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Η μελέτη βασίζεται στις αναλύσεις SWOT οι οποίες 
εκπονήθηκαν στη Ρουμανία, Δανία και Ολλανδία

Ο Οδηγός “Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των 
διαδικασιών και πολιτικών οι οποίες εφαρμόζονται στην 
καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων” αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια του έργου “Η καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων”, 
έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους 
στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
DAPHNE III. Το έργο κινήθηκε και συντονίστηκε από τη 
Ρουμανία, και αποτέλεσε μια συνεργασία μεταξύ Ρουμανίας, 
Δανίας και Ολλανδίας. Οι οργανώσεις οι οποίες συμμετείχαν 
στο έργο ήταν Reaching Out από τη Ρουμανία και η Freedom 
House από τη Ρουμανία, Nest International από τη Δανία και 
Fier Fryslân από τη Ολλανδία. 
Ο κάθε ένας από τους συνεργάτες στο έργο ερευνήσαν το 
πρότυπο των ενεργειών που είχαν πραγματοποιηθεί σε κάθε 
χώρα (Ρουμανία, Δανία και Ολλανδία), και η ανάλυσή τους 
απεικονίστηκε στις τρείς εκθέσεις SWOT (δυνατά σημεία, 
αδύναμα σημεία, ευκαιρίες και απειλές) οι οποίες 
επισυνάπτονται στην παρούσα εργασία. Βάσει αυτών των 
εκθέσεων μπορούσαμε να καθορίσουμε τα κύρια δυνατά 
σημεία και τα αδύναμα σημεία αντίστοιχα, που εμφανίζονται σε 
κάθε μία από τις εθνικές προσεγγίσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν 
για την καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων, εντοπίζοντας 
ταυτόχρονα τα κοινά ευάλωτα σημεία, αναπόφευκτα για τις 
ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν στις τρείς χώρες. Το 
εγχειρίδιο θα προσπαθήσει επομένως να συντάξει μια σειρά 
από συστάσεις οι οποίες να βοηθήσουν – τόσο τις τρείς 
συμμετέχοντες χώρες – αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι 
οποίες αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο, στην διόρθωση 
των σφαλμάτων που εντοπίσθηκαν σε κάθε σύστημα, και στην 
αύξηση της αποδοτικότητας της καταπολέμησης, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, της διακίνησης ανηλίκων.

Από το 1999, η Reaching Out România 
προσέφερε υποστήριξη για 500 θύματα της 
διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, στην 
πλειοψηφία τους κοπέλες και γυναίκες από τη 
Ρουμανία, που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά 
στην Ευρώπη. Τα θύματα παραπέμπονται προς 
την Reaching Out από την αστυνομία, τη 
Διεύθυνση Προστασίας των Παιδιών και Μ.Κ.Ο. 
από τις χώρες προορισμού. Η Reaching Out 
τους προσφέρει στέγαση και ψυχολογική, 
ιατρική και νομική υποστήριξη και τις βοηθάει 
να ξανακτίσουν τις ζωές τους.  

Fier Fryslân είναι μια Ολλανδική Μ.Κ.Ο. η οποία 
προσφέρει υποστήριξη στα θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και διακίνησης 
και εμπορίας ανθρώπων. Έχει μια ομάδα 209 
υπαλλήλων, πολύ από αυτούς – εξειδικευμένοι 
σε κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολόγοι. Η Fier 
Fryslân συνεργάζεται τακτικά με την 
αστυνομία και με την εισαγγελία και επεκτείνει 
τις γνώσεις της σε θέματα ιατρικών, νομικών 
και δημοσίων πολιτικών σε ότι αφορά τη 
διακίνηση ανθρώπων.   

Η Nest International προσφέρει πραγματική 
υποστήριξη στις αλλοδαπές γυναίκες που 
αναγκάζονται να εκδίδονται στη Δανία. Με ένα 
κέντρο που παραμένει ανοικτό όλο το 24-ωρο, 
και μια έμπειρη ομάδα κοινωνικών λειτουργών 
οι οποίοι δουλεύουν άμεσα με τα θύματα 
στους δρόμους της Κοπεγχάγης, η Nest 
International είναι η μεγαλύτερη Μ.Κ.Ο. η 
οποία καταπολεμάει τη διακίνηση ανθρώπων 
στη Δανία.

Η Freedom House Ρουμανία είναι μια Μ.Κ.Ο. 
με έδρα στο Βουκουρέστι η οποία προωθεί και 
υπερασπίζει το κράτος δικαίου, τις ελευθερίες 
και τη δημοκρατία. Υποστηρίζει τις πολιτικές 
καταπολέμησης της διαφθοράς και την 
ακεραιότητα στη δημόσια ζωή της Ρουμανίας, 
προωθεί τη ποιοτική δημοσιογραφία και την 
δημοσιογραφία έρευνας και υποστηρίζει την 
επιμόρφωση εκατοντάδων δημοσιογράφων, 
δικαστών και αστυνομικών έρευνας.
 

„Η μη – κυβερνητική οργάνωση Reaching Out 
προσφέρει ένα σίγουρο καταφύγιο στις 
κοπέλες που κατάφεραν να ξεφύγουν από τα 
χέρια των δραστών διακίνησης και να 
επιστρέφουν στη Ρουμανία. Στο καταφύγιο 
Reaching Out, οι κοπέλες βρίσκουν μια 
σίγουρη στέγη όπου μπορούν να μείνουν, να 
θεραπευτούν ενώ προετοιμάζονται να 
ξαναπάρουν τη θέση τους στον πραγματικό 
κόσμο. Λαμβάνουν συμβουλές, αποκτούν 
ξανά την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και την 
αυτοεκτίμηση, μαθαίνουν να ράβουν και να 
ζωγραφίσουν και κτίζουν μια καινούρια ζωή.” 

Έκθεση UNICEF
Η παιδική ηλικία σε κίνδυνο –
Η κατάσταση των παιδιών του κόσμου, 2005 

Η Ruxandra Stan είναι αυτή τη στιγμή 
εμπειρογνώμονας στο Εθνικό Ινστιτούτο 
Δικαστών. Εθελόντρια στο έργο Κεντρική 
Αφρική το οποίο πραγματοποιήθηκε από την 
Οργάνωση “Υπερασπιστές της Ανθρώπινης 
Αξιοπρέπειας ”, η Ruxandra Stan ασχολείται με 
την παρακολούθηση της τήρησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, 
πριν από τος εκλογές του 2015. Συνεργάστηκε 
με την Freedom House Ρουμανία σε ερευνητικά 
προγράμματα, στην ανάπτυξη και υλοποίηση  
έργων στους τομείς  των δικαιωμάτων των 
παιδιών, ελευθερίας έκφρασης και 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Αποφοίτησε 
πρόσφατα το πρόγραμμα Master με εξειδίκευση 
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο 
του Groningen, Ολλανδία, και προηγουμένως τη 
Νομική Σχολή Βουκουρεστίου και ένα 
πρόγραμμα Master σε Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στην 
ίδια σχολή.

