΕ το
2007. Οι Βούλγαροι ενήλικες Ρομά που επαιτούν μαζί με τα παιδιά τους, με τους
οποίους ήρθαν σε επαφή τα μέλη της Άρσις στη Θεσσαλονίκη, όπου κάνουν
streetwork, φαίνεται ότι διαβιούν σε περισσότερο επισφαλείς συνθήκες, σε
διαμερίσματα που μοιράζονταν με άλλες γυναίκες ή τους συζύγους και τα παιδιά
τους.81 Τα παιδιά τους δεν πήγαιναν στο ελληνικό σχολείο. Η νομοθεσία στην
Ελλάδα προβλέπει την υποχρεωτική εκπαίδευση για εννέα έτη (πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια) για όλα τα παιδιά.82 Το δικαίωμα εγγραφής στο σχολείο, τόσο στην
πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διασφαλίζεται ανεξάρτητα
από το εάν ένα παιδί (και η οικογένειά του ή οι γονείς του) είναι νόμιμοι κάτοικοι της
χώρας ή όχι. Στην πράξη, έχουν προκύψει δυσκολίες και ζητήματα αναφορικά με την
πρόσβαση των παιδιών δίχως χαρτιά (από οικογένειες μεταναστών που δεν έχουν
νόμιμη παραμονή) στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση. Τα
προβλήματα αυτά σχετίζονται με το προηγούμενο μορφωτικό υπόβαθρο των παιδιών,
με την έλλειψη μέσων μεταφοράς στο σχολείο ή την απουσία κηδεμόνα, καθώς και
με τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς ή κηδεμόνες τους, οι οποίοι ενδέχεται να
προτιμούν τα παιδιά τους να εργάζονται αντί να πηγαίνουν στο σχολείο. Η εν λόγω
στάση μπορεί επίσης να ενθαρρύνεται και από τις συμπεριφορές διάκρισης και
προκατάληψης εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των γονέων των παιδιών που δεν
είναι Ρομά.83 Όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, το πρόβλημα της
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πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι ιδιαίτερα έντονο μεταξύ των παιδιών Ρομά
στην Ελλάδα.84 Τα αυξημένα ποσοστά εγκατάλειψης μπορούν τελικά να οδηγήσουν
σε αυξημένο κίνδυνο εμπορίας και εκμετάλλευσης των παιδιών, ιδίως στον τομέα της
εργασίας.85
Η μη εγγραφή στο ελληνικό σχολείο των παιδιών Ρομά που έχουν
μεταναστεύσει από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη ίσως να είναι το αποτέλεσμα της
έλλειψης των απαραίτητων εγγράφων, της έλλειψης γνώσης της Ελληνικής γλώσσας,
και της διαρκούς μετακίνησής τους ανάμεσα στην Ελλάδα και τις χώρες καταγωγής.
Οι εκθέσεις των ΜΚΟ καταδεικνύουν ότι τα παιδιά Ρομά είναι πολύ πιθανότερο να
εγγραφούν στο σχολείο στη Βουλγαρία, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι κοινωνικές
παροχές στη γειτονική χώρα είναι εξαρτημένες από την εγγραφή στο σχολείο.
Παρόλο που αυτό θεσπίστηκε ως κίνητρο προκειμένου τα παιδιά Ρομά να
παραμένουν στα βουλγαρικά σχολεία, η προσέλευσή τους στο σχολείο ήταν μη
τακτική λόγω των συχνών μετακινήσεών τους στην Ελλάδα.86
Η συντριπτική πλειοψηφία των ενηλίκων που εντοπίστηκαν από την Άρσις
είτε να επαιτούν στους δρόμους έχοντας μαζί τους βρέφη ή νήπια, είτε να
συνοδεύουν παιδιά που επαιτούσαν, ήταν γυναίκες. Αυτό ίσως εξηγείται εν μέρει από
τη συμπόνοια που αναμένεται να προκαλέσει μια μητέρα μόνη με παιδιά στην κοινή
γνώμη. Μπορεί επίσης να οφείλεται καιστην ανάγκη των γυναικών Ρομά να αντλούν
κάποιοεισόδημα παράλληλα με τη φροντίδα των παιδιών, με δεδομένη την έλλειψη
υποστήριξης και την μη πρόσβασή τους σε κοινωνικές υπηρεσίες φύλαξης των
παιδιών..87

