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30 Ιουλίου: Παγκόσμια Ημέρα του ΟΗΕ κατά της Εμπορίας Ανθρώπων
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει στην παγκόσμια καμπάνια κατά της
εμπορίας ανθρώπων
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2019
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών κατά της Εμπορίας Ανθρώπων που τιμάται κάθε χρόνο στις 30
Ιουλίου, συμμετέχει στην παγκόσμια καμπάνια που διοργανώνει το Γραφείο του ΟΗΕ
για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC) σε μια
προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει γύρω από το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων
και να ενθαρρύνει το κοινό να δείξει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα αυτού του
σοβαρού προβλήματος που αφορά σε όλες τις κοινωνίες.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εμπορία ανθρώπων συμβαίνει παντού γύρω μας, καθώς το
ποσοστό των ατόμων που πέφτουν θύματα έχει διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια
αγγίζοντας το 58% όλων των θυμάτων που αναγνωρίστηκαν ως θύματα, σύμφωνα με
την Παγκόσμια Έκθεση για την Εμπορία Ανθρώπων του Γραφείου του ΟΗΕ για τα
Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).
Παρά το γεγονός ότι σε πολλές χώρες έχουν θεσπιστεί εθνικοί νόμοι για την εμπορία
ανθρώπων, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών για
την εμπορία ανθρώπων, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πέφτουν θύματα
εμπορίας. Επιπλέον, σε πολλές χώρες, τα θύματα ενδέχεται να υποστούν ποινικές
διώξεις, ενώ οι έμποροι παραμένουν ατιμώρητοι.
Ειδικότερα, στην Ελλάδα η εμπειρία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού
δείχνει ότι όλοι οι ανήλικοι αποτελούν δυνητικά θύματα εμπορίας είτε λόγω συνθηκών
κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας που μπορούν να οδηγήσουν σε παιδική
εκμετάλλευση είτε ως απόρροια παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας και εξάρτησης
από ουσίες. Οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε φυγές παιδιών και
επομένως σε μεγάλο κίνδυνο θυματοποίησής τους. Στο πλαίσιο της μεταναστευτικής
κρίσης οι έμποροι βάζουν συχνά στο στόχαστρο παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες
που πέφτουν συχνά θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης στην προσπάθειά τους να
ταξιδέψουν σε άλλες χώρες με τη βοήθεια διακινητών.
Μόνο το 2016 περισσότεροι από 1,2 εκ μετανάστες έφτασαν στην Ευρώπη εκ των
οποίων 25% ήταν παιδιά, ενώ περισσότερα από 60.000 αυτών ταξίδεψαν χωρίς τη
συνοδεία γονέα ή κάποιου άλλου ατόμου. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά «Missing Children Europe» (MCE)
περισσότεροι από 30.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι εξαφανίστηκαν από το 2014 έως το
2017, ενώ τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαφανίσεων
δεν αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο τρόπο από τις αρχές σε σχέση με τα συνήθη
περιστατικά εξαφανίσεων.
Το γεγονός αυτό έχει επισημάνει επανειλημμένως «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
υποστηρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία τέτοιων περιστατικών δεν

καταγγέλλονται με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί αναζήτησης και
εντοπισμού τους, όπως είναι η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά
116000» και το Amber Alert Hellas που λειτουργεί ο Οργανισμός στην Ελλάδα σε
συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές.
Σε αυτή την κατεύθυνση ο Οργανισμός καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να
διασφαλίσει ότι τα παιδιά σε κίνδυνο εμπορίας, είτε πρόκειται για ανήλικους
πρόσφυγες και μετανάστες, είτε για παιδιά ελληνικής ή άλλης καταγωγής θα έχουν όχι
μόνο στέγη και τροφή, αλλά ολιστική υποστήριξη, πραγματική φροντίδα και αγάπη
καθώς και νέες ευκαιρίες στη ζωή τους.
Σε σταθερή βάση ο Οργανισμός συνεργάζεται με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή
για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, τις αστυνομικές και εισαγγελικές
αρχές, τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της κοινωνίας
πολιτών στο πεδίο της πρόληψης και της καταπολέμησης του φαινομένου, ενώ έχει
συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού παραπομπής
θυμάτων (ΕΜΑ) που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2019, συντονίζεται από το ΕΚΚΑ
και στοχεύει στην αποτύπωση του φαινομένου όπου όμως τα θύματα όχι μόνο θα
εντοπίζονται, αλλά θα δέχονται και την κατάλληλη βοήθεια.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια κατά της
εμπορίας ως οργανισμός με συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό
Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC), διασυνδεδεμένο μέλος του Γραφείου Δημόσιας
Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UN Global Communications Unit), συνεργαζόμενος φορέας
με το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNDOC), μέλος του ΔΣ του
Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (ICMEC), μέλος
του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και υπό Σεξουαλική
Εκμετάλλευση Παιδιά (MCE) και μέλος της Πλατφόρμας κατά της Εμπορίας
Ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενημερωθείτε ΕΔΩ για τις δράσεις κατά της εμπορίας που υλοποιεί «Το Χαμόγελο
του Παιδιού»