Κατευθυντηριεσ γραμμεσ για τη 
βελτιωση των διαδικασιων και 
πολιτικων οι οποιεσ εφαρμοζονται 
στην καταπολεμηση 
διακινησησ ανηλικων 
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Το παρόν δημοσίευμα πραγματοποιήθηκε με την 
οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος 

DAPHNE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συγγραφείς 
φέρνουν την απόλυτη ευθύνη του περιεχομένου 
του δημοσιεύματος και δεν μπορεί να ερμηνευτεί 

με κανέναν τρόπο ως έκφραση της θέσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Οδηγός “Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των 
διαδικασιών και πολιτικών οι οποίες εφαρμόζονται στην 
καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων” αναπτύχθηκε στα πλαίσια 
του έργου “Η καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων”, έργο το 
οποίο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους στα πλαίσια του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DAPHNE III. Το έργο 
κινήθηκε και συντονίστηκε από τη Ρουμανία, και αποτέλεσε μια 
συνεργασία μεταξύ Ρουμανίας, Δανίας και Ολλανδίας. Οι οργανώσεις 
οι οποίες συμμετείχαν στο έργο ήταν Reaching Out από τη Ρουμανία 
και η Freedom House από τη Ρουμανία, Nest International από τη 
Δανία και Fier Fryslân από τη Ολλανδία. Ένας από τους στόχους 
του έργου ήταν η ανάπτυξη ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών οι 
οποίες να συνεισφέρουν στη βελτίωση των προσπαθειών πρόληψης 
και καταπολέμησης της διακίνησης ανηλίκων.

“Η καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων” λανσαρίστηκε τον 
Ιανουάριο του 2013. Το έργο υλοποιήθηκε, κατά το πρώτο εξάμηνο, σε 
σεμινάρια το οποία οργανώθηκαν στις τρείς συμμετέχοντες χώρες. Στα 
πλαίσια αυτών των σεμιναρίων, διάφοροι επαγγελματίες του τομέα, 
όπως δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, αξιωματικοί της αστυνομίας 
ή εμπειρογνώμονες, έκαναν παρουσιάσεις. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 
κοινωνικοί λειτουργοί, αξιωματικοί της αστυνομίας, μη – κυβερνητικές 
οργανώσεις, καθώς και άλλοι συνεργάτες από τις τρείς χώρες. Στη 
συνέχεια των σεμιναρίων οργανώθηκαν ομάδες συγκέντρωσης (focus 
groups) για να συζητηθούν οι τρέχουσες ενέργειες, η πρόοδοι οι 
οποίοι καταγράφθηκαν και οι δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν. 
Το δεύτερο εξάμηνο αφιερώθηκε στα ερωτηματολόγια τα οποία 
απευθύνθηκαν στους αστυνομικούς και κοινωνικούς λειτουργούς, 
ερωτηματολόγια τα οποία μοιράστηκαν στις τρείς χώρες, για να 
διευκολυνθεί η κατανόηση, με ευρύτερο τρόπο, των εμπειριών των 
φορέων που εμπλέκονται στα θέματα διακίνησης ανηλίκων. 
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Ο κάθε ένας από τους συνεργάτες στο έργο ερευνήσαν το πρότυπο των 
ενεργειών που είχαν πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα (Ρουμανία, Δανία 
και Ολλανδία), και η ανάλυσή τους απεικονίστηκε στις τρείς εκθέσεις 
SWOT (δυνατά σημεία, αδύναμα σημεία, ευκαιρίες και απειλές) οι 
οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα εργασία. Βάσει αυτών των 
εκθέσεων μπορούσαμε να καθορίσουμε τα κύρια δυνατά σημεία και 
τα αδύναμα σημεία αντίστοιχα, που εμφανίζονται σε κάθε μία από τις 
εθνικές προσεγγίσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν για την καταπολέμηση 
της διακίνησης ανηλίκων, εντοπίζοντας ταυτόχρονα τα κοινά ευάλωτα 
σημεία, αναπόφευκτα για τις ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν στις 
τρείς χώρες. Το εγχειρίδιο θα προσπαθήσει επομένως να συντάξει 
μια σειρά από συστάσεις οι οποίες να βοηθήσουν – τόσο τις τρείς 
συμμετέχοντες χώρες – αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι 
οποίες αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο, στην διόρθωση των 
σφαλμάτων που εντοπίσθηκαν σε κάθε σύστημα, και στην αύξηση 
της αποδοτικότητας της καταπολέμησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της 
διακίνησης ανηλίκων. 

Τα τρία πρώτα κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου θα εξετάσουν, σε 
λεπτομέρεια, τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τα οποία εντοπίσθηκαν 
σε κάθε μια από τις συμμετέχοντες χώρες. Οι αναλύσεις οι οποίες 
εκπονήθηκαν σε επίπεδο κάθε χώρας θα αντικατοπτρίσουν, τελικά, 
την ύπαρξη ορισμένων αδύναμων σημείων και στις τρείς χώρες, στους 
εξής τομείς: η προστασία των θυμάτων, η ποινική αντιμετώπιση των 
περιπτώσεων διακίνησης ανηλίκων, η εξειδικευμένη εκπαίδευση των 
διαφόρων παραγόντων οι οποίοι εμπλέκονται στην καταπολέμηση 
διακίνησης ανηλίκων, η συνεργασία αυτών των παραγόντων, καθώς 
και το επίπεδο συνειδητοποίησης και επίγνωσης του σοβαρού 
προβλήματος του μεγάλου αριθμού περιπτώσεων διακίνησης 
ανηλίκων. 

Η ανάλυση η οποία διεκπεραιώθηκε στα τρία πρώτα κεφάλαια βασίζεται 
στις εκθέσεις SWOT των τριών χωρών, καθώς και στην έκθεση του 
Υπουργείου Εσωτερικών των Η.Π.Α. περί Διακίνησης Ανθρώπων του 
2014 (Έκθεση των Η.Π.Α.). Η Έκθεση των Η.Π.Α. έχει μια ιδιαίτερη 
σημασία για την παρούσα μελέτη, διότι αποτελεί μια ετήσια και 
ενημερωμένη αξιολόγηση σε παγκόσμιο επίπεδο, της φύσης και των 
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διαστάσεων του φαινομένου διακίνησης και εμπορίας ανηλίκων, καθώς 
και του διευρυμένου τομέα των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί 
σε επίπεδο κάθε χώρας για την καταπολέμηση και την πρόληψη 
διακίνησης και εμπορίας ανηλίκων. Δημιουργημένο προς όφελος των 
διεθνών οργανώσεων, αλλοδαπών κυβερνήσεων, μη – κυβερνητικών 
οργανώσεων, η έκθεση έχει βοηθήσει στη μελέτη και τη συγκριτική 
ανάλυση των τριών κρατών, χρησιμοποιώντας κοινά πρότυπα για την 
αξιολόγηση της ποινικής προσέγγισης, της προστασίας των θυμάτων 
και της πρόληψης της διακίνησης ανθρώπων σε κάθε χώρα.1 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες συστάσεις, ειδικές 
για κάθε χώρα ή κοινές και για τις τρείς χώρες, για κάθε αδύναμο τομέα 
το οποίο εντοπίστηκε και προσφέροντας ταυτόχρονα παραδείγματα 
καλής πρακτικής τα οποία αναπτύχθηκαν στην Ολλανδία και στη 
Ρουμανία.