4.1.2. Στρατολόγηση και εκμετάλλευση
Το φαινόμενο των παιδιών Ρομά που επαιτούν στους δρόμους των μεγαλουπόλεων
της Ελλάδας με τη συγκατάθεση -ουσιαστικά με την πρωτοβουλία- και την εποπτεία
των γονέων ή άλλων μελών του στενού οικογενειακού τους κύκλου, μπορεί εν μέρει
να μελετηθεί και να γίνει κατανοητό υπό το πρίσμα της εκμετάλλευσης από ενήλικες,
των οποίων είναι θύματα. Σε αυτή την περίπτωση, η εμπορία ανθρώπων αποτελεί εν
μέρει το κατάλληλο πλαίσιο ανάλυσης. Τα υφιστάμενα πρότυπα για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και οι ευρέως αποδεκτές κοινωνικές νόρμες επιβάλλουν τα παιδιά να
πηγαίνουν στο σχολείο, και να μην συμμετέχουν σε μισθωτή εργασία πριν από τη
συμπλήρωση της κατώτατης ηλικίας για την απασχόληση, η οποία έχει οριστεί στα
15 έτη.88 Δεν πρέπει να εκτίθενται στους πολλούς και σοβαρούς κινδύνους που ενέχει
η εργασία στους δρόμους. Πρέπει να ανατρέφονται και να προστατεύονται από τους
84
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ενήλικες και την οικογένειά τους έως ότου φθάσουν σε επίπεδο ανάπτυξης και
ωριμότητας τέτοιο που θα θεωρούνται έτοιμα να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Παράλληλα όμως, υπό το πρίσμα της εκμετάλλευσης, παραβλέπεται το γεγονός ότι
αυτές οι ευρέως αποδεκτές αντιλήψεις και νόρμες ίσως χρειαστεί να εξισορροπηθούν
με την ανάγκη ορισμένων άκρως περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων να
εξασφαλίσουν τα βασικά μέσα διαβίωσής τους, μέσα από βιώσιμες και προσιτές
στρατηγικές επιβίωσης.
Εάν θεωρήσουμε την επαιτεία των παιδιών Ρομά ως μέρος μιας οικογενειακής
στρατηγικής επιβίωσης, η απάντηση στο ερώτημα ποια είναι τα βέλτιστα συμφέροντα
των παιδιών ενδέχεται να μην είναι τόσο ξεκάθαρη όσο πιστεύουμε από τη σκοπιά
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού. Αυτή η ασάφεια
υπάρχει ειδικά αν αναλογιστούμε τα δικαιώματα του ανθρώπου και του παιδιού μέσα
από το μικρο-πλαίσιο της κοινότητας ή της οικογένειας που πλήττεται από την
ακραία φτώχεια, με ελάχιστες ευκαιρίες για βιώσιμη και επικερδή απασχόληση. Η
συνεισφορά των παιδιών που επαιτούν, ως μέρος της εργασίας που οργανώνεται από
τα ενήλικα μέλη της οικογένειας, μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης για
όλα τα μέλη της οικογένειας. Τα παιδιά που συμμετείχαν σε συνεντεύξεις στα
πλαίσια πρόσφατης μελέτης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία εξέταζε το
φαινόμενο της παιδικής επαιτείας, ανέφεραν ότι έδιναν τα χρήματα που κέρδιζαν σε
κάποιο μέλος της οικογένειας – σε κάποιον από τους γονείς, τα μεγαλύτερα αδέλφια,
τους παππούδες.89 Όπως έχουν επισημάνει και διάφοροι κοινωνικοί λειτουργοί, «αυτό
σημαίνει ότι ένας ενήλικας που σχεδιάζει τη στρατηγική επιβίωσης της οικογένειάς
του μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με το εξής δίλημμα: είτε να υποβάλει το παιδί του
σε επιβλαβείς συνθήκες εργασίας είτε, σε διαφορετική περίπτωση και δίχως αυτό το
εισόδημα, να υποστεί την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου του παιδιού αυτού,
καθώς και των αδελφών του ή άλλων ευάλωτων μελών της οικογένειας». 90Μία τέτοια
προσέγγιση δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τους γονείς που επλέκονται μαζί με τα
παιδιά τους σε επαιτεία και άλλες συναφείς δραστηριότητες των δρόμων από τις
ευθύνες τους, όσον αφορά τους σοβαρούς κινδύνους στους οποίους υποβάλλουν τα
παιδιά τους. Εφιστά ωστόσο την προσοχή μας στην εσφαλμένη υπόθεση περί
γενικευμένης εκμετάλλευσης εντός των κοινοτήτων και οικογενειών Ρομά. Παρόλο
που υπάρχει όντως το ενδεχόμενο να υπάρχει εκμετάλλευση, εντούτοις η ανίχνευση
και η αξιολόγησή της απαιτούν:
«γνώσεις για το υπόβαθρο της οικογένειας και για τις ακριβείς συνθήκες
διαβίωσης που επικρατούν στο σπίτι, καθώς και για τις ουσιαστικές
εναλλακτικές επιλογές που έχει η εκάστοτε οικογένεια προκειμένου να
αποκτήσει το απαραίτητο εισόδημα και να διασφαλίσει τη φροντίδα των
παιδιών μέσα στην οικογένεια. Οι ισχυρισμοί περί εκμετάλλευσης ή και
κακοποίησης θα πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία, εφόσον ενέχουν
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τον κίνδυνο στιγματισμού και περαιτέρω εξάπλωσης των προκαταλήψεων σε
βάρος ενός πληθυσμού που ήδη υφίσταται διακρίσεις».91
Δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι γονείς, οι συγγενείς ή
άλλοι που παρουσιάζονται ως συγγενείς, αναγκάζουν τα παιδιά τους να επαιτούν. Τα
περιστατικά εμπορίας παιδιών Ρομά για επαιτεία από τους συγγενείς τους έχουν
υποπέσει στην προσοχή των αρχών. Στις συνεντεύξεις που διενεργήσαμε, ένας από
τους εκπροσώπους της ΜΚΟ Α21 στη Θεσσαλονίκη μάς πληροφόρησε σχετικά με
μία τέτοια υπόθεση όπου εμπλέκονταν παιδιά Ρομά, υποδεικνύοντας ότι η
εκμετάλλευση των θυμάτων μπορεί να γίνει με περισσότερους από έναν τρόπους:
«Η μητέρα είχε στείλει την κόρη της στην Ελλάδα για να ζήσει με μία θεία της
και να εργαστεί. Η εν λόγω θεία, η οποία είχε υπό την επίβλεψή της άλλα 5-6
παιδιά από άλλες οικογένειες Ρομά, τα έστελνε έξω για να επαιτούν. Επιπλέον,
εκμεταλλευόταν τα μεγαλύτερα σε ηλικία κορίτσια και σεξουαλικά, ενώ έκλεινε
ραντεβού με τους πελάτες».92
Παρά το εντατικό streetwork που έχει γίνει από ΜΚΟ όπως η Άρσις, είναι
υπερβολικά δύσκολο να εξακριβωθεί ο βαθμός στον οποίο τα μη-μέλη των
οικογενειών που παριστάνουν τους συγγενείς ή τους οικογενειακούς φίλους ανήκουν
παράλληλα σε δίκτυα αμοιβαίας υποστήριξης και επιβίωσης, ή εάν αντιθέτως
αποτελούν τρίτους, όπως π.χ. διακινητές που έχουν σχέσεις με εγκληματικά δίκτυα ή
συμμορίες που εκμεταλλεύονται τα παιδιά, με αντάλλαγμα την πληρωμή του ενοικίου
των γονέων τους. Υπάρχει λοιπόν μία γκρίζα ζώνη, όπου τα δύο αυτά εντελώς
διαφορετικά είδη δικτύων, τα οποία σχετίζονται με διαφορετικά φαινόμενα, είναι
εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστούν.93 Την εν λόγω δυσκολία παρατήρησαν και οι
ερωτηθέντες στις συνεντεύξεις μας, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών αρχών.
Ένας εκπρόσωπος κοινωνικής υπηρεσίας σημείωσε μάλιστα ότι οι διακινητές από τη
Βουλγαρία μπορεί να παρουσιάζονται ως συγγενείς ή ως νόμιμοι κηδεμόνες των
παιδιών που επαιτούν.94
Οι ερευνητικοί εταίροι μας από τη Βουλγαρία επιβεβαίωσαν ότι, σύμφωνα με
τον Νόμο περί Προστασίας των Παιδιών, τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες έχουν
αποβιώσει, ή των οποίων οι γονείς έχουν απωλέσει την κηδεμονία τους, μπορούν να
τεθούν υπό προστασία εκτός του πλαισίου της οικογένειας. Επιπλέον, ο
Οικογενειακός Κώδικας (Άρθρο 137 (1)) ορίζει ότι τα πρόσωπα, στα οποία έχει
ανατεθεί προσωρινά η φροντίδα ενός παιδιού, δεν αποκτούν και τα οικογενειακά
δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά που έχουν ορισθεί ως
Invernizzi, Antonella. “Vulnerability to Exploitation and Trafficking of Bulgarian Children and
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Mario in collaboration with Arsis, Budapest, 2011, σελ. 32.
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κηδεμόνες μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία της ζωής και την
ευημερία του παιδιού, δίχως τη συγκατάθεση των γονέων του παιδιού. Στην πράξη,
ίσως οι αρχές της Βουλγαρίας να είναι πολύ χαλαρές και ανεκτικές όσον αφορά την
ανάθεση της κηδεμονίας ενός παιδιού σε τρίτους. Αυτός ο χαλαρός έλεγχος ίσως εν
μέρει να οφείλεται και στην παγιωμένη αντίληψη ότι στις κοινότητες και στην
κουλτούρα των Ρομά είθισται η φροντίδα των παιδιών να μετατίθεται σε συγγενείς ή
σε μέλη της διευρυμένης οικογένειας. Αυτό είναι και το πεδίο που χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης, προκειμένου να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις
πρακτικές που ισχύουν στο επίπεδο της οικογένειας, της διευρυμένης οικογένειας και
της ευρύτερης κοινότητας, στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται τα παιδιά. Ο
μοναδικός τρόπος για να καλυφθεί αυτό το κενό στις γνώσεις μας είναι να
εστιάσουμε στις περιοχές, στις χώρες και στις κοινότητες καταγωγής – αυτή είναι
άλλωστε και η προστιθέμενη αξία και συμβολή του ερευνητικού προγράμματος
CONFRONT.
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η περίπτωση ενός 11χρονου κοριτσιού Ρομά από
τη Βουλγαρία, η οποία σκοτώθηκε από λεωφορείο στην περιοχή Λαγγαδάς της
Θεσσαλονίκης, τον Ιανουάριο του 2013. Το κορίτσι φέρεται να ζούσε στη
Θεσσαλονίκη για δύο χρόνια περίπου μαζί με κάποιους συγγενείς της, ενώ την ίδια
χρονική περίοδο είχε θεαθεί πολλές φορές στους δρόμους της πόλης, όπου
συμμετείχε σε δραστηριότητες που αποφέρουν εισόδημα, κυρίως στα φανάρια
καθαρίζοντας τα παρμπρίζ αυτοκινήτων.95 Ύστερα από αυτό το τραγικό συμβάν, οι
αρχές συνειδητοποίησαν ότι το διαβατήριο του κοριτσιού ήταν πλαστό. Επιπλέον,
αποδείχθηκε ότι τα άτομα που εμφανίστηκαν για να αναγνωρίσουν το πτώμα, τα
οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν συγγενείς του κοριτσιού, στην πραγματικότητα δεν είχαν
καμία συγγένεια.96 Έχουν αναφερθεί επίσης περιπτώσεις όπου γυναίκες Ρομά από τη
Βουλγαρία μαζί με τα παιδιά τους είχαν μεταφερθεί από τρίτους, οι οποίοι δεν
σχετίζονταν με την οικογένεια ούτε ήταν συγγενείς, και οι οποίοι τους είχαν
υποσχεθεί εργασία, αποκρύπτοντας την πρόθεσή τους να τις εκμεταλλευτούν.97
Συνεπώς, το πλέον δυσδιάκριτο φαινόμενο είναι η εκμετάλλευση εντός της
ίδιας της οικογένειας, η οποία αποτελεί γνωστό φαινόμενο στο πεδίο της παιδικής
εργασίας. Η ανίχνευσή της απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση των απόψεων που
έχουν οι ενήλικοι και τα παιδιά, προκειμένου να γίνει διάκριση ανάμεσα στην
εκμετάλλευση από τη μία και στις προβληματικές ή καταχρηστικές συμπεριφορές εκ
μέρους των γονέων από την άλλη – η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτά τα δύο
δεν είναι πάντοτε ξεξάθαρη. Αναμφίβολα, αυτές οι προκλήσεις πρέπει να ληφθούν
υπόψη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ενδοοικογενειακή εκμετάλλευση,
μαλαταύτα:
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«… η δυσκολία στη θέσπιση κριτηρίων για τον προσδιορισμό της εκμετάλλευσης
έγκειται στο ότι αυτά μπορεί να δώσουν έναυσμα σε προκαταλήψεις εις βάρος
μερίδων του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων συναντάται το φαινόμενο της
παιδικής εργασίας, αντί να συμβάλλουν στη διαμόρφωση κατάλληλων
πολιτικών που θα αντιμετωπίσουν την ευαλωτότητα και τον αποκλεισμό, στα
οποία οφείλονται αυτές οι πρακτικές [της εκμετάλλευσης και της εργασίας των
παιδιών].» 98
«Είτε λαμβάνει χώρα εντός της οικογένειας από τους ίδιους τους γονείς, είτε
εκτός αυτής από τρίτους, η εκμετάλλευση θα πρέπει να εξακριβωθεί.
Παράλληλα, είναι σημαντικό να διακρίνουμε ανάμεσα στην εξαναγκαστική
επαιτεία και στην επαιτεία που αποτελεί μέρος της οικογενειακής στρατηγικής,
και να έχουμε πάντοτε υπόψη μας αυτή τη διάκριση προκειμένου να
αποφεύγεται η άκριτη ποινικοποίηση των πρακτικών που εφαρμόζουν οι
οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ένδειας, στις οποίες τα έσοδα από την
επαιτεία αναδιανέμονται ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας για την κάλυψη
βασικών αναγκών, και οι οποίες είναι πιθανό να διαθέτουν περιορισμένες ή
μηδενικές εναλλακτικές στρατηγικές για την απόκτηση εσόδων».99
Παράλληλα, οι ερωτηθέντες επιβεβαιώνουν σε γενικές γραμμές την παρατήρηση ότι
ο αποκλεισμός και η ένδεια καθιστούν τις οικογένειες και τα παιδιά Ρομά ιδιαίτερα
ευάλωτους στην εμπορία και την εκμετάλλευση για επαιτεία. Υπάρχουν ορισμένες
ενδείξεις ότι η εμπορία γυναικών και παιδιών από τρίτους, ή από άτομα εντός της
διευρυμένης οικογένειας ή της ευρύτερης κοινότητας, εξακολουθεί να υφίσταται, αν
και σε πολύ μικρότερη συχνότητα σε σχέση με το παρελθόν. Για παράδειγμα, έχει
παρατηρηθεί ένα ορισμένο επίπεδο οργάνωσης σε σχέση με τη μετακίνηση
ολόκληρων κοινοτήτων Ρομά από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην Ελλάδα, με
την υπόσχεση για εργασιακές ευκαιρίες.100 Τέτοιου είδους «ομαδικές
μεταναστεύσεις» οργανώνονται από δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, τα οποία
εκμεταλλεύονται ολόκληρες οικογένειες με σκοπό την επαιτεία και με αντάλλαγμα
κάποια χρήματα, κατάλυμα και τροφή. Μία έρευνα για την παιδική επαιτεία στην
Ελλάδα αναφέρει ότι έχουν εντοπιστεί ομάδες που μεταφέρουν παιδιά από τη
Ρουμανία και τη Βουλγαρία μέσα σε επιβατικά ή φορτηγά αυτοκίνητα, σε
συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας για επαιτεία υπό την επίβλεψη κάποιου
ενηλίκου.101 Στα μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης αναφερθεί περιπτώσεις δικτύων
εμπορίας, τα οποία στρατολογούσαν παιδιά και ενήλικους με ειδικές ανάγκες από τις
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κοινότητες Ρομά στη Βουλγαρία και τους μετέφεραν με λεωφορείο στην Ελλάδα,
όπου τους εκμεταλλεύονταν για επαιτεία σε διάφορα σημεία της Αθήνας.
Εξασφάλιζαν τη συγκατάθεση των οικογενειών τους για τη μεταφορά, πείθοντάς τους
ότι είχαν κανονίσει να εργαστούν στην Ελλάδα». 102
4.1.3. Ταυτοποίηση και παραπομπή
Η πολυπλοκότητα του φαινομένου της επαιτείας παιδιών Ρομά καθιστά την
ταυτοποίηση των θυμάτων εμπορίας μεταξύ των παιδιών επαιτών αρκετά απαιτητική.
Το εθνικό νομικό πλαίσιο προσφέρει μια διαδικασία για την επίσημη ταυτοποίηση
κάποιου ως θύμα εμπορίας. Για να τεθεί όμως η διαδικασία αυτή σε κίνηση, είναι
απαραίτητο, οι αστυνομικές αρχές που έρχονται σε πρώτη επαφή με το συμβάν, να
έχουν βάσιμες υποψίες ότι το εμπλεκόμενο παιδί αποτελεί (δυνητικά) θύμα εμπορίας
αντί για θύμα επαιτείας.
Αρκετές φορές, η αστυνομία είναι αυτή που εντοπίζει πρώτη συμβάντα
παιδικής επαιτείας, κατά τη διάρκεια ημερήσιων περιπολιών ή ειδικών επιχειρήσεων.
Η επαιτεία ανήκει στην αρμοδιότητα των τοπικών αστυνομικών τμημάτων. Τα
τμήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους -όπως
η παιδική εγκληματικότητα και οι υποθέσεις που εμπλέκουν τα παιδιά ως θύματα,
σχετιζόμενες, μεταξύ άλλων, με την παιδική κακοποίηση, την παρενόχληση και την
παραμέληση από την πλευρά των κηδεμόνων τους- ενεργούν εντός των Τμημάτων
Ασφάλειας σε Αθηνών και Θεσσαλονίκη, καθώς και εντός των Υποτμημάτων
Ασφάλειας του Ηρακλείου και της Πάτρας. Καθώς η παιδική επαιτεία θεωρείται
πλημμέλημα, τα παιδιά επαίτες οδηγούνται στο τμήμα για περαιτέρω έρευνα. Όταν το
παιδί συνοδεύεται από έναν γονιό ή όταν ο γονιός εμφανίζεται στην αστυνομία για να
διεκδικήσει το παιδί, η υπόθεση -τις περισσότερες φορές, αν όχι όλεςαντιμετωπίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί επαιτείας. Αυτό σημαίνει ότι η
αστυνομία καταγράφει τα στοιχεία του επαίτη και τον αφήνει να φύγει ή
συλλαμβάνει και κατηγορεί τον γονιό για παραμέληση επίβλεψης του παιδιού και για
υποκίνηση σε επαιτεία όπως προβλέπει η νομοθεσία περί επαιτείας.103 Παρ’ όλα
αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι η πιθανότητα να επιβληθούν ποινές στα παιδιά για
επαιτεία υπάρχει, αν και στην πράξη δεν εφαρμόζεται ποτέ.104
Σε αυτή την πρώτη επαφή, ο ρόλος της αστυνομίας στην ανίχνευση ενδείξεων
εμπορίας στα περιστατικά παιδικής επαιτείας που υποπίπτουν στην αντίληψή της,
είναι σημαντικός. Παρ’ όλα αυτά, απ’ όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής
τυποποιημένες διαδικασίες που να απαιτούν την εκτέλεση προκαταρκτικής εκτίμησης
Eleftherotypia. “To Emporio Zitianwn sta Xeria tou Organwmenou Egklimatos” [Trafficking of
Beggars in the Hands of Organised Crime]. April 7, 2011. Τελευταία πρόσβαση: December 1, 2014.
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και διερεύνησης για πιθανές ενδείξεις εμπορίας. Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια
ανίχνευσης ενδείξεων εμπορίας στους ανήλικους επαίτες, στο βαθμό που αυτή
λαμβάνει χώρα, γίνεται με συγκεκριμένο σκοπό και τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι ο
χαρακτηρισμός μίας υπόθεσης ως συμβάν εμπορίας ή επαιτείας μπορεί να διαφέρει
ουσιαστικά ακόμη και ανάμεσα στις επιμέρους αρχές επιβολής του νόμου.
Από την έρευνά μας προκύπτει ότι η επαιτεία των παιδιών Ρομά και η
συμμετοχή τους σε άλλες δραστηριότητες των δρόμων συχνά εκλαμβάνεται ως μία
οικογενειακή στρατηγική παραγωγής εισοδήματος στο πλαίσιο της φτώχειας και του
αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν οι Ρομά και, ως τέτοια, αντιμετωπίζεται πολλές
φορές από την αστυνομία με ανοχή. Αυτή η υπόθεση, όμως, αν και μερικές φορές
είναι απόλυτα ακριβής, σε άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να υπονομεύει καίρια την
προθυμία των αστυνομικών αρχών για ενδελεχή εξέταση των υποθέσεων παιδικής
επαιτείας που χειρίζονται, σε αναζήτηση δυνητικών ενδείξεων εκμετάλλευσης και
εμπορίας. Η πιθανότητα να υπάρχει κάποια σύνδεση με την οργανωμένη εμπορία, με
τους ίδιους τους γονείς να αποτελούν και οι ίδιοι θύματα εμπορίας, δεν
αναγνωρίζεται πάντα και δεν διερευνείται περαιτέρω. Έχει σημειωθεί ότι οι
αστυνομικές αρχές συχνά αναφέρουν τις ελλείψεις προσωπικού και τον μεγάλο
φόρτο εργασίας ως τροχοπέδη στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου
της παιδικής επαιτείας.105 Ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έναρξη
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους τους αστυνομικούς σε όλη την επικράτεια,
προγράμματα που θα έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος μέσω
της ανάπτυξης κριτηρίων και κατευθυντήριων οδηγιών για την άμεση ταυτοποίηση
των θυμάτων επαιτείας.106
Το 2013, ένα σπάνιο περιστατικό διατμηματικού συντονισμού έλαβε χώρα
στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές επιβολής του νόμου, με τη βοήθεια και τη συνεργασία
των παρόχων υπηρεσιών, ανέλαβαν μία επιχείρηση για να ανταποκριθούν στο
πρόβλημα της παιδικής επαιτείας στην πόλη τους. Η επιχείρηση στόχευε σε παιδιά
που εμπλέκονταν σε δραστηριότητες επαιτείας στους δρόμους. Δεκαοκτώ παιδιά
συνελήφθησαν να επαιτούν μαζί με τα αδέλφια τους και οδηγήθηκαν στο αστυνομικό
τμήμα. Η πλειοψηφία αυτών προερχόταν από κοινότητες Ρομά στη Βουλγαρία.
Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν αναγνωρίστηκε ως θύμα εμπορίας. Σε όλα τα
περιστατικά, οι γονείς (που στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν γνώση και
παρακολουθούσαν από μακριά τα παιδιά τους να επαιτούν) αναγνωρίστηκαν και οι
οικογένειες στάλθηκαν αμέσως πίσω στη Βουλγαρία, όπου έγιναν διακανονισμοί για
την παραπομπή τους στις κοινωνικές υπηρεσίες.107 Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο οι
ελληνικές αρχές συνέχισαν την παρακολούθηση σε αυτά τα περιστατικά. Εντούτοις,
πρέπει να σημειωθεί ότι μερικοί συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις επέκριναν τις
πρακτικές κράτησης των παιδιών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
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ICMPD, ECORYS Nederland BV, ECPAT Austria, Save the Children Europe Group, Salvati Copiii
(Save the Children Romania), Save the Children Denmark, Save the Children Italy, Terres des hommes
“Report for the Study on Typology and Policy Responses to Child Begging in the EU.”
JLS/2009/ISEC/PR/008-F2, 2012, σελ. 176.
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Μέσω, παραδείγματος χάρη, του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της ΕΕ Euro TrafGuID
(βλ. http://fei.gouv.fr/index.php/fr/nos-projets/focus-sur/euro-trafguid, τελευταία πρόσβαση 1
Δεκεμβρίου 2014)
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Συνέντευξη με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 11 Ιουλίου 2014.
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Οι υποψίες ότι κάποιο παιδί-επαίτης αποτελεί δυνητικά και θύμα εμπορίας και όχι θύμα γονικής εγκατάλειψης και επαιτείας- συνήθως προκύπτουν στο στάδιο
της αρχικής ανάκρισης όταν υπάρχουν υποψίες ότι τα πιστοποιητικά έγγραφα του
παιδιού είναι πλαστά. Οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις παραδέχονται ότι ο
κίνδυνος πλαστών εγγράφων είναι υψηλός μεταξύ των παιδιών Ρομά που επαιτούν.
Οι αρχές επιβολής του νόμου μας εξήγησαν ότι για να αντιμετωπιστεί αυτός ο
κίνδυνος -όταν κάτι τέτοιο εικάζεται- ζητούνε αποδείξεις ότι τα πιστοποιητικά
έγγραφα τόσο του παιδιού, όσο και των (φερόμενων ως) γονέών του είναι γνήσια.
Αυτό γίνεται μέσω της συνεργασίας με τους αξιωματικούς που είναι αποσπασμένοι
στις σχετικές πρεσβείες στην Ελλάδα και λειτουργούν ως σύνδεσμοι ή με το
διασυνοριακό Κέντρο Επαφής που βρίσκεται στο τμήμα Προμαχώνας-Kούλατα, στον
σταθμό ελέγχου του κύριου σημείου συνοριακής διέλευσης μεταξύ Βουλγαρίας και
Ελλάδας. Η ορθή, όμως, ταυτοποίηση κάποιου που παρουσιάζεται ως γονέας ή
κηδεμόνας μπορεί να είναι προβληματική. Μερικοί από τους συμμετέχοντες στις
συνεντεύξεις εξέφρασαν ανησυχίες για τον ζήλο που επιδεικνύουν οι αρχές στη
διερεύνηση του κατά πόσο οι άνθρωποι που ισχυρίζονται πως είναι γονείς ή
συγγενείς των παιδιών, στην πραγματικότητα είναι τρίτα μέρη διαθέτοντας πλαστά
έγγραφα που αποδεικνύουν την επιμέλεια των παιδιών. Αν οι γονείς ή οι κηδεμόνες
του παιδιού δεν μπορούν να ανιχνευτούν στην Ελλάδα, η Αστυνομία -το Τμήμα
Ανηλίκων- είναι υπεύθυνη για την εύρεση της οικογένειας του παιδιού στη χώρα
καταγωγής, συχνά συνεργαζόμενη με την Ιντερπόλ ή με τις εξουσιοδοτημένες
αστυνομικές αρχές στη χώρα καταγωγής.108
Οι υποψίες ότι ένα παιδί-επαίτης είναι και πιθανό θύμα εμπορίας γεννιούνται
όταν ανιχνεύονται σημάδια βίας και εκμετάλλευσης από τρίτους. Αν συμβαίνει κάτι
τέτοιο, οι αστυνομικές αρχές παραπέμπουν το συμβάν σε κάποια από τις ομάδες κατά
της εμπορίας που είναι αρμόδιες για τον χειρισμό και την περαιτέρω διερεύνηση
τέτοιων υποθέσεων. Οι υπάλληλοι σε αυτές τις ομάδες έχουν δεχτεί ειδική
εκπαίδευση για τον χειρισμό δυνητικών θυμάτων εμπορίας. Τα πιθανά συμβάντα
εμπορίας υποπίπτουν επίσης στην αντίληψη των ομάδων κατά της εμπορίας μέσα από
αναφορές ή καταγγελίες που γίνονται από ιδιώτες και από παρόχους κοινωνικών
υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, οι πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών και οι ΜΚΟ
που ασχολούνται με την καταπολέμηση της εμπορίας ή με την φροντίδα των παιδιών
αποτελούν και τα σημεία πρώτης επαφής με το θύμα. Οι συμμετέχοντες στις
συνεντεύξεις επεσήμαναν ότι η παρατηρητικότητα κατά τη διάρκεια των
παρεμβάσεων στον δρόμο, και η προσοχή στην κατάσταση των παιδιών που
καταφεύγουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή που εισέρχονται στα κέντρα
υποδοχής, είναι πολύ σημαντικές για την ανίχνευση πιθανών καταστάσεων εμπορίας.
Από τη στιγμή που αναφέρεται ένα περιστατικό πιθανής εμπορίας, η
υπεύθυνη ομάδα κατά της εμπορίας παρακολουθεί το αντίστοιχο περιστατικό (ή τα
περιστατικά) ώστε να εξακριβώσει τις συνθήκες διαβίωσης και να ανιχνεύσει
ενδείξεις εμπορίας καθώς και την εμπλοκή, στις δραστηριότητες επαιτείας, και
τρίτων προσώπων αντί για την ίδια την οικογένεια του παιδιού.109 Στην περίπτωση
που παρατηρηθούν τέτοιες ενδείξεις, οι υπάλληλοι για την καταπολέμηση της
Cazenave, Pierre. “Protecting Migrant Children in a Freedom of Movement Area.” Terre des
hommes, December 2012, σελ. 37.
Τελευταία πρόσβαση: December 1, 2014.
http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/1563_Tdh_english_original.pdf.
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Συνέντευξη με αστυνομικούς στη Μονάδα για την Καταπολέμηση του Trafficking της Διεύθυνσης
Δημόσιας Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 7 Ιουλίου 2014.
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εμπορίας υποχρεούνται να αναφέρουν το περιστατικό στον Εισαγγελέα, την αρμόδια
αρχή για την επίσημη ταυτοποίηση του θύματος εμπορίας μέσω «Πράξης
Χαρακτηρισμού» (εφεξής απλώς Πράξη). Η Πράξη δίνει στο θύμα μία προθεσμία
διάσκεψης τριών μηνών (πέντε στην περίπτωση των ανηλίκων), κατά τη διάρκεια της
οποίας δεν μπορεί να απελαθεί και μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωρινή αρωγή
και προστασία. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, το θύμα μπορεί να ζητήσει άδεια
προσωρινής διαμονής.110
Στην πράξη, η διαδικασία παραχώρησης της Πράξης είναι βραδυκίνητη,
αποτρέποντας εν τέλει την πρόσβαση σε αυτή όσων θυμάτων τη χρειάζονται
ουσιαστικά. Η ενεργή συνεργασία των θυμάτων με τις διωκτικές αρχές, μέσω της
παροχής πληροφοριών για τους διακινητές και μέσω της συμμετοχής τους ως
μάρτυρες στις έρευνες και στη δίκη, δεν αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για
την έκδοση της Πράξης.111 Παρ’ όλα αυτά, είναι απαραίτητο το θύμα να θεωρεί τον
εαυτό του ως τέτοιο και να καταθέτει στο στάδιο της αστυνομικής ανάκρισης,
παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες για την εμπορία.112 Στην πραγματικότητα,
όμως, τα άτομα που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας δύσκολα θα πάνε στην
αστυνομία ή στις δικαστικές αρχές για να υποβάλουν μία καταγγελία, καθώς από
ψυχολογική άποψη είναι μάλλον απίθανο να έχουν την απαραίτητη αίσθηση
εμπιστοσύνης προς αυτές, και επιπλέον επειδή απλούστατα είναι πολύ φοβισμένοι για
κάτι τέτοιο. Τα θύματα είναι πολύ δύσκολο να είναι έτοιμα να μιλήσουν, ακόμη και
σε κάποιον δικηγόρο, για μία τόσο οδυνηρή, στιγματισμένη και συναισθηματικά όσο
και διανοητικά επιβλαβή εμπειρία, εκτός και αν έχουν ήδη δεχτεί ουσιαστική και
εξειδικευμένη στήριξη και ψυχοθεραπεία που θα τους ενθαρρύνει και θα τους
προετοιμάσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τα θύματα είναι λιγότερο πιθανό να
αναφέρουν, από μόνα τους, την κατάσταση εκμετάλλευσής τους παρά μόνον εάν
βρίσκονται υπό κοινωνική υποστήριξη και θεραπεία, οικοδομώντας μία σχέση
εμπιστοσύνης με τους κοινωνικούς λειτουργούς.113
Όπως και τα ενήλικα θύματα εμπορίας, πολλές φορές τα παιδιά διστάζουν να
παραχωρήσουν στοιχεία είτε λόγω φόβου είτε επειδή, πολύ απλά, δεν βλέπουν τους
εαυτούς τους ως θύματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά Ρομά που τα
εκμεταλλεύονται και τα οδηγούν στην επαιτεία και τα οποία συχνά βλέπουν αυτή την
δραστηριότητα ως εργασία, έχοντας την πεποίθηση ότι πρέπει να βοηθήσουν τις
οικογένειές τους οικονομικά.114 Ως αποτέλεσμα, ελάχιστα από αυτά τα παιδιά

Άρθρα 49-53 του Νόμου 4251/2014 (01/04/2014)
Η Πράξη μπορεί να εκδοθεί ανεξαρτήτως από το κατά πόσο η διαδικασία ποινικής δίωξης έχει
ξεκινήσει όταν ο Εισαγγελέας θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος άμεσης βλάβης της ζωής του θύματος, της
σωματικής του ακεραιότητας και της προσωπικής και σεξουαλικής του ελευθερίας ή όταν απειλείται η
οικογένεια του θύματος – υπό την προϋπόθεση ότι δύο ψυχίατροι, ψυχολόγοι ή κοινωνικοί λειτουργοί
συνδεόμενοι με μια από τις συνεργαζόμενες δημόσιες ομάδες ή ΜΚΟ να έχουν υποβάλλει γραπτά την
σύμφωνη γνώμη τους στον Εισαγγελέα (Άρθρο 4 (2) (α) του Νόμου 3875/2010 όπως τροποποιήθηκε
από το Άρθρο 1 (1) (α) του Νόμου 4251/2014).
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αναγνωρίζονται επισήμως ως θύματα.115 Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, είναι το
γεγονός ότι η επίσημη αναγνώριση ενός παιδιού ως θύμα εμπορίας δεν αποτελεί
κριτήριο επιλογής για την πρόσβασή του σε προσωρινή αρωγή και υποστήριξη (βλ.
Κεφάλαιο 5). Εξασφαλίζει όμως ότι όσα από τα θύματα δεν είναι πολίτες της ΕΕ δεν
θα απελαύνονται αμέσως, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά Ρομά από την
Αλβανία. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν εισαγγελείς που, αναγνωρίζοντας την
αναγκαιότητα για προστασία των παιδιών και τις δυσκολίες που παρακωλύουν τη
διαδικασία επίσημης αναγνώρισης (ασαφής νομοθεσία, γραφειοκρατία που
δημιουργεί καθυστερήσεις, κτλ.), παραπέμπουν τα παιδιά για προστασία και αρωγή
με την αιτιολογία της υποψίας ότι αποτελούν θύματα εμπορίας.116
Η προαναφερθείσα ανάλυση υποδεικνύει ότι, παρόλο που υπάρχει ένα
σύστημα παραπομπής για τα θύματα εμπορίας, τα παιδιά Ρομά αποκλείονται σε
μεγάλο βαθμό από αυτό επειδή ίσως δεν ανιχνεύονται οι ενδείξεις εμπορίας. Στις
περιπτώσεις των παιδιών μεταναστών από την ΕΕ που δεν αναγνωρίζονται ως θύματα
εμπορίας, ο εισαγγελέας παραπέμπει το παιδί στις υπηρεσίες προστασίας του παιδιού
για να προστατευτεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις υπέρ της προστασίας της
παιδικής ηλικίας.117 Παρομοίως, τα παιδιά μπορεί να παραπεμφθούν σε ανάδοχες
οικογένειες όταν το Δικαστήριο αποφασίσει αφαίρεση της κηδεμονίας, στην
περίπτωση που οι γονείς έχουν καταχραστεί τα δικαιώματά τους ή έχουν αθετήσει τα
καθήκοντά τους. Η αφαίρεση της κηδεμονίας σαφώς αποτελεί έσχατη λύση – όταν
όλα τα άλλα διαθέσιμα μέτρα είναι ανεπαρκή ή δεν επαρκούν ώστε να αποφευχθούν
βλάβες στη σωματική, πνευματική ή ψυχολογική υγεία του παιδιού. Μέχρι το
Δικαστήριο να αποφασίσει για την υπόθεση, το παιδί δικαιούται να δεχτεί προσωρινή
προστασία και αρωγή (νοσοκομειακή περίθαλψη, κατάλυμα, κτλ.) με εντολή του
εισαγγελέα.118