1  Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α., “Έκθεση περί διακίνησης και εμπορία ανθρώπων” 
[Έκθεση Η.Π.Α.2014], διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.state.gov/j/SUA/rls/
SUArpt/2014/?utm_source=NEW+RESOURCE:+Trafficking+in+Persons+R .
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

Περιστατική διάσταση 

Η Ρουμανία είναι, κατά κύριο λόγο, μια χώρα προέλευσης και 
διαμετακόμισης και αρχίζει να γίνεται  και χώρα προορισμού για 
έναν σχετικά μικρό αριθμό αλλοδαπών. Οι άνδρες και οι γυναίκες 
της Ρουμανίας είναι, κατά κανόνα, αντικείμενο διακίνησης με σκοπό 
την εκμετάλλευση και καταναγκαστική εργασία, ενώ οι γυναίκες 
και τα παιδιά πέφτουν θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 
Αποτελώντας μια σημαντική πηγή θυμάτων διακίνησης στην Ευρώπη, 
οι Ρουμάνοι εκμεταλλεύονται στη γεωργία, στις κατασκευές, οικιακές 
υπηρεσίες, ξενοδοχεία, στις επεξεργαστικές βιομηχανίες, καθώς και 
για ζητιανιά ή μικρο- κακουργήματα, σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η 
Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν, η Κύπρος, η Τσεχία, η Δανία, η Γαλλία, η 
Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η 
Νορβηγία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία, 
η Ελβετία και η Μεγάλη Βρετανία.2 

Οι γυναίκες και τα παιδιά θύματα της διακίνησης για εκμετάλλευση για 
σεξουαλικούς σκοπούς φτάνουν σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Κροατία, 
η Κύπρος, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, 
η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η 
Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία και η Μεγάλη Βρετανία, 
αλλά και στον Καναδά. Οι ανήλικες κοπέλες αποτελούν το εν τρίτο 
των θυμάτων διακίνησης ανθρώπων. Η μεγάλη πλειοψηφία των 
θυμάτων διακίνησης για καταναγκαστική ζητιανιά και μικροκλοπές 
προέρχεται από τις φτωχές κοινότητες της Ρουμανίας.3 

2  Έκθεση Η.Π.Α. 2014, σ. 322.
3  Έκθεση Η.Π.Α. 2014, σ. 323.
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Οι εθνικές στατιστικές δείχνουν ότι 300 παιδιά4 εντοπίστηκαν ως 
θύματα διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων το 2013, από τα οποία 
τα 278 θύματα ήταν κοπέλες  και τα 22, αγόρια.5 Αλλά, από αυτά, 
τα περισσότερα παιδιά τα οποία εντοπίστηκαν ως θύματα της 
διακίνησης και εμπορίας ανηλίκων είχαν εκμεταλλευτεί στη Ρουμανία. 
Με αυτό τον τρόπο, 219 κοπέλες εντοπίστηκαν στην εγχώρια 
διακίνηση, ενώ 59 κοπέλες εμπορεύτηκαν στο εξωτερικό. Επίσης, 16 
αγόρια εκμεταλλεύτηκαν στη χώρα, ενώ 6 αγόρια έπεσαν θύματα 
εκμετάλλευσης στο εξωτερικό.6 Αναλύοντας τις εθνικές στατιστικές, 
μπορούμε εύκολα να συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία των Ρουμάνων 
παιδιών διακινούνται και εμπορεύονται εντός των συνόρων της 
Ρουμανίας. Φαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των διακινούμενων 
ανηλίκων μειώθηκε κατά το έτος 2012 (370), σε σύγκριση με το 2014 
(300). Παρ’ όλα αυτά, τα άνω αναφερόμενα νούμερα δεν παρουσιάζουν 
τις αληθινές διαστάσεις του φαινομένου, από τι στιγμή που τα θύματα 
τα οποία εντοπίστηκαν αποτελούν, κατά κανόνα, μόνο έναν πολύ 
μικρό αριθμό από το σύνολο των εκμεταλλευμένων θυμάτων - “η 
κορυφή του παγόβουνου”.

Η νομική διάσταση

Το ρουμανικό νομικό πλαίσιο για τη καταπολέμηση της διακίνησης 
και εμπορίας ανθρώπων, είναι, σε γενικές γραμμές, ευνοϊκός. Αυτό 
το νομικό πλαίσιο απεικονίζει τα διεθνή νομικά μέσα τα οποία 
υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη,7 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο8 και 

4  ANITP, “SΣτατιστικές 2013”, σ. 18.
5  Pro Refugiu, Έκθεση περί διακίνησης ανθρώπων στη Ρουμανία και Νορβηγία [Έκθεση 
Pro Refugiu 2014], 2014, σ. 5-12, με πρόσβαση online στην http://prorefugiu.org/wp-content/
uploads/2014/11/Report.pdf..
6  Έκθεση Pro Refugiu 2014, σ. 5-12.
7  Πρωτόκολλο περί Πρόληψης,  Καταστολής και Κυρώσεων για Διακίνηση και Εμπορία 
Ανθρώπων, και ειδικά των Γυναικών και Παιδιών, πρόσθετα στη Συνθήκη  εναντίον 
Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 
Ο.Η.Ε. το 2000, με ισχύ από το 2013, εγκεκριμένο από τη Ρουμανία βάσει Ν. 565/2002, Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης 813/2002.
8  Συνθήκη Ε. Κ. Περί Καταπολέμησης Διακίνησης Ανθρώπων, η οποία υιοθετήθηκε το 2005 και 
εγκρίθηκε από τη Ρουμανία με το Ν. 300/2006, Εφημερίδα της Κυβέρνησης 622/2006.
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την Ευρωπαϊκή Ένωση9 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
διακίνησης ανθρώπων, μέσα στα οποία και η Ρουμανία είναι μέρος.

Η υιοθέτηση, τα τελευταία χρόνια των δυο καινούριων κωδίκων 
– ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – έχει 
καταργήσει ή τροποποιήσει τις διατάξεις του Νόμου 678/2001 περί 
πρόληψης και καταπολέμησης της διακίνησης ανθρώπων,10 ο οποίος 
ρυθμίζει την εφαρμοστέα διαδικασία στις περιπτώσεις εγκλημάτων με 
αντικείμενο τη διακίνηση ανθρώπων.