4.2. Εμπορία παιδιών για μικροκλοπές
Επίσημα δεδομένα για τα παιδιά-θύματα εμπορίας για διάπραξη μικροκλοπών δεν
συλλέγονται στην Ελλάδα. Όπως εξηγείται στην περίληψη του νομικού πλαισίου
κατά της εμπορίας, η απουσία δεδομένων αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της μη ρητής
αναγνώρισης ενώπιον του νόμου της εκμετάλλευσης για μικροκλοπές ως μορφή
εμπορίας. Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ρητά την εκμετάλλευση για συμμετοχή σε
εγκληματικές δραστηριότητες ως μορφή εμπορίας. Την ίδια στιγμή, λόγω της
έλλειψης αναγνωρίσιμων περιστατικών, δεν ήμασταν σε θέση να αποφανθούμε κατά
πόσο -και υπό ποιες συνθήκες- η εμπορία για μικροκλοπές θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως μια μορφή εμπορίας με σκοπό την εργασία. Οι πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα της
παιδικής προστασίας και υποστήριξης θυμάτων δεν διαθέτουν καθόλου γνώση για
την ύπαρξη και τις μορφές αυτού του φαινομένου μεταξύ των παιδιών Ρομά, ενώ δεν
“Report for the Study on Typology and Policy Responses to Child Begging in the EU.”
JLS/2009/ISEC/PR/008-F2, 2012. Τελευταία πρόσβαση: December 1, 2014, σελ. 169.
115
Συνέντευξη με αστυνομικούς στη Μονάδα Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου, Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης, 7 Ιουλίου 2014
116
KMOP. “Improving and Monitoring Protection Systems Against Child Trafficking and Exploitation
(IMPACT). National Report Greece.” January 2014, σελ. 139.
117
Cazenave, Pierre. “Protecting Migrant Children in a Freedom of Movement Area.” Terre des
hommes, December 2012, σελ. 27
118
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Νόμου 3346/2005
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μπορούν να ανατρέξουν σε αντίστοιχες υποθέσεις στο παρελθόν προκειμένου να
συνδράμουν στην ανάλυσή μας. Η βουλγαρική Κρατική Υπηρεσία για την
Προστασία των Παιδιών έχει αναφέρει ότι μόνο ένα παιδί-θύμα εμπορίας για
διάπραξη μικροκλοπών επέστρεψε στη Βουλγαρία από την Ελλάδα, το 2013.119
Παρά την έλλειψη δεδομένων και την περιορισμένη προσοχή των
ενδιαφερόμενων φορέων, οι αστυνομικές μελέτες έχουν δείξει ότι ίσως υπάρχει
σύνδεση μεταξύ των μικροκλοπών και της εμπορίας παιδιών Ρομά στην Ελλάδα. Ο
εισαγγελέας στην περιφέρεια Αττικής μάς ανέφερε ότι υπάρχουν υποψίες ότι
εγκληματικοί κύκλοι μεταφέρουν παράνομα έφηβα κορίτσια Ρομά από τη Βουλγαρία
στην Αθήνα όπου και αναγκάζονται να διαπράττουν μικροκλοπές. Σημείωσε δε, ότι
τα κορίτσια αυτά ήρθαν επανειλημμένως σε επαφή με την αστυνομία, όταν
οδηγήθηκαν στο τμήμα για παραπτώματα μικροκλοπών. Παρ’ όλα αυτά, η επαφή με
την αστυνομία δεν οδήγησε στην αποτελεσματική αναγνώριση των εικαζόμενων
συνθηκών εμπορίας που οδήγησαν στην πραγματοποίηση του εκάστοτε
παραπτώματος. Ένας συμμετέχων στις συνεντεύξεις εξηγεί ότι:
«Το ζούμε αυτό καθημερινά. Αυτά τα έφηβα κορίτσια έχουν εκπαιδευτεί, και
πολύ καλά μάλιστα, να κλέβουν πορτοφόλια και άλλα πράγματα.Οι
εγκληματικοί κύκλοι που τα οδηγούν στην Ελλάδα γνωρίζουν πολύ καλά πώς
λειτουργεί εδώ το νομικό σύστημα. Μία πράξη μικροκλοπής θεωρείται ως
πλημμέλημα (παράπτωμα χαμηλού βαθμού) όταν διαπράττεται για πρώτη ή
δεύτερη φορά και έτσι τα κορίτσια αφήνονται συνήθως ελεύθερα. Μολαταύτα,
ακόμη και όταν συλλαμβάνονται για μικροκλοπές περισσότερες από δύο φορές,
και παρόλο που σε αυτή την περίπτωση πρόκειται και επίσημα για εγκληματική
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα, δηλαδή για κακουργήματα, ούτε και τότε
μπορούμε να τις προφυλακίσουμε. Μέχρι τη στιγμή της δίκης... δεν
εμφανίζονται στο Δικαστήριο και δικάζονται ερήμην. Υποθέτω ότι μέχρι τότε
έχουν μετακομίσει κάπου αλλού... Κανένα από αυτά τα κορίτσια δεν είχε προβεί
σε καταγγελία της κατάστασης που βίωνε. Κρατούσαν το στόμα τους
κλειστό».120
Στο σημείο αυτό, μπορούμε να κάνουμε τρεις ενδεικτικές παρατηρήσεις. Πρώτον,
στην εμπορία για μικροκλοπές ενδέχεται να εμπλέκονται οργανωμένα δίκτυα που
γνωρίζουν πολύ καλά την εσωτερική κατάσταση και, ως εκ τούτου, είναι σε θέση να
λειτουργούν αναλόγως ώστε να αποφεύγουν τις διώξεις. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με
την έκθεση MARIO, οι ειδικοί θεωρούν πως δεν πρέπει να αποκλειστεί ο ρόλος των
οικογενειών με σκοπό τις μικροκλοπές ή άλλες μορφές εγκληματικής
δραστηριότητας.121 Δεύτερον, η αναγνώριση της εμπορίας σε περιστατικά
μικροκλοπών φαίνεται να εξαρτάται περισσότερο από την προθυμία των θυμάτων να
αναφέρουν την κατάστασή τους και όχι τόσο από την ετοιμότητα και την ικανότητα
των αρχών να ερευνήσουν ύποπτα συμβάντα εμπορίας. Αλλά, όπως και με την
εκμετάλλευση για επαιτεία, τα παιδιά Ρομά που έχουν πέσει θύματα συνήθως
119

Official Letter from the Bulgarian State Agency for Child Protection (SACP) to the Center for the
Study of Democracy from 19.08.2014, in response to request for information
120
Συνέντευξη με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2014
121
See Invernizzi, Antonella. “Vulnerability to Exploitation and Trafficking of Bulgarian Children and
Adolescents in Greece. A Case Study of Street Based Survival Strategies in Thessaloniki.” Project
Mario in collaboration with Arsis, Budapest, 2011, σελ. 39.
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διστάζουν να κάνουν κάτι παρόμοιο, παραμένοντας έτσι σε καταστάσεις
εκμετάλλευσης. Τρίτον, μία τελευταία και πολύ σημαντική παρατήρηση είναι ότι στις
περιπτώσεις που δεν αναγνωρίζονται ως εμπορία, υπάρχει η πιθανότητα τα θύματα να
διώκονται εσφαλμένα από τις ελληνικές αρχές επιβολής του νόμου.

4.3. Παράνομη εμπορία παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική
εκμετάλλευση αγοριών
Όπως συζητήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο αυτής της αναφοράς, τα διαθέσιμα
δεδομένα για τις αναγνωρισμένες περιπτώσεις αγοριών θυμάτων εμπορίας για
σεξουαλική εκμετάλλευση δεν επιτρέπουν να διακρίνουμε ανάμεσα στα παιδιά Ρομά
και μη. Αλλά ακόμη και αν συγκεντρωθούν αναλυτικά στοιχεία που να επιτρέπουν
μια τέτοια διάκριση, αυτό δεν θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τους σκοπούς μας λόγω
του πολύ μικρού αριθμού περιστατικών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2010-2013,
η αστυνομία αναγνώρισε τρία παιδιά-θύματα εμπορίας για σεξουαλική
εκμετάλλευση, όλα με καταγωγή από τη Βουλγαρία (βλ. Πίνακα 1).
Η έλλειψη επίσημων δεδομένων συνοδεύεται από εξαιρετικά περιορισμένες και μη δημοσιευμένες- ενδείξεις για το εύρος αυτής της μορφής εμπορίας μεταξύ των
αγοριών Ρομά στην Ελλάδα. Οι εισαγγελείς ανηλίκων σε δύο από τις μεγαλύτερες
ελληνικές πόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι αστυνομικοί στα
τμήματα ανηλίκων σε αυτές τις πόλεις, ανέφεραν στις συνεντεύξεις τους ότι δεν είχε
παρουσιαστεί ενώπιόν τους κανένα περιστατικό που να αφορά αγόρια Ρομά.122
Παρομοίως, οι ΜΚΟ που ασχολούνται με την αρωγή θυμάτων και το streetwork δεν
έχουν εστιάσει ακόμη την προσοχή τους σε αυτό το θέμα και, ως εκ τούτου, κανείς
από τους εκπροσώπους τους δεν ήταν σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες
και γνώσεις σχετικά με το εύρος και τα χαρακτηριστικά του. Η έλλειψη περιστατικών
μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο σοβαρό στην Ελλάδα.
Από την άλλη πλευρά, μπορεί να θεωρηθεί ως ενδεικτική της έλλειψης κατανόησης
και επίγνωσης των διαδικασιών εμπορίας που λαμβάνουν χώρα. Με δεδομένες τις
δύσκολες συνθήκες που τα παιδιά βιώνουν καθημερινά στους δρόμους, θα πρέπει να
έχουμε υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον κίνδυνο εμπορίας για σεξουαλική
εκμετάλλευση.123
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς από τον τομέα της παροχής υπηρεσιών
αναγνωρίζουν ότι, παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις για την εμπλοκή αγοριών Ρομά
στην πορνεία, ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στο θέμα της εμπορίας για σεξουαλική
εκμετάλλευση. Όπως σημειώνει ένας από τους εμπειρογνώμονες:
«Αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο πρέπει όλοι να ανησυχούμε. Προσωπικά
θεωρώ ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση των αγοριών Ρομά υπάρχει, ωστόσο
είναι πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν έχει
αναφερθεί σε εμάς ή παραπεμφθεί σε εμάς από την αστυνομία, απ’ όσο
γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Υπάρχουν μερικά μέρη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
όπου παρατηρεί κανείς μεγάλη συγκέντρωση νεαρών αγοριών, Ρομά ή μη. Αυτό
122

Interview with Public Prosecutor for Minors in the Athens court district, Athens, February 2, 2014;
Interview with police officer at the Department for Minors’ Protection, Attica Security Division,
Athens, February 12, 2014. Interview with police officers at the Department for Minors, Thessaloniki
Security Division, Thessaloniki, July 8, 2014.
123
Συνέντευξη με τον εισαγγελέα ανηλίκων στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 11 Ιουλίου 2014
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αποτελεί προσωπική μου παρατήρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε
πραγματοποιήσει καμία έρευνα επί τούτου και δεν μπορώ να σας πω πώς θα
είχαν αντιμετωπίσει οι αρχές τέτοια περιστατικά εάν αυτά είχαν
αναγνωριστεί».124
Η ευαλωτότητα των παιδιών Ρομά που εργάζονται στους δρόμους στον κίνδυνο
σεξουαλικής κακοποίησης και πορνείας, ως αποτέλεσμα των δύσκολων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται. Η
επιβίωση στους δρόμους περιλαμβάνει πολλούς κινδύνους και τα παιδιά Ρομά συχνά
βιώνουν σεξουαλικές επιθέσεις ή κακοποίηση.125 Ένας από τους συμμετέχοντες στις
συνεντεύξειας σημείωσε συγκεκριμένα ότι τα παιδιά Ρομά που έχουν έρθει από την
Αλβανία στην Ελλάδα ή που έχουν έρθει με τους γονείς τους ή με άλλα μέλη της
οικογένειάς τους και ζούνε σε συνθήκες εκμετάλλευσης, ενδέχεται να εμπλέκονται σε
περιστασιακή πορνεία. Εξηγεί πώς:
«Συναντήσαμε αρκετά παιδιά Ρομά από την Αλβανία, ενώ φαίνεται ότι τα
περισσότερα είχαν έρθει εδώ μαζί με τους γονείς τους... Εμπλέκονταν στην
επαιτεία και ήταν κυρίως αγόρια. Και αυτό που συνέβαινε με τα αγόρια ήταν ότι
έπρεπε να φέρουν πίσω στο σπίτι ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων
καθημερινά. Στην περίπτωση που δεν κατόρθωναν να μαζέψουν αυτά τα
χρήματα, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στο σπίτι. Πολλές φορές, τα παιδιά
που φιλοξενούσαμε εδώ μας έλεγαν ιστορίες για άλλα παιδιά που, προκειμένου
να βγάλουν αρκετά λεφτά ώστε να γυρίσουν σπίτι, πήγαιναν στην Αριστοτέλους
όπου ήξεραν ότι θα μπορούσαν να βρουν κάποιον ηλικιωμένο κύριο που θα
τους έδινε λεφτά ως αντάλλαγμα για κάποιες συγκεκριμένες σεξουαλικές
πράξεις. Αυτό είναι κάτι που όλοι το γνωρίζουν, μας είπαν. Αυτό συνέβαινε
πολλά χρόνια πριν, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη και σήμερα».126
Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει ότι τα αγόρια Ρομά που υπόκεινται σε εμπορία
ενδέχεται να βιώνουν ποικίλες μορφές εκμετάλλευσης, ως άμεσο ή έμμεσο
αποτέλεσμα της εμπορίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πορνεία δεν ήταν ο στόχος της
διακίνησης αυτών των αγοριών, αλλά αντίθετα μία πρακτική στην οποία κατέφευγαν
ώστε να αντεπεξέλθουν στις χρηματικές ανάγκες που τους επιβάλλονταν από τους
εκμεταλλευτές τους. Από την έρευνά μας προκύπτει ότι είναι σημαντικό για όλους
τους ενδιαφερόμενους φορείς να εναρμονίζονται με αυτές τις ιδιαιτερότητες και το
πλαίσιό τους, και να σχεδιάζουν τις εκάστοτε δράσεις τους για την καταπολέμηση της
εμπορίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω ιδιαιτερότητες.

Συνέντευξη με εμπειρογνώμονα σε θέματα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στη ΜΚΟ
Α21, Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014.
125
Συνέντευξη με τον ειδικό Ρομά και αντιπρόσωπο της ΜΚΟ, Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας στην
Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου 2013.
126
Συνέντευξη με κοινωνικό λειτουργό από την Άρσις, Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο), 9 Ιουλίου 2014.
124
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5. Μηχανισμοί αρωγής και προστασίας των θυμάτων
Η νομοθεσία ενάντια στην εμπορία ανθρώπων αναγνωρίζει το δικαίωμα των θυμάτων
στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την προσωπική και σεξουαλική ελευθερία.127
Στα θύματα εγκλημάτων εμπορίας, όπως αυτά ορίζονται στον Ποινικό Κώδικα,
παρέχονται αρωγή, τροφή, κατάλυμα, ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη,
νομικές συμβουλές και υπηρεσίες διερμηνείας. Τα παιδιά-θύματα εμπορίας
συγκεκριμένα, δικαιούνται πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση και σε διαπολιτισμικά
εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ τα παιδιά ηλικίας 15 έως 23 ετών μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.128 Μία σειρά «Μονάδων και
Υπηρεσιών Προστασίας και Αρωγής» (εφεξής αποκαλούμενες μονάδες) παρέχουν
υποστήριξη και φροντίδα, δηλαδή δημόσια ιδρύματα παιδικής πρόνοιας, κέντρα
συμβουλευτικής και καταφύγια για παιδιά, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.129 Όλες αυτές οι μονάδες οφείλουν επιπλέον να εξασφαλίζουν, σε
συνεργασία με την αστυνομία, την ασφάλεια και προστασία των θυμάτων από
δυνητικές απειλές εκ μέρους των διακινητών τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής
τους.130 Εκτός από αυτές τις μονάδες, υπάρχουν αρκετές ΜΚΟ για την αρωγή και
φροντίδα των θυμάτων εμπορίας, με τις οποίες το κράτος έχει συνυπογράψει
Μνημόνιο Συνεργασίας προς αυτόν τον σκοπό.131 Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης λειτουργεί ως συντονιστής ανάμεσα στις κρατικές υπηρεσίες και τις
ΜΚΟ για την προστασία των θυμάτων εμπορίας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα
δεδομένα για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων εμπορίας που έχουν γίνει αποδέκτες
αρωγής και προστασίας δεν είναι κατηγοριοποιημένα με βάση την ηλικία ή την
εθνοτική καταγωγή τους.132
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι τα θύματα και τα δυνητικά θύματα
έχουν πρόσβαση σε αρωγή και υποστήριξη, ανεξάρτητα από το εάν έχουν
αναγνωριστεί επίσημα ως θύματα με «Πράξη Χαρακτηρισμού». αρκεί να
απευθυνθούν σε οποιοδήποτε από τα αρμόδια σώματα που προσφέρουν τέτοιου
είδους υπηρεσίες, τα οποία με τη σειρά τους είναι υποχρεωμένα να ενημερώσουν τις
αστυνομικές και δικαστικές αρχές σχετικά με το συμβάν.133 Τα θύματα εμπορίας
μπορούν να αναφέρουν το συμβάν ή να ζητήσουν βοήθεια είτε αυτοπροσώπως, είτε
καλώντας στις σχετικές τηλεφωνικές γραμμές άμεσης βοήθειας. Το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο αυτή τη στιγμή υπάγεται στο Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διατηρεί εθνική τηλεφωνική
γραμμή άμεσης βοήθειας που λειτουργεί καθημερινά σε εικοσιτετράωρη βάση, ενώ
από το 2011 βρίσκεται σε λειτουργία και η «Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας
1107», επίσης σε καθημερινή και εικοσιτετράωρη βάση, η οποία στελεχώνεται από
κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και απευθύνεται σε παιδιά που διατρέχουν

127

Greece / Article 12(1) of Law 3064/2002 and Article 2 of Presidential Decree 233/2013.
Greece / Articles 5 and 6 of Presidential Decree 233/2013.
129
These bodies are listed in the Appendix of Presidential Decree 233/2003.
130
Greece / Articles 4 of Presidential Decree 233/2013.
131
Memorandum of Cooperation “for Combating Human Trafficking and Assisting Victims” signed in
2005 between the Ministries involved in anti-trafficking efforts, a number of Greek NGO’s and the
International Organization of Migration.
132
Some NGO’s like A21 keep collect data on the ethnic origin of the victims to which they have
provided assistance.
133
Article 2 of Presidential Decree 233/2003.
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κίνδυνο κακοποίησης, αμέλειας, εμπορίας ή κάθε είδους εκμετάλλεσης. 134 Η ΜΚΟ
Το Χαμόγελο του Παιδιού διατηρεί την «Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά
SOS 1056» για παιδιά που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης ή αμέλειας, και την
«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000». Η ΜΚΟ Α21, η οποία
αγωνίζεται ενάντια στην εμπορία ανθρώπων, λειτουργεί επίσης τηλεφωνική γραμμή
βοήθειας για την αναφορά υποθέσεων και την παροχή υπηρεσιών και αρωγής.135
Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές απευθύνονται τόσο στα θύματα όσο και στα άτομα
που επιθυμούν να καταγγείλουν κάποιο περιστατικό, παρέχοντας συμβουλευτική
υποστήριξη και παραπέμποντας σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στους αρμόδιους
οργανισμούς που εξυπηρετούν τα θύματα εμπορίας και στις αρχές επιβολής του
νόμου.
Η νομοθεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δεν κάνει σαφή
διάκριση ανάμεσα στην προσωρινή και τη μακροπρόθεσμη αρωγή. Η αρωγή και η
προστασία προσφέρονται για τόσο καιρό όσο κρίνεται απαραίτητο από τα αρμόδια
για την παροχή αυτών των υπηρεσιών όργανα, ανάλογα με την εκάστοτε
περίπτωση.136 Στην πράξη, καθένα από τα όργανα που εμπλέκονται λειτουργούν, σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με βάση τους δικούς του κανόνες όσον αφορά τη
διάρκεια της διαμονής, με βάση το είδος των θυμάτων που εξυπηρετεί και τους
διαθέσιμους πόρους. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ότι τα όργανα αυτά απευθύνονται
αποκλειστικά σε θύματα εμπορίας. Τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας
φιλοξενούνται συνήθως σε κάποια εγκατάσταση που φιλοξενεί όλες τις κατηγορίες
παιδιών (ορφανά, κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά, ασυνόδευτα ανήλικα).
Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχουν γενικώς αποδεκτές ελάχιστες
προδιαγραφές για την παροχή αρωγής και φροντίδας. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε
εγκατάσταση ακολουθούνται διαφορετικές βέλτιστες πρακτικές με βάση τους
διαθέσιμους πόρους, δίχως να υπάρχει κοινή και συνεπώς δομημένη μεθοδολογία για
την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε παιδιά-θύματα που να ακολουθείται σε εθνικό
επίπεδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι ΜΚΟ ενεργούν με
βάση τα επαγγελματικά πρότυπα όσον αφορά την αξιολόγηση των βέλτιστων
συμφερόντων ενός παιδιού και την κάλυψη των αναγκών του. Για την ακρίβεια, κατά
τη διάρκεια της έρευνάς μας συναντήσαμε αρκετές καλές πρακτικές σε αυτό το
πλαίσιο, τις οποίες περιγράφουμε συνοπτικά παρακάτω. Παρ’ όλα αυτά, όμως, η
απουσία τυποποιημένων διαδικασιών είναι φυσικό να μεταφράζεται σε έλλειψη
παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών των προγραμμάτων, σε σχέση με τον
βαθμό στον οποίο συνδράμουν στην αποκατάσταση και την ευημερία των θυμάτων.
Όπως έγινε εμφανές στην υποενότητα 4.1.3, τα παιδιά Ρομά που έχουν πέσει
θύματα εμπορίας για επαιτεία είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του
τυπικού συστήματος προστασίας παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, επειδή
πολύ συχνά δεν αναγνωρίζονται ως θύματα εμπορίας. Αυτό σημαίνει ότι οι
εισαγγελικές αρχές μπορούν να ζητήσουν την έκτακτη παροχή καταλύματος
βραχυπρόθεσμα, έως ότου ληφθεί η οριστική απόφαση για την παραπομπή του
134