Πριν από το Φεβρουάριο 2014, η εφαρμοστέα νομοθεσία για την 
ποινικοποίηση των εγκλημάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων 
ήταν το Άρθρο 12 του Νόμου 678/2001 περί διακίνησης ανθρώπων 
και το Άρθρο 13 περί διακίνησης ανηλίκων. Από το Φεβρουάριο 2014 
ισχύει ο καινούριος Ποινικός Κώδικας, και οι διατάξεις οι οποίες 
περιέχονται στο  “Κεφάλαιο VII – Διακίνηση και εκμετάλλευση 
των ευάλωτων προσώπων” τέθηκαν σε εφαρμογή. Αυτές οι ποινικές 
διατάξεις ακύρωσαν τις παρόμοιες διατάξεις του Νόμου 678/2001 περί 
πρόληψης και καταπολέμησης της διακίνησης ανθρώπων, καθώς και 
της Διαταγής 194/2002 περί καθεστώτος αλλοδαπών στη Ρουμανία.
 
Ο ρουμανικός νόμος απαγορεύει όλες τις μορφές της  διακίνησης 
ανηλίκων, την εκμετάλλευση για σεξουαλικούς σκοπούς ή για 
καταναγκαστική εργασία, δυνάμει των Άρθρων 211 και 212, μαζί με 
το Άρθρο 182, σε μια ολοκληρωμένη μορφή, και ενοχοποιεί τις πράξεις 
“προσέλκυσης / στρατολόγησης, μεταφοράς, στέγασης ή παραλαβής 
κάποιου ανηλίκου , με σκοπό την εκμετάλλευσή του”. Τα άρθρα 
210 και 211 προβλέπουν, στη πρώτη παράγραφο, ποινές φυλάκισης 
από 3 μέχρι 10 ετών. Επιβαρυντικές περιστάσεις (όπως εάν η πράξη 
πραγματοποιήθηκε από έναν δημόσιο υπάλληλο ο οποίος βρισκόταν 
σε υπηρεσία) επιφέρουν κυρώσεις, στην παράγραφο 2, από 5 έως 12 
έτη φυλάκισης, καθώς και απαγόρευση κάποιων δικαιωμάτων. Αυτές 
οι ποινές χαρακτηρίστηκαν στην έκθεση των Η.Π.Α. των 2014 ως 

9  Οδηγία Ε.Ε. 2011/36, 5 Απριλίου 2011 περί πρόληψης και καταπολέμησης της διακίνησης και 
περί προστασίας των θυμάτων, η οποία αντικατάστησε την Απόφαση Πλαίσιο του Συμβουλίου 
2002/629/JHA.
10  Νόμος 678/2001 περί πρόληψης και καταπολέμησης διακίνησης ανθρώπων, Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης 783/2001.
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“αρκετά αυστηρές και συγκρίσιμες προς τις ποινές που προβλέπονται 
για άλλα σοβαρά κακουργήματα, όπως ο βιασμός”.11 Επιπλέον, η 
παράγραφος 3 των Άρθρων 210 και 211 περιέχει την εξής διάταξη “η 
συγκατάθεση του θύματος δεν αποτελεί δικαιολογία ”.

Η εκμετάλλευση των ανθρώπων αναφέρεται ως ξεχωριστό κακούργημα 
στο Άρθρο 182 του Καινούριου Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, το Άρθρο 
216 τιμωρεί την χρήση των υπηρεσιών κάποιου ανθρώπου με τον εξής 
τρόπο: “η πράξη κατά την οποία χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο Άρθρο 182, και οι οποίες παρέχονται από ένα άτομο 
για το οποίο ο πελάτης γνωρίζει ότι είναι θύμα διακίνησης ανθρώπων ή 
διακίνησης ανηλίκων, τιμωρείται με φυλάκιση από 6 μηνών έως 3 ετών 
3 η με πρόστιμο, εάν η πράξη δεν αποτελεί σοβαρότερο έγκλημα”.12

1.2. Δυνατά σημεία τα οποία εντοπίστηκαν στην 
καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων 

Ακόμα εάν, στην έκθεση Η.Π.Α. για το 2014, η Ρουμανία “δεν 
συμμορφώνεται ως προς τα ελάχιστα πρότυπα για την κατάργηση 
της διακίνησης ανθρώπων”, η ίδια έκθεση αναφέρει “τις σημαντικές 
προσπάθειες ” της ρουμανικής κυβέρνησης σε αυτό τον τομέα.13

Από την ανάλυση SWOT της Ρουμανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο έργο “Η Καταπολέμηση Διακίνησης Ανηλίκων”, προέκυψαν τα 
εξής δυνατά σημεία τα οποία υπογραμμίζουν τους προόδους σ’ αυτή 
τη χώρα, στην καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων:

• Διευρυμένη και αυστηρή νομοθεσία,

• Διάφορες υπηρεσίες προστασίας και βοήθειας οι οποίες 
προσφέρονται στους ανήλικους θύματα διακίνησης, καθώς και 
στους γονείς και τους συγγενής αυτών, που αποτελούνται, κατά 
κύριο λόγο από υπηρεσίες κοινωνικής βοήθειας, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες αξιολόγησης. 

11  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323.
12  Νόμος 286/2009 περί Καινούριου Ποινικού Κώδικα, Εφημερίδα της Κυβέρνησης 510/2009.
13  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 322.
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• Θεσμικές προσπάθειες για την αύξηση του επιπέδου πρόληψης και 
συνειδητοποίησης του προβλήματος.14

Η ρουμανική νομοθεσία σ’ αυτό τον τομέα εντοπίστηκε, στην ανάλυση 
SWOT, ως ένα από τα κύρια δυνατά σημεία της Ρουμανίας στην 
καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων. Στη νομοθεσία μεταφέρονται 
τα διεθνή νομικά εργαλεία σχετικά με τη διακίνηση ανθρώπων, τα 
οποία υιοθετήθηκαν στο επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαλεία στα οποία η Ρουμανία 
είναι μέρος. Το Καινούριο Ποινικό Κώδικα, το οποίο ισχύει από το 
Φεβρουάριο 2014,15 τροποποίησε τις προηγούμενες διατάξεις περί 
καταπολέμησης της διακίνησης ανθρώπων που συμπεριλαμβάνονται 
στο ειδικό νόμο το οποίο υιοθετήθηκε σ’ αυτό τον τομέα, δηλαδή ο 
Νόμος 678/2001.16 