Nevertheless, due to lack of human resources in the context of diminishing public funding there
concerns that the Centre shall not be able to maintain this helpline 24/7. Cited in: KMOP. “Improving
and Monitoring Protection Systems Against Child Trafficking and Exploitation (IMPACT). National
Report Greece.” January 2014, σελ. 137.
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The A21 Campaign cooperates with an interpretation service and can therefore provide
interpretation by phone in 170 languages.
136
Greece / Article 2(2) of Presidential Decree 233/2013.
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παιδιού σε κάποιο ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας ή για την επιστροφή του στη χώρα
καταγωγής. Οι υπηρεσίες προστασίας του παιδιού συντονίζονται από το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η παροχή καταλύματος γίνεται από οποιοδήποτε
καταφύγιο για παιδιά ή ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας είναι διαθέσιμο, πράγμα που
σημαίνει ότι τα παιδιά που επαιτούν μπορούν να στεγαστούν προσωρινά σε κάποια
από τις εγκαταστάσεις που προορίζονται επίσης για τα θύματα εμπορίας. Στην πράξη,
ωστόσο, υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε διαθέσιμους χώρους στις εγκαταστάσεις όλων
των ειδών – όπως επεσήμαναν επανειλημμένα οι ερωτηθέντες στις συνεντεύξεις που
διενεργήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Οι περικοπές και οι οικονομικοί
περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στις δημόσιες υπηρεσίες και στα προνοιακά
επιδόματα ως αποτέλεσμα της λιτότητας, έχουν επηρεάσει σημαντικά τη δυναμική
των δημόσιων φορέων παιδικής μέριμνας αναφορικά με την ικανότητά τους να
ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο των υφιστάμενων υποθέσεων. Αντιστοίχως, οι
ΜΚΟ πασχίζουν να διατηρήσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν με τους
περιορισμένους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους.137 Ως αποτέλεσμα, υπάρχει
σημαντική υστέρηση στην παροχή προστασίας έκτακτης ανάγκης στο στάδιο της
προσωρινής φροντίδας. Για παράδειγμα, συνηθίζεται τα παιδιά να φιλοξενούνται
προσωρινά σε νοσοκομεία, στα οποία παραπέμπονται για τις απαραίτητες ιατρικές
εξετάσεις, μέχρι να βρεθεί διαθέσιμη θέση σε κάποιο καταφύγιο. Περιττό να
εξηγήσουμε γιατί τα νοσοκομεία δεν είναι ο πλέον κατάλληλος τύπος καταλύματος,
αφού δεν διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ δεν είναι καν ασφαλή με
αποτέλεσμα τα παιδιά συχνά να δραπετεύουν.138 Ακόμη χειρότερα, ένας
εμπειρογνώμονας σε θέματα Ρομά μας μίλησε για κάποιο περιστατικό όπου οι αρχές
χρειάστηκαν 40 ημέρες για να βρουν διαθέσιμο χώρο για κάποια αδέλφια Ρομά που
βρέθηκαν στους δρόμους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα παιδιά
κρατήθηκαν σε κελί αστυνομικού τμήματος, προκειμένου να μην δραπετεύσουν.139
Για τα παιδιά που χαρακτηρίζονται ως θύματα εμπορίας, το Δικαστήριο
μπορεί να αποφασίσει την οριστική παραπομπή τους σε κάποιο ίδρυμα παιδικής
μέριμνας, όταν η παράδοση και επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής είτε δεν είναι
δυνατή, είτε θεωρείται αντίθετη στα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών. Η
παραπομπή για μακροχρόνια παραμονή σε ίδρυμα παιδικής πρόνοιας προορίζεται
επίσης για παιδιά που δεν έχουν αναγνωριστεί ως θύματα, των οποίων όμως η
οικογένεια δεν μπορεί να εντοπιστεί ή της έχει αφαιρεθεί η κηδεμονία. Το σύστημα
παιδικής πρόνοιας έχει διττό χαρακτήρα, με στοιχεία τόσο συγκεντρωτισμού όσο και
αποκέντρωσης: εκτός από τα δημόσια ιδρύματα παιδικής πρόνοιας, μία σειρά από
ΜΚΟ είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν μακροχρόνια ιδρυματική φροντίδα,
προστασία και εκπαίδευση σε παραμελημένα, κακοποιημένα, ορφανά και άπορα
παιδιά έως ότου ενηλικιωθούν.140 Δεδομένου ότι δεν έχει δημοσιευτεί πρόσφατα
κάποια έρευνα σχετικά με το σύστημα που ισχύει γενικώς για την προστασία του
KMOP. “Improving and Monitoring Protection Systems Against Child Trafficking and Exploitation
(IMPACT). National Report Greece.” January 2014, σελ. 33.
138
Interview with Public Prosecutor for Minors in the Athens court district, Athens, February 2, 2014.
139
Interview with Roma expert and representative of the NGO Kentro Paidiou kai Oikogeneias (Centre
for the Children and the Family), Athens, December 11.
140
NGOs offering long-term residential care placement services to children subject to statutory child
protection intervention are required to be licensed. Licensing, granted by the respective municipality,
serves make sure that the services meet the standards outlined in legislation, ie. Article 1 of Law
2345/1995 (12.10.1995), and Decision of the Ministry of Labour, Social Security and Welfare, Number
D27/oik34481/1562 (17/10/2014).
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παιδιού, δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι
επιμέρους μονάδες και τα ιδρύματα. Από τη μία, είναι σημαντικό τα παιδιά Ρομά που
έχουν πέσει θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης να έχουν το δικαίωμα
μακροχρόνιας προστασίας και ιδρυματικής φροντίδας, ανεξάρτητα από τη χώρα
καταγωγής τους, στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος προστασίας του παιδιού και
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.141
Από την άλλη, όμως, αυτά τα παιδιά επηρεάζονται επίσης από τα γενικότερα
κενά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο σύστημα, όπως επεσήμαναν σε πολλές
περιπτώσεις και οι ερωτηθέντες των συνεντεύξεων. Ανάμεσα στις αγκυλώσεις που
αναφέρθηκαν είναι η θεσμοποιημένη και μονοδιάστατη προσέγγιση που δεν
διαφοροποιείται με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.142 Στα προβλήματα
έρχονται να προστεθούν η γραφειοκρατική βραδύτητα, συνδυαζόμενη με την έλλειψη
εγκαταστάσεων, προσωπικού και πόρων, οι οποίες έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια
λόγω των μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες και με
μια σειρά από εκθέσεις, τα μέτρα λιτότητας επιδείνωσαν την αποτελεσματικότητα
του συστήματος παιδικής προστασίας σε σχέση την προστασία και φροντίδα των
παιδιών που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους.143
Όσον αφορά τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης και
μετανάστευσαν πρόσφατα, αρκετοί από τους ενδιαφερόμενους φορείς συμμερίζονται
την άποψη ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επιλογή της ασφαλούς
επιστροφής στη χώρα καταγωγής. Η συγκεκριμένη επιλογή βασίζεται στη
διαπίστωση ότι το εγχώριο σύστημα παιδικής πρόνοιας πάσχει από ανεπάρκειες και
αδυνατεί να διασφαλίσει την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία
μακροπρόθεσμα. Η ασφαλής επιστροφή προϋποθέτει την αξιολόγηση των κινδύνων
που συνοδεύουν την πιθανή επιστροφή και επανενσωμάτωση των θυμάτων με βάση
τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, μέσα από τη διμερή συνεργασία ανάμεσα στις
αρμόδιες αρχές των δύο χωρών. Απαιτούνται επιπλέον μία σειρά από ενέργειες, όπως
η περιπτωσιολογική αξιολόγηση της οικογένειας και του κοινωνικού περιβάλλοντος,
καθώς και της διαθεσιμότητας των κατάλληλων υποδομών για την προστασία και
αρωγή των θυμάτων στη χώρα καταγωγής, προτού ληφθεί η απόφαση για την
επιστροφή τους.
Εάν ένας ανήλικος έχει πέσει θύμα εμπορίας, λαμβάνονται μέτρα για τον
επαναπατρισμό του. Εφόσον η οικογένεια του παιδιού εντοπιστεί και/ή οι
εισαγγελικές αρχές κρίνουν ότι η επιστροφή είναι προς τα βέλτιστα συμφέροντα του
παιδιού, τότε εκδίδεται απόφαση επιστροφής. Η επιστροφή συντονίζεται από τον
Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, ο οποίος έχει θέσει σε λειτουργία ένα
πρόγραμμα υποβοηθούμενης εθελούσιας επιστροφής που απευθύνεται σε θύματα
εμπορίας, σε ασυνόδευτους ανήλικους και σε παιδιά χωρίς οικογένειες και έγκειται
στον συντονισμό των εμπλεκόμενων αρχών στις χώρες καταγωγής και προορισμού.
Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε σχέση
με την υποβοηθούμενη εθελούσια επιστροφή δεν διατίθενται στο κοινό.

141

Law 2101/1992 (2.12.1992).
Interview with NGO Arsis social worker, Thessaloniki, July 8, 2014.
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Law 4109/2013 (23.01.2013) mandated the merger of several institutions, reducing the number of
public child care facilities from 87 to 23. See also KMOP. “Improving and Monitoring Protection
Systems Against Child Trafficking and Exploitation (IMPACT). National Report Greece.” January
2014, σελ. 152.
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Όσον αφορά τους μετανάστες στην ΕΕ που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως θύματα
εμπορίας αλλά βρίσκονται, παρ’ όλα αυτά, σε ευάλωτη θέση, μπορεί επίσης να
εκδοθεί απόφαση επιστροφής τους από τον Εισαγγελέα, με βάση τα στοιχεία που θα
προκύψουν για την οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή τους κατάσταση ύστερα
από σχετική κοινωνική έρευνα στη χώρα καταγωγής του παιδιού. Βέβαια,
τυποποιημένες διαδικασίες για τη διεξαγωγή ερευνών αυτού του είδους δεν
υπάρχουν. Παλαιότερες έρευνες έχουν εντοπίσει μία σειρά από περιπτώσεις
επιστροφής, όπου η κοινωνική έρευνα στην οποία βασίστηκε η απόφαση για
επιστροφή δεν περιλάμβανε κανενός είδους αξιολόγηση των κινδύνων και της
ασφάλειας στο περιβάλλον απ’ όπου καταγόταν το παιδί.144
Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι φορείς εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με την
έκταση που έχει λάβει η πρακτική να επαναπατρίζονται τα παιδιά αλβανικής
καταγωγής προτού πραγματοποιηθούν κοινωνική έρευνα και εντοπισμός της
οικογένειάς τους. Η Ελλάδα και η Δημοκρατία της Αλβανίας έχουν υπογράψει διμερή
συμφωνία, η οποία προβλέπει αρωγή και υποστήριξη του ασφαλούς επαναπατρισμού
των παιδιών που (διαπιστωμένα ή πιθανολογούμενα) έχουν πέσει θύματα εμπορίας
και είναι Αλβανοί υπήκοοι.145 Προβλέπεται επίσης ότι οι αρμόδιες κοινωνικές
υπηρεσίες των δύο χωρών (στην Ελλάδα πρόκειται για το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) θα αποφασίζουν από κοινού και για κάθε περίπτωση χωριστά, με
στόχο την εξεύρεση μόνιμης λύσης που θα εξασφαλίζει τα βέλτιστα συμφέροντα του
παιδιού, δίνοντας προτεραιότητα στον ασφαλή και εθελούσιο επαναπατρισμό όπου
αυτό είναι εφικτό.146 Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις
στα πλαίσια αυτής της μελέτης θεωρούν ότι, στην πράξη, η παραπάνω συμφωνία
είναι ανενεργή, αφού οι ανήλικοι Αλβανοί συγκεντρώνονται και απελαύνονται δίχως
προηγουμένως να αναφέρουν την υπόθεση στο Κέντρο για περαιτέρω διερεύνηση.147
Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να απελαθούν με βάση την υπόθεση ότι οι
αλβανικές αρχές θα αναλάβουν την ευθύνη για την αξιολόγηση της κατάστασής τους.

Βέλτιστες πρακτικές
Μέχρι στιγμής, η έκθεση παρουσιάζει μία μάλλον ζοφερή εικόνα των προγραμμάτων
αρωγής και προστασίας για παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας, καθώς και του
συστήματος προστασίας του παιδιού συνολικά. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε
ορισμένες ορθές πρακτικές που εντοπίσαμε στο συγκεκριμένο πεδίο.