Η ρουμανική νομοθεσία απαγορεύει όλες τις μορφές της διακίνησης 
ανηλίκων, την εκμετάλλευση για σεξουαλικούς σκοπούς ή για 
καταναγκαστική εργασία δυνάμει των Άρθρων 211 και 212, σε 
συνδυασμό με το Άρθρο 182, με μια ολοκληρωτική μορφή η 
οποία ενοχοποιεί τις πράξεις “προσέλκυσης / στρατολόγησης, 
μεταφοράς, στέγασης ή παραλαβής κάποιου ανηλίκου με σκοπό την 
εκμετάλλευσή του”. Τα άρθρα 210 και 211 προβλέπουν, στη πρώτη 
παράγραφο, ποινές από 3 έως 10 ετών φυλάκισης. Επιβαρυντικές 
περιστάσεις (όπως εάν η πράξη έγινε από έναν δημόσιο υπάλληλο ο 
οποίος βρισκόταν εν  εργασία) επιφέρουν ποινές, στη παράγραφο 2, 
από 5 έως 12 ετών φυλάκισης, καθώς και την απαγόρευση κάποιων 
δικαιωμάτων. Αυτές οι ποινές χαρακτηρίστηκαν, στην έκθεση ΗΠΑ 
του 2014 ως “αρκετά αυστηρές, και συγκρίσιμες με τις ποινές για άλλα 
σοβαρά κακουργήματα, όπως ο βιασμός”.17 Επιπλέον, η παράγραφος 
3 των Άρθρων 210 και 211, περιέχει την εξής διάταξη “η συγκατάθεση 
του προσώπου – θύμα της διακίνησης και εμπορίας δεν αποτελεί 
δικαιολογητικό στοιχείο”. Ταυτόχρονα, το Άρθρο 216 του Καινούριου 
Ποινικού Κώδικα προβλέπει ποινές φυλάκισης από 6 μηνών έως 3 
14  Η ανάλυση SWOT της Ρουμανίας, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου „Η 
καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων” [SWOT Ρουμανίας], σ. 3.
15  Ο Νόμος 286/2009.
16  Ο Νόμος 678/2001.
17  Η Έκθεση ΗΠΑ 2013, σ. 323.
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ετών, ή πρόστιμο - εάν δεν πρόκειται για σοβαρότερο έγκλημα, για 
την χρήση των υπηρεσιών παρεχόμενων  από εκμεταλλευμένο.

Ένα άλλο δυνατό σημείο της ρουμάνικης νομοθεσίας το αποτελεί το 
δικαίωμα των θυμάτων σε αποζημίωση εκ μέρος των διακινητών.18 
Άλλα δυνατά σημεία της ρουμανικής νομοθεσίας, και συγκεκριμένα του 
Νόμου 678/2001 είναι εκείνα τα οποία αφορούν την ειδική κατάσχεση 
και η απαγόρευση επανα – ενοχοποίησης. Η ειδική κατάσχεση 
προβλέπεται στο Άρθρο 19 για τα αγαθά τα οποία είναι αποτέλεσμα 
ή χρησιμοποιήθηκαν για την διάπραξη του κακουργήματος της 
διακίνησης ανθρώπων (στο νόμο αναφέρονται, ως παράδειγμα, αγαθά 
τα οποία μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ειδικής κατάσχεσης, 
τα διαμερίσματα στα οποία στεγάζονται τα θύματα διακίνησης). Στο 
Άρθρο 20 προβλέπεται όπως τα θύματα διακίνησης να μην τιμωρούνται 
για τις πράξεις τους που ήταν άμεσο αποτέλεσμα του κακουργήματος 
διακίνησης ανθρώπων, (για παράδειγμα, η πορνεία) εάν βοηθούν τις 
αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της δίκης εναντίον του διακινητή. 
Ο ρουμανικός νόμος καθορίζει επίσης το δικαίωμα των θυμάτων σε 
αποζημίωση / επιστροφή εκ μέρος των διακινητών, βάσει του Άρθρου 
44 του άνω αναφερομένου νόμου.19

Παρ’ ότι η Κυβέρνηση της Ρουμανίας απέδειξε σοβαρές προσπάθειες 
που γίνονται για την εφαρμογή του νόμου,20 η βοήθεια και η προστασία 
τα οποία προσφέρονται στα θύματα διακίνησης ανθρώπων είναι στη 
συνέχεια αδύναμες, απ’ ότι προκύπτει από την Έκθεση ΗΠΑ για το  
2014 και από την ανάλυση SWOT της Ρουμανίας. Παρ’ όλα αυτά, ένα 
κατόρθωμα το οποίο θα έπρεπε να αναφερθεί, το αποτελεί ο μεγάλος 
αριθμός θυμάτων τα οποία έχουν εντοπιστεί. Η Έκθεση ΕΕ του 2013 
περί διακίνησης ανθρώπων,21 η οποία συμπεριλαμβάνει στοιχεία 
από το 2008, 2009 και 2010, καθορίζει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 
υποτιθέμενων ή εντοπισμένων θυμάτων προέρχεται από τη Ρουμανία, 
όπως έχουν αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι 27 εθνικοί 

18  Η Έκθεση ΗΠΑ 2013, σ. 323, 324.
19  Η Έκθεση ΗΠΑ 2013, σ. 323, 324.
20  Έκθεση ΗΠΑ 2013, σ. 323.
21  Επιτροπή Ε.Ε., Έκθεση Eurostat περί διακίνησης ανθρώπων [Έκθεση Eurostat], 2013, 
με πρόσβαση στο διαδίκτυο στο http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/
news/2013/docs/20130415_thb_stats_report_en.pdf.
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μηχανισμοί επίβλεψης από την Ε.Ε. Η Ε.Ε. αναφέρει, για την περίοδο 
2008-2010, έναν αριθμό 1885 Ρουμάνων οι οποίοι εντοπίστηκαν 
και υποτίθεται ότι είναι θύματα, οι οποίοι ακολουθούνται από 718 
Βούλγαροι, και όλοι οι αυτοί από ένα συνολικό αριθμό 3316 θυμάτων 
ευρωπαϊκής υπηκοότητας.22 Στη πραγματικότητα, σχεδόν δυο 
τρίτα από τα εντοπισμένα και υποτιθέμενα θύματα σε επίπεδο Ε.Ε., 
προέρχονται από τη Ρουμανία.

Αυτή τη στιγμή, βάση των εθνικών στατιστικών, από ένα συνολικό 
αριθμό 896 θυμάτων ρουμανικής υπηκοότητας, (299 γυναίκες, 297 
άνδρες, 278 κοπέλες, 22 αγόρια)23 που εντοπίστηκαν το 2013, μόνο 359 
έλαβαν βοήθεια: 166 από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας 
και Προστασίας των Παιδιών (DGASPC) και 193 από τις Μ.Κ.Ο (μη 
κυβερνητικές οργανώσεις).24

Από την άποψη πρόβλεψης, το Μάιο 2006 ιδρύθηκε το Εθνικό 
Πρακτορείο  για την Καταπολέμηση Διακίνησης Ανθρώπων (ANITP) 
με την Κυβερνητική Απόφαση 1584/2005, υπό την εξουσία του 
Υπουργείου Διοίκησης και Εσωτερικών. Το Πρακτορείο είναι ο εθνικός 
συντονιστής, ή το σημείο επαφής για τις διεθνείς οργανώσεις οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στον τομέα διακίνησης ανθρώπων. Ταυτόχρονα, 
το Πρακτορείο συντονίζει, αξιολογεί και επιβλέπει τις εθνικές πολιτικές 
στον τομέα καταπολέμησης διακίνησης ανθρώπων, καθώς και τα 
μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την προστασία και την πρόνοια των 
θυμάτων. Το ANITP ευθύνεται για την παρακολούθηση της λειτουργίας 
του Εθνικού Μηχανισμού Εντόπισης και Αναφοράς. Το Πρακτορείο 
συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει επίσης τα στοιχεία τα οποία 
παρέχονται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης 
των Θυμάτων Διακίνησης Ανθρώπων (SIMEV).25 Το ANITP προσφέρει 
εξειδικευμένη εκπαίδευση στον τομέα καταπολέμησης διακίνησης 
ανθρώπων και εντόπισης των θυμάτων, για αξιωματικούς αστυνομίας, 

22  Έκθεση Eurostat, σ. 52.
23  ANITP, “Στατιστικές 2013”, σ. 18
24  Έκθεση Pro Refugiu 2014, σ. 5-12
25  CoE GRETA, Έκθεση περί υλοποίησης της Συνθήκης Ε.Επ. σχετικά με τις Δράσεις εναντίον 
της διακίνησης ανθρώπων στη Ρουμανία, 2012, σ. 13, με πρόσβαση στο διαδίκτυο στο http://
www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Gen_Report/GRETA_2012_13_2ndGenRpt_
en.pdf.
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εισαγγελείς και δικαστές, καθώς και για άλλους δημοσίους υπαλλήλους 
και μέλη Ν.Κ.Ο που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διακίνησης 
ανθρώπων.26

Ο συντονισμός και η υλοποίηση των πολιτικών εναντίον της διακίνησης, 
καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2012-2014 
αποτελούν επίσης αρμοδιότητα του ANITP. Ταυτόχρονα, το Σχέδιο 
Δράσης για την περίοδο 2015-2016 εναντίον της διακίνησης ανθρώπων 
εκπονήθηκε και περιμένει την έγκριση. Το Πρακτορείο δημοσιεύει 
τακτικά εκθέσεις και στατιστικές σχετικά με τη διακίνηση ανθρώπων, 
όντας, ταυτόχρονα, η κυβερνητική υπηρεσία η οποία ευθύνεται για 
τα μέτρα πρόληψης και αύξησης του βαθμού συνειδητοποίησης στις 
πιθανές ευάλωτες ομάδες. Βάσει αυτών των αρμοδιοτήτων το ANITP 
υλοποίησε, το 2013 έξι εθνικές εκστρατείες πληροφόρησης και 49 
τοπικές και ανά περιοχή εκστρατείες οι οποίες απευθύνθηκαν, κατά 
κύριο λόγο, στους ενήλικες οι οποίοι έψαχναν για θέσεις εργασίας στο 
εξωτερικό, και στα παιδιά από τα σχολεία.27

1.3. Αδύνατα σημεία τα οποία εντοπίστηκαν στην 
καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων 

Τόσο η ανάλυση SWOT της Ρουμανίας, όσο και η Έκθεση ΗΠΑ 2014 
εντόπισαν – ως κύριες αδυναμίες της Ρουμανίας στην καταπολέμηση της 
διακίνησης ανηλίκων, κατά κύριο λόγο, την έλλειψη μιας αποδοτικής 
και ουσιαστικής προστασίας των παιδιών -  θύματα διακίνησης.  Σε 
δεύτερο πλάνο αναφέρθηκε η έλλειψη μιας σταθερής εκπαίδευσης του 
προσωπικού το οποίο δουλεύει στον τομέα της προστασίας θυμάτων, 
καθώς και στον τομέα της έρευνας και εκδίκασης των περιπτώσεων 
που έχουν ως αντικείμενο την διακίνηση ανθρώπων. Το τρίτο εμπόδιο 
σε εθνικό επίπεδο το οποίο εντοπίστηκε στη Ρουμανία το αποτελεί 
η ποινική προσέγγιση της διακίνησης, και το τέταρτο πρόβλημα 
αφορά το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων 
που εμπλέκονται στη πρόληψη και καταπολέμηση της διακίνησης 
ανηλίκων. 

26  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323.
27  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 324.
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Ως γενική διαπίστωση, τόσο οι Ρουμάνοι κοινωνικοί λειτουργοί, όσο 
και οι αστυνομικοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις ομάδες (focus groups) 
και ερωτηματολόγια του έργου, αξιολόγησαν την εθνική νομοθεσία 
ως “καλή, αυστηρή, ξεκάθαρη” (οι αξιωματικοί της αστυνομίας) 
προσφέροντας “μια σειρά πολύ καλών μέτρων” (οι κοινωνικοί 
λειτουργοί), νομοθεσία η οποία, παρ’ όλα αυτά, δεν εφαρμόζεται 
κατάλληλα. Ως απόδειξη, οι κοινωνικοί λειτουργοί επικαλέστηκαν 
την έλλειψη μεθόδων υλοποίησης που αναφέρονται στο νόμο, καθώς 
και την έλλειψη των χρηματικών πόρων που να προορίζονται για την 
υλοποίηση των συστάσεων, ενώ οι αστυνομικοί αναφέρθηκαν στην 
ακατάλληλη εφαρμογή της νομοθεσίας από άποψη λογισμικού και 
διαχείρισης. Ένα παράδειγμα ως προς αυτή τη κατεύθυνση, στο οποίο 
αναφέρεται η Έκθεση της Ρουμανίας, το αποτελεί η υπ’ αρ. 29/2011 
Κυβερνητική Απόφαση περί έγκρισης της μεθοδολογίας – πλαίσιο για 
την πρόληψη και επέμβαση με ομάδες πολλαπλών ειδικοτήτων και σε 
δίκτυο, στις περιπτώσεις βίας στα παιδιά και στην οικογένεια. Στην 
περίπτωση αυτού του νομοθετικού κειμένου, οι κοινωνικοί λειτουργοί 
κριτικάρουν την έλλειψη της υποχρέωσης ίδρυσης ειδικών κέντρων 
στέγασης (καταφυγίων) για ανήλικα – θύματα της διακίνησης, διότι 
αυτό προβλέπεται στην Απόφαση μόνο ως σύσταση.