Οι ΜΚΟ Άρσις και Praksis αναλαμβάνουν street-work σε τακτική βάση, σε
σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (ενίοτε και σε άλλες πόλεις) όπου
συνηθίζεται η επαιτεία, στα πλαίσια του προγράμματος Mobile School–Κινητό
Σχολείο. Στόχος είναι να καλλιεργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά που
ασχολούνται με την επαιτεία και με άλλες δραστηριότητες του δρόμου για
αποκόμιση εσόδων, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν την
κατάστασή τους, να καταγράφουν τα περιστατικά εκμετάλλευσης και να
προσεγγίζουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Το streetwork γίνεται από

Cazenave, Pierre. “Protecting Migrant Children in a Freedom of Movement Area.” Terre des
hommes, December 2012, σελ. 36
145
Greece / Law 3692/2008 (25.08.2008)
146
Considering family reunification as a priority. See Greece / Article 12 of Law 3692/2008.
147
Interview with officials in the National Centre for Social Solidarity, Athens, December 14, 2013;
Interview with official in the National Centre for Social Solidarity, Thessaloniki, July 7, 2014.
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καταρτισμένους επαγγγελματίες, μερικοί από τους οποίους έχουν ως μητρική
τους γλώσσα τα Βουλγαρικά, τα Ρουμανικά και τα Αλβανικά ή τη γλώσσα των
Ρομά. Επιπλέον, οι ΜΚΟ αυτές διαθέτουν κέντρα ημέρας στη Θεσσαλονίκη, τα
οποία λειτουργούν και ως σημεία επαφής για τα παιδιά των δρόμων και τις
οικογένειες που επιθυμούν να ζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη. Παρέχουν
ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική, διαμεσολάβηση στις
κοινωνικές υπηρεσίες και ευκαιρίες για τα παιδιά ώστε να συμμετάσχουν σε
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Συνδυαστικά, οι πρακτικές
αυτές προσφέρουν ένα πλαίσιο παρέμβασης, κατάλληλο για τις ανάγκες αυτών
των παιδιών. Παράλληλα, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα παιδιά επιτρέπει
την ανίχνευση των πιθανολογούμενων περιστατικών εμπορίας, καθώς και την
παραπομπή τους στις αστυνομικές αρχές για διερεύνηση και στο Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για υποστήριξη.148 Και οι δύο ΜΚΟ διατηρούν
καταφύγια για ασυνόδευτους ανήλικους, ενώ η Άρσις έχει θέσει επίσης σε
λειτουργία ένα καταφύγιο βραχυπρόθεσμης παραμονής, το οποίο απευθύνεται
συγκεκριμένα σε κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά, καθώς και σε παιδιά
που έχουν πέσει θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης, στα προάστια της
Θεσσαλονίκης.


Η Α21 είναι μία ΜΚΟ που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος
της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα
από την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη, σε συνεργασία με τους
εμπλεκόμενους φορείς, με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές.
Προσφέρει επίσης αρωγή και προστασία στα θύματα. Εκτός από τη λειτουργία
τηλεφωνικής γραμμης βοήθειας ενάντια στην εμπορία ανθρώπων, η Α21 έχει
δημιουργήσει επίσης τις μοναδικές εγκαταστάσεις ειδικά για τη φιλοξενία των
γυναικών και κοριτσιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας,. Πρόκειται για ένα
καταφύγιο κρίσεων όπου ακολουθούνται μέτρα ενισχυμένης ασφάλειας, ενώ
προσφέρει τροφή, στέγαση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εθελοντική βάση
και για διάστημα έως έξι εβδομάδες. Τα κορίτσια-θύματα εγγράφονται στο
σχολείο και συνήθως παραμένουν στο καταφύγιο για διάστημα που υπερβαίνει
τις 16 εβδομάδες. Οι γυναίκες, από την άλλη, μεταφέρονται σε μεταβατικά
καταλύματα όπου τους παρέχονται συμβουλές εργασίας και οικονομικής
διαχείρισης και εκπαίδευση.



Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης βρίσκεται στη φάση της
υλοποίησης του έργου «e-pronoia για τον πολίτη», δηλαδή μίας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας για την καταχώρηση πληροφοριών σχετικά με όλες τις υποθέσεις
που έχουν αντιμετωπίσει οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα. Η
δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων αναμένεται να διευκολύνει τον
συντονισμό, τη συνεργασία και την οριζόντια διασύνδεση των υπηρεσιών
παιδικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που προσφέρουν
υποστήριξη στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και τη συλλογή και
ανάλυση δεδομένων σχετικά με το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών.149

148

In addition both NGOs participate in support actions in specific Roma communities and settlements
in Greece. Interview with officials in the National Centre for Social Solidarity, Athens, December 14,
2013;
149
Interview with officials in the National Centre for Social Solidarity, Athens, December 14, 2013.
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6. Συμπεράσματα και συστάσεις
Ως απάντηση στην εμφάνιση νέων μορφών εμπορίας ανθρώπων, ο ορισμός αυτού του
φαινομένου έχει διευρυνθεί σταδιακά, προκειμένου να συμπεριλάβει την
εκμετάλλευση για επαιτεία και εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και τη
σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση και την αφαίρεση οργάνων. Αυτή η
μετατόπιση αναφορικά με τον ορισμό του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων
αντανακλάται στις διεθνείς νομικές πράξεις που έχουν υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί ο
συντονισμός, τόσο διεθνώς όσο και εντός της ΕΕ, των προσπαθειών για την
καταπολέμηση της εμπορίας και να διευκολυνθεί η σύγκλιση ανάμεσα στις
διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις. Η Οδηγία της ΕΕ για την Πρόληψη και την
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και η Σύμβαση του Παλέρμο έχουν
θεσπίσει μία λίστα με κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της εμπορίας, τη
δίωξη των παραβατών και τα δικαιώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και
του δικαιώματος στην επαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες προστασίας και αρωγής. Και
οι δύο αυτές πράξεις αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη ευπάθεια των παιδιών στο να
πέσουν θύματα εμπορίας. Προτρέπουν τα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη
διασφάλιση των βέλτιστων συμφερόντων των παιδιών κατά τον σχεδιασμό των
πολιτικών για την καταπολέμηση της εμπορίας και για την αρωγή των θυμάτων.
Σε γενικές γραμμές, η Ελλάδα συμμορφώνεται με τα πρότυπα που θεσπίζουν
η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Πρωτόκολλο του Παλέρμο και η
Οδηγία της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων. Παράλληλα, τα
τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι προσπάθειες να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα
στους σχετικούς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, με στόχο να
προωθηθεί η αποτελεσματική αναγνώριση των θυμάτων εμπορίας. Έχουν αυξηθεί οι
ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, έχουν
αναπτυχθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών
επιβολής του νόμου, ενώ επίσης έχει υλοποιηθεί μία σειρά από προγράμματα, κυρίως
με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις νέες μορφές
εμπορίας ανθρώπων. Οι κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αναπτυχθεί για τον
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ενθαρρύνουν τους αστυνομικούς να είναι σε
εγρήγορση για τυχόν ενδείξεις εμπορίας για εκμετάλλευση σε επαιτεία και λοιπές
εγκληματικές δραστηριότητες, όταν συναντούν παιδιά των δρόμων και παιδιά
μεταναστών που δεν συνοδεύονται από κάποιον κηδεμόνα. Εντούτοις, στην πράξη οι
προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας εξακολουθούν να εστιάζονται στην
εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών και των κοριτσιών.
Οι ερωτηθέντες μας θεωρούν ομόφωνα ότι η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την
επαιτεία έχει σημαντική επίπτωση στα παιδιά των μεταναστών Ρομά. Η Αλβανία, η
Ρουμανία και η Βουλγαρία θεωρούνται ως οι κύριες χώρες καταγωγής των θυμάτων.
Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας σχετικά με τα
κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο
κινδύνου που διατρέχουν τα παιδιά Ρομά που επαιτούν. Συνεπώς, υπάρχει εξίσου μια
αβεβαιότητα για τη νομοθεσία που θα πρέπει να εφαρμόζεται και για τα αποδεκτά
όρια, πέραν των οποίων πρέπει να αποφασιστεί η παρέμβαση των κοινωνικών
υπηρεσιών για την προστασία του παιδιού. Οι πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών και οι
αρχές επιβολής του νόμου είναι αντιμέτωπες με την αυξανόμενη ανάμειξη των
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γονέων και των συγγενών στα πλαίσια της διευρυμένης οικογένειας, ως μεταφορείς
των παιδιών τους στην Ελλάδα προκειμένου να ασχοληθούν με την επαιτεία ή την
πώληση μικροαντικειμένων στους δρόμους. Στην πράξη, θεωρείται ότι σε γενικές
γραμμές το οικογενειακό πλαίσιο λήψης αποφάσεων και ελέγχου, εντός του οποίου
λαμβάνει συχνά χώρα η επαιτεία από παιδιά μεταναστών Ρομά, αποσυνδέει το εν
λόγω φαινόμενο από την εμπορία ανθρώπων. Η παιδική επαιτεία, αντιστοίχως,
σχετίζεται με το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων μόνο στις περιπτώσεις εκείνες
όπου εντοπίζονται στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της εκμετάλλευσης από τρίτους (οι
οποίοι δεν είναι μέλη της οικογένειας). Από την άλλη, όμως, το γεγονός ότι η
εκμετάλλευση μπορεί κάλλιστα να λαμβάνει χώρα εντός της άμεσης ή διευρυμένης
οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που οι γονείς εκμεταλλεύονται
τα ίδια τους τα παιδιά, συχνά δεν αναγνωρίζεται ούτε διερευνάται. Το ζήτημα του
πώς οι νομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας μπορούν να
εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν την ενδοοικογενειακή
εκμετάλλευση είναι εξαιρετικά περίπλοκο.
Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι αριθμοί των
θυμάτων εμπορίας για επαιτεία που αναφέρονται από την Ελληνική Αστυνομία
υποτιμούν σε μεγάλο βαθμό τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Ο αριθμός
των αγοριών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι
εξίσου χαμηλός. Οι συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τους
εκπροσώπους κρατικών και μη κρατικών φορέων δεν βοήθησαν ιδιαίτερα στη
συλλογή πληροφοριών και στην ευρύτερη συζήτηση για την πραγματική έκταση του
φαινομένου και τον αντίκτυπό του στα αγόρια Ρομά. Ως προς τα θύματα εμπορίας για
κλοπή πορτοφολιών, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα θύματα, καθώς η
εγχώρια νομοθεσία δεν αναγνωρίζει ρητά αυτή τη μορφή εμπορίας. Συνολικά,
προκύπτει ότι συχνάοι αρμόδιοι φορείςπαραμένουν αμέτοχοι και αδρανείς, εξαιτίας
των κενών που υπάρχουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας και της έλλειψης
ευαισθητοποίησης.150
Πρώτον, ένα βασικό στοιχείο που καθιστά προβληματική την αντιμετώπιση
της εμπορίας παιδιών (και της εμπορίας ανθρώπων στις υπόλοιπες μορφές της)
έγκειται στον εντοπισμό των θυμάτων. Όπως αναφέραμε ήδη στη συζήτηση στο
κυρίως τμήμα της παρούσας έκθεσης, οι άνθρωποι και ιδίως τα παιδιά που έχουν
πέσει θύματα εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εμπορίας, είναι εξαιρετικά απίθανο να
προβούν από μόνοι τους σε καταγγελία της κατάστασης τόσο εξαιτίας έλλειψης
ενημέρωσης και εμπιστοσύνης, όσο και και εξαιτίας της ανασφάλειας και του φόβου.
Οι δυσκολίες στον εντοπισμό των παιδιών Ρομά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας
επιτείνονται λόγω της εγγενούς αμφιθυμίας για το αν πραγματικά είναι θύματα όταν
οι ίδιοι οι γονείς τους ή οι συγγενείς τους είναιαυτοί που επιβλέπουν τις
δραστηριότητες αυτού του είδους. Αυτή η αμφιθυμία, η οποία συχνά οδηγεί στην
άρνηση της ύπαρξης του φαινομένου από τις αρχές επιβολής του νόμου, σε μεγάλο
βαθμό οφείλεται στο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
καιαποτελεί μείζον εμπόδιο στην αναγνώριση των θυμάτων. Δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι ο αριθμός των θυμάτων εμπορίας που καταγράφονται ετησίως είναι
χαμηλός.
150

ICMPD, ECORYS Nederland BV, ECPAT Austria, Save the Children Europe Group, Salvati Copiii
(Save the Children Romania), Save the Children Denmark, Save the Children Italy, Terres des hommes.
“Report for the Study on Typology and Policy Responses to Child Begging in the EU.”
JLS/2009/ISEC/PR/008-F2, 2012, σελ. 311.
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο εντοπισμός της εκμετάλλευσης της παιδικής
εργασίας υπό τη μορφή επαιτείας και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, όταν δεν
εμπλέκεται εμφανώς κάποιος τρίτος, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί
εξειδικευμένη εκπαίδευση και την ανάπτυξη μιας πολύπλευρης προσέγγισης στην
κοινωνική παρέμβαση. Μια τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να βασίζεται στη
συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικούς φορείς και στους παρόχους υπηρεσιών, τόσο
μη-κρατικούς όσο και δημόσιους. Απαιτείται επίσης ένα συγκεκριμένο είδος
ευαισθητοποίησης και κατανόησης μεταξύ των υπαλλήλων, ψυχολόγων, δικηγόρων,
κοινωνικών λειτουργών και λοιπών εμπλεκομένων, ώστε να μην αντιμετωπίζουν τους
Ρομά με στερεότυπο και υποτιμητικό τρόπο που τους στιγματίζει, αλλά αντίθετα να
τους αντιμετωπίζουν ως άτομα, οικογένειες και κοινότητες που πασχίζουν να
κερδίσουν τα προς το ζην και να επιβιώσουν. Ορισμένοι κοινωνικοί λειτουργοί που
συμμετείχαν στις συνεντεύξεις έχουν ασχοληθεί σε βάθος με αυτά τα θέματα
προκατάληψης και αντίληψης, μέσα από την προσωπική τους εμπειρία εργαζόμενοι
με παιδιά των δρόμων. Μολαταύτα θα πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη σε αυτόν τον
τομέα, στο επίπεδο του ευρύτερου πλαισίου που περιλαμβάνει τους φορείς των
κοινωνικών υπηρεσιών και τις αρχές επιβολής του νόμου.
Τα ευρήματά μας συνηγορούν επίσης υπέρ της διαπίστωσης ότι η βελτίωση
της διαδικασίας παραπομπής των παιδιών που επαιτούν ή βρίσκονται σε κίνδυνο,
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση. Όσον αφορά την παιδική επαιτεία
συγκεκριμένα ανεξάρτητα από το πώς αυτή γίνεται αντιληπτή βάσει του υπάρχοντος
νομικού πλαισίου,δηλαδή ως ένα περιστατικό εμπορίας ή επαιτείας, η προστασία και
η αρωγή των παιδιών αποτελεί μια γενικευμένη ανησυχία. Η προστασία παρέχεται
γενικώς στο υφιστάμενο πλαίσιο παιδικής μέριμνας από τους δημόσιους φορείς και
τις ΜΚΟ για τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, και σε μικρότερο βαθμό από τους
φορείς που ειδικεύονται συγκεκριμένα σε θύματα εμπορίας ανθρώπων. Οι
ερωτηθέντες στις συνεντεύξεις μας αμφισβήτησαν την αποτελεσματικότητα του
πλαισίου για την προστασία των παιδιών, σε σχέση με την κάλυψη των
συγκεκριμένων αναγκών που έχουν αυτά τα παιδιά για προστασία και με βάση τα
βέλτιστα συμφέροντά τους. Η αποτελεσματικότητά τους και η επάρκειά τους
αμφισβητούνται αναφορικά με τους περιορισμένους πόρους που έχουν στη διάθεσή
τους αυτές οι υποδομές, οι οποίοι μάλιστα έχουν μειωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα
των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζει η Ελλάδα. Συνολικά, η έρευνά μας δείχνει
ότι υπάρχει σημαντικό κενό στην προστασία, κυρίως στο επίπεδο της προσωρινής
φροντίδας έκτακτης ανάγκης.
Θα πρέπει να βελτιωθεί η συλλογή στοιχείων, προκειμένου να γίνει
ουσιαστική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρώτον, οι πληροφορίες που
είναι διαθέσιμες στις διάφορες βάσεις δεδομένων της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει
να είναι προσβάσιμες σε όλες τις αρμόδιες αρχές και να υπάρχει συντονισμός μεταξύ
τους. Οι διαδικασίες συλλογής δεδομένων θα πρέπει να στοχεύουν στη
συμπληρωματικότητα και στη συνοχή. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί η πιθανότητα
να συγχωνευτούν οι υπάρχουσες βάσεις δεδομένων που διαθέτουν οι αρχές επιβολής
του νόμου, οι δικαστικές αρχές και οι πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών, με σκοπό να
συγκροτηθεί μία περισσότερο συνολική εικόνα του φαινομένου.
Μακροπρόθεσμα, οποιαδήποτε μέτρα σε μικρή κλίμακα στην Ελλάδα ως
χώρα προορισμού, δεν μπορούν να επιτύχουν στην αποτελεσματική και βιώσιμη
αλλαγή μίας κατάστασης εφόσον δεν συνοδεύονται από υποστηρικτικές πολιτικές
στις χώρες καταγωγής. Τα μέτρα και οι πολιτικές που ακολουθούνται θα πρέπει να
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έχουν ως στόχο τη καταπολέμηση της ανέχειας στις κοινότητες των Ρομά, την
ενίσχυση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και τη βελτίωση της πρόσβασής τους
στην εκπαίδευση. Πρόκειται για κοινωνικές-οικονομικές συνθήκες που μπορούν να
αυξήσουν, ή αντιστρόφως να μειώσουν, την ευαλωτότητα των κοινοτήτων Ρομά στην
εκμετάλλευση των παιδιών για επαιτεία.
Με βάση τα παραπάνω, οι συστάσεις μας είναι οι ακόλουθες:


Ενίσχυση του συντονισμού των προσπαθειών για την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις χώρες καταγωγής των παιδιών
Ρομά που πέφτουν θύματα. Η ανάπτυξη μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας και
συμπράξεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων (φορείς χάραξης πολιτικής,
δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου, πάροχοι υπηρεσιών και
εκπρόσωποι των Ρομά) θα πρέπει να ενισχυθεί.



Δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών για την παρακολούθηση της εφαρμογής
των πολιτικών ενάντια στην εμπορία ανθρώπων, με σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα και στα δικαιώματα των παιδιών.



Συστηματική αξιολόγηση της κατάστασης των παιδιών που βρίσκονται στους
δρόμους υπό διάφορες συνθήκες, ώστε να προκύψει μία ακριβής εικόνα για τις
βασικές αιτίες και την πραγματική έκταση του προβλήματος.151



Εντατικοποίηση των προσπαθειών για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των
παιδιών Ρομά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας. Αυτό θα μπορούσε να
επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους:


Τακτική συλλογή πληροφοριών για τα παιδιά Ρομά που πέφτουν θύματα
εμπορίας ανθρώπων, για το προφίλ τους, για τους παράγοντες που τα
καθιστούν ευάλωτα και για τις επιμέρους μορφές εκμετάλλευσης, με βάση
εμπεριστατωμένη έρευνα. Θα πρέπει επιπλέον να συνεχιστούν και να
προωθηθούν περαιτέρω ο διεπιστημονικός διάλογος και η ανταλλαγή
γνώσεων ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.



Ανάπτυξη εγχειριδίων για την αναγνώριση των θυμάτων και διαδικασίες
ελέγχου που θα περιλαμβάνουν καθοδήγηση σχετικά με τον εντοπισμό
ενδείξεων για την εκμετάλλευση παιδιών, τα οποία έχουν διακινηθεί με
στόχο την εκμετάλλευσή τους για επαιτεία και άλλες εγκληματικές
δραστηριότητες.



Υποστήριξη της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων που έχουν οι αρχές επιβολής
του νόμου, προκειμένου να συμπεριλάβουν όλες τις μορφές εμπορίας και
εκμετάλλευσης παιδιών. Θα πρέπει να παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση
σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους που θα πρέπει να εφαρμόζονται στην
έρευνα οποιασδήποτε περίπτωσης παιδιού εμπλέκεται στην επαιτεία, ούτως
ώστε να προσδιορίζονται τα στοιχεία της εμπορίας και άλλων μορφών
εκμετάλλευσης, τόσο εντός όσο και πέραν της οικογένειας.152
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This recommendation is mentioned in: Concluding observations of the UN Committee on the Rights
of the Child: Greece, CRC/C/GRC/CO/2-3, 13 August 2012, para. 67.
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This recommendation is mentioned in: ICMPD, ECORYS Nederland BV, ECPAT Austria, Save the
Children Europe Group, Salvati Copiii (Save the Children Romania), Save the Children Denmark, Save
the Children Italy, Terres des hommes. “Report for the Study on Typology and Policy Responses to
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Οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου θα πρέπει να
χαράξουν μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα παιδιά που έχουν
πέσει θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης για επαιτεία, και στα παιδιά που
επαιτούν αλλά όχι στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων. Απαιτούνται μέτρα
που θα διασφαλίζουν ότι θα γίνεται μια ορθή ανάλυση της κατάστασης των
παιδιών που εντοπίζονται να επαιτούν. Κάθε περίπτωση θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται μεμονωμένα από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Βασικό
ζητούμενο θα πρέπει να είναι τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών.153



Αύξηση των διαθέσιμων πόρων για τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών.



Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εθνικού μηχανισμού αναγνώρισης και
παραπομπής, ο οποίος θα βασίζεται σε ένα καθιερωμένο σύστημα
συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να βασίζεται σε μία προσέγγιση που
θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών.

Εξασφάλιση
της
διαθεσιμότητας,
της
βιωσιμότητας
και
της
αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας και αρωγής σε παιδιά-θύματα.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει ως εξής:


Αύξηση των πόρων πουέχουν στη διάθεσή τους τα καταλύματα που παρέχουν
στέγαση σε παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας, καθώς και ενίσχυση
των υποδομών για την προστασία των παιδιών. Στόχος θα πρέπει να είναι η
απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών-θυμάτων σε μακροχρόνια, προσωρινή
και έκτακτη υποστήριξη, σε συνάρτηση με τα βέλτιστα συμφέροντά τους.
Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η περίπτωση να δημιουργηθούν ειδικευμένες
εγκαταστάσεις για τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας.



Αποκατάσταση των ελλείψεων που παρατηρούνται στη διαδικασία της
συλλογής πληροφοριών αναφορικά με τα μέτρα για την προστασία και
αρωγή των παιδιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης.



Προσδιορισμός ελάχιστων προδιαγραφών για τα προγράμματα αρωγής και
προστασίας των θυμάτων, με βάση τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού και
κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα πρέπει να
εξασφαλιστεί ότι θα γίνεται τακτική αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών των
προτύπων και θα αντιμετωπίζονται άμεσα οποιεσδήποτε ανεπάρκειες.



Τέλος, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η παρεχόμενη κοινωνική φροντίδα και η
αρωγή είναι οι δέουσες και σέβονται την πολιτιστική ταυτότητα και
καταγωγή, την ηλικία και το φύλο του παιδιού-θύματος.154

Διενέργεια αξιολόγησης κινδύνων πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για
επιστροφή των παιδιών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας, των ασυνόδευτων
ανηλίκων και εν γένει των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Επίσης, θα πρέπει
να βελτιωθεί ο συντονισμός ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους και αρμόδιους
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This recommendation is mentioned in: ICMPD, ECORYS Nederland BV, ECPAT Austria, Save the
Children Europe Group, Salvati Copiii (Save the Children Romania), Save the Children Denmark, Save
the Children Italy, Terres des hommes. “Report for the Study on Typology and Policy Responses to
Child Begging in the EU.” JLS/2009/ISEC/PR/008-F2, 2012, σελ. 331.
154
This recommendation in mentioned in: UNICEF. “Guidelines on the Protection of Child victims of
Trafficking.” September 2006, σελ. 22.
Τελευταία πρόσβαση: December 1,2014.
http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf.

54

Εθνική Έκθεση: Ελλάδα
φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία ανάθεσης και διεξαγωγής κοινωνικών
ερευνών, πριν από την επιστροφή των παιδιών.


Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παιδικής
επαιτείας συνολικά, εξασφαλίζοντας ότι οι οικογένειες Ρομά που προσφεύγουν
σε πρακτικές αυτού του είδους για την αποκόμιση εσόδων θα έχουν επαρκή
πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και σε εναλλακτικές ευκαιρίες
για δημιουργία εσόδων.



Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευαλωτότητα των παιδιών που
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινότητες στην εμπορία και στην
εκμετάλλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στο να αποτρέψουν τον στιγματισμό της
κοινότητας Ρομά. Η εμπορία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της
ευαλωτότητας ως αποτέλεσμα της ανέχειας, της αποστέρησης και της
περιθωριοποίησης.
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