Τα άνω αναφερόμενα επιβεβαιώνονται περεταίρω στην έκθεση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης “Πορνεία, διακίνηση και σύγχρονη 
δουλεία στην Ευρώπη” όπου, η Ρουμανική νομοθεσία περιγράφεται ως 
“ολοκληρωτική” αλλά η εφαρμογή της “δεν είναι ικανοποιητική”.28

Σε ότι αφορά την προστασία η οποία προσφέρεται στα παιδιά – θύματα 
διακίνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι ο 
αριθμός θυμάτων που εντοπίστηκαν στη Ρουμανία, υπερβαίνει κατά 
πολύ τις διαθέσιμες υπηρεσίες πρόνοιας.29 Το 2013, από 896 θύματα 
διακίνησης, μόνο 291 από αυτά επωφεληθήκανε των υπηρεσιών 
επανένταξης των δημοσίων υπηρεσιών ή Μ.Κ.Ο. – σύμφωνα με την 
Έκθεση ΗΠΑ 2014. Στην Έκθεση υπογραμμίζονται και “η ανεπάρκεια 
των ψυχολόγων στους οποίους να έχουν πρόσβαση τα θύματα” καθώς 
28  Η Επιτροπή CoE περί Ισότητας και μη – Διάκρισης, Έκθεση J. Mendes Bota: Πορνεία, 
διακίνηση και σύγχρονη δουλεία στην Ευρώπη, 2014, σ. 18, με πρόσβαση online στο http://www.
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20559&lang=en.
29  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 322.
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και “οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν τα θύματα στην ένταξη 
για ιατρική ασφάλιση”.30

Στην περίπτωση της μελέτης η οποία πραγματοποιήθηκε με 
τους συμμετέχοντες από τη Ρουμανία, οι κοινωνικοί λειτουργοί 
αξιολόγησαν τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στις οποίες έχουν 
πρόσβαση τα παιδιά - θύματα της διακίνησης, ως ανεπαρκείς (τα 
δυο τρίτα των συμμετεχόντων). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας 
ομάδας, οι διαθέσιμες υπηρεσίες έχουν εννοηθεί μόνο για σύντομη 
χρονική διάρκεια (κέντρα στέγασης και παροχής συμβουλών για 
επείγουσες περιπτώσεις), και δεν υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 
μακράς διαρκείας. Οι υπάρχουσες υπηρεσίες αξιολογούνται ως αρκετά 
εξειδικευμένες, προσφέροντας αποδοτικές συμβουλευτικές, ιατρικές 
και στεγαστικές υπηρεσίες. Η οικονομική βοήθεια και οι υπηρεσίες 
προστασίας μαρτύρων αξιολογούνται αρνητικά από τους κοινωνικούς 
λειτουργούς, παράλληλα με την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού 
και την υπέρ – κάλυψη των υπάρχοντών εγκαταστάσεων.

Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί οι οποίοι έλαβαν μέρος 
στο πρόγραμμα, περιέγραψαν αρνητικά τις κοινωνικές υπηρεσίες 
διαθέσιμες για τα παιδιά – θύματα διακίνησης, ως προσφέροντας 
μόνο γενικές ψυχολογικές υπηρεσίες, ενώ οι στεγαστικές, ιατρικές, 
οικονομικές υπηρεσίες κι οι υπηρεσίες επανένταξης  δεν υπάρχουν 
καν, κατά τη γνώμη τους.31

Σχετικά με τον αριθμό εξειδικευμένων Μ.Κ.Ο., η Έκθεση SWOT 
απεικονίζει το μικρό νούμερο αυτών, καθώς και την περιοχή την οποία 
εξυπηρετούν: εξυπηρετούν μια περιορισμένη περιοχή με 2-3- Μ.Κ.Ο στο 
Πιτέστι, με συγκεκριμένες ομάδες στόχο (για αυτισμό, για παράδειγμα, 
και λιγότερο για την αντιμετώπιση βίας) ενώ, στο σύστημα στέγασης, 
εκτός από την Reaching Out στο Νομό Άρτζες, δεν υπάρχουν τέτοιες 
οργανώσεις. Αυτό το πρόβλημα εντοπίστηκε επίσης στην Έκθεση 
ΗΠΑ: “έξι κέντρα διαμετακόμισης για παιδιά – θύματα είναι κοντά στα 
σύνορα” αλλά, διότι τα θύματα τα οποία εντοπίστηκαν στο εξωτερικό 
είναι συχνά επαναπατρισμένα με το αεροπλάνο στο Βουκουρέστι όπου 

30  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323.
31  SWOT Ρουμανία, σ. 4.
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δεν υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα, αυτό απεικονίζεται στην έλλειψη 
ειδικής προστασίας αυτών των θυμάτων.32

Η έλλειψη προγραμμάτων συνεχόμενης εκπαίδευσης τα οποία να 
απευθύνονται σε ένα όσο δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παραγόντων 
που εμπλέκονται στην προστασία των θυμάτων, εντοπίστηκε στις δυο 
εκθέσεις (SWOT και ΗΠΑ) ως αδύνατο σημείο στην καταπολέμηση 
της διακίνησης ανηλίκων στη Ρουμανία. Οι αρχές οι οποίες 
εξασφαλίζουν την τάξη και οι οποίες ασχολούνται με τις περιπτώσεις 
των διακινούμενων ανηλίκων, δεν έχουν ούτε αυτές εκπαιδευτεί 
κατάλληλα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι λαμβάνουν μέρος 
στο παρόν έργο („Η καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων”), 
έχουν αναφέρει την έλλειψη εξειδίκευσης, τις περιπτώσεις διαφθοράς 
ή τις ανεπαρκείς γνώσεις στο νομικό τομέα των αστυνομικών, ως 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την διαδικασία εντόπισης και 
ταυτοποίησης των θυμάτων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, στην ανάλυση SWOT 
γίνεται αναφορά σε πρακτικές των αστυνομικών όπως η  λεκτική 
ή σωματική κατάχρηση, ο εκφοβισμός ή η ψυχολογική πίεση που 
ασκούν όταν ανακρίνουν παιδιά θύματα της διακίνησης ως μάρτυρες 
ή συνεργούς στις περιπτώσεις διακίνησης ανθρώπων τις οποίες 
ερευνούν οι εν λόγω αστυνομικοί.  Τέτοιες περιπτώσεις οδηγούν 
στην έλλειψη εμπιστοσύνης των θυμάτων στα αστυνομικά όργανα, 
και ταυτόχρονα στην έλλειψη συνεργασίας εκ μέρος των πρώτων. Η 
έλλειψη συνεργασίας μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της δημοσίευσης, 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, των ονομάτων όλων των μαρτύρων σε 
μια δίκη.33

Από την άλλη πλευρά, όταν καλέστηκαν να αξιολογήσουν το επίπεδο 
προστασίας και βοήθειας που προσφέρονται στα παιδιά – θύματα 
της διακίνησης στη Ρουμανία, οι αξιωματικοί οι οποίοι έλαβαν μέρος 
στο έργο “Η καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων” εντόπισαν τις 
προσπάθειες των αστυνομικών οργάνων, ως τις πλέον αποδοτικές. 
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στις ομάδες εργασίας, οι 
αστυνομικοί αναφέρανε ότι, ”όταν έρχονται σε επαφή με τα ανήλικα 
θύματα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν μια όσο 

32  Έκθεση ΗΠΑ 2014, 323.
33  Έκθεση ΗΠΑ 2014, 323.
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δυνατόν χαλαρή σχέση ” και ότι αυτοί “νοιάζονται για τα θύματα με τα 
οποία έρχονται σε επαφή ” διότι, τις περισσότερες φορές, αυτοί είναι τα 
πρώτα άτομα με τα οποία τα θύματα έρχονται σε επαφή.34

Η ποινική προσέγγιση των περιστατικών των ανηλίκων – θύματα 
της διακίνησης παρουσιάζει επίσης ελαττώματα τα οποία πρέπει 
να αναφερθούν. Με σκοπό το επιχείρημα το οποίο παρουσιάστηκε 
ανωτέρω, σχετικά με την ακατάλληλη εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας, στα θύματα διακίνησης ανθρώπων καταλογίζονται 
ευθύνες “για τις πράξεις τις οποίες διαπράξανε ως άμεσο αποτέλεσμα 
της διακίνησης”,35 παρ’ ότι το Άρθρο 20 του Νόμου 678/2001 προβλέπει 
την απαγόρευση εφαρμογής ποινών για τις πράξεις - αποτέλεσμα  
διακίνησης (για παράδειγμα η πορνεία), εάν τα θύματα συνεργάζονται 
στην έρευνα ή την εκδίκαση των διακινητών.

Επίσης, η Έκθεση ΗΠΑ χαρακτηρίζει τις ποινές που προβλέπει το 
Καινούριο Αστικό Κώδικα (Άρθρο 210 – από 3 έως 10 ετών φυλάκισης 
και από 5 έως 12 ετών φυλάκισης για επιβαρυντικές περιστάσεις) 
ως “αρκετά αυστηρές και ανάλογες” αλλά από την άποψη της 
εφαρμογής, η έκθεση αναφέρει τη μείωση η οποία σημειώθηκε στις 
περιπτώσεις διακίνησης ανθρώπων στις οποίες επιβλήθηκαν ποινές, 
κατά τα τελευταία χρόνια: 714 περιπτώσεις διακίνησης οι οποίες 
ερευνήθηκαν το 2013 σε σύγκριση με το 2012, όταν 867 περιπτώσεις 
είχαν ερευνηθεί. Το 2012,  552 διακινητές έχουν εκδικαστεί, και από 
αυτούς 252 καταδικάστηκαν, και μόνο το 59 % από αυτούς έλαβαν 
“κάποιο χρόνο φυλάκισης” , ενώ το 2012 είχαν εκδικαστεί 667 
περιπτώσεις, από τις οποίες καταδικάστηκαν  427 , και το 78% των 
καταδικασμένων είχαν τιμωρηθεί με ποινές φυλάκισης. Επιπλέον “η 
κυβέρνηση δεν παρουσιάζει ξεχωριστά τις στατιστικές εφαρμογής του 
νόμου, για να αποδείξει τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο 
στον τομέα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όσο και στον τομέα της 
εκμετάλλευσης με καταναγκαστική εργασία”.36

34  SWOT Ρουμανία, σ. 4-5.
35  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323.
36  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323.
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Επιπλέον, παρ’ ότι η ρουμανική νομοθεσία αναγνωρίζει το δικαίωνα 
των θυμάτων για αποζημίωση εκ μέρος των διακινητών, “μόνο 14% 
των θυμάτων απαιτούν αποζημιώσεις στα δικαστήρια, και αυτές οι 
αιτήσεις εγκρίνονται πολύ σπάνια”.37

Μια άλλη έλλειψη η οποία εντοπίστηκε στην Έκθεση ΗΠΑ, αναφέρεται 
στη ποινική προσέγγιση των περιστατικών διακίνησης ανθρώπων, και 
εδώ αναφέρεται η έλλειψη  “ερευνών, εκδίκασης ή καταδίκης κάποιου 
κυβερνητικού παράγοντα – συνεργό σε τέτοιες πράξεις”.38 

Η συνεργασία μεταξύ DGASPC και αστυνομίας αξιολογείται 
αρνητικά στην ανάλυση SWOT της Ρουμανίας, ειδικά σε ότι αφορά 
την αντίδραση των τελευταίων σε μια αίτηση της Γενικής Διεύθυνσης 
για την επίβλεψη της κατάστασης κάποιου ανηλίκου. Δεν υπάρχει 
κανένα “Πρωτόκολλο επίβλεψης” σε αυτή την περίπτωση. Μια 
άλλη αδυναμία η οποία εντοπίσθηκε στην έκθεση SWOT, είναι η μη 
αποδοτική συνεργασία μεταξύ DGASPC και ANITP, με διαφορετικές 
αρμοδιότητές, οι οποίες δεν είναι πάντα ξεκάθαρες για το άλλο μέρος.39 
Υπάρχει, σε γενικές γραμμές, μια έλλειψη διαδικασιών στον τομέα της 
δια – θεσμικής συνεργασίας. Η ανάλυση SWOT κάνει αναφορά σε 
ένα τέτοιο παράδειγμα, και συγκεκριμένα, στην περίπτωση κατά την 
οποία το ANITP αναφέρει το θύμα ως εθνικό ή αλλοδαπό, αλλά δεν 
καταφέρνει να επιβλέπει περεταίρω τη κατάσταση. Επίσης, η αναφορά 
του θύματος οδηγεί στην αποστολή του θύματος στο σπίτι του, αντί να 
ενημερωθεί κάποια εξειδικευμένη υπηρεσία.40 

Ένα άλλο αδύναμο σημείο το οποίο εντοπίστηκε στον τομέα της 
συνεργασίας, αναφέρθηκε από τους κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι 
έλαβαν μέρος στο έργο,  και συγκεκριμένα η έλλειψη κατάλληλης 
χρηματοδότησης από τη ρουμανική κυβέρνηση, προς τις ειδικευμένες 
μη – κυβερνητικές οργανώσεις, πράγμα το οποίο προκαλεί και το 
μικρό αριθμό αυτών, και το οποίο υπογραμμίστηκε προηγουμένως. 
Αυτό το ελάττωμα επιβεβαιώνεται στην Έκθεση ΗΠΑ , όπου 

37  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323.
38  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323.
39  SWOT Ρουμανία, σ. 5.
40  SWOT Ρουμανία, σ. 5.
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αναφέρεται η αναμφισβήτητη σημασία των Μ.Κ.Ο. για την εντόπιση 
των θυμάτων και την βοήθεια αυτών. Ταυτόχρονα υπογραμμίζεται η 
έλλειψη συμμετοχής με ενεργό και προληπτικό τρόπο της Ρουμανικής 
κυβέρνησης και χρηματοδότησης αυτών των οργανώσεων.41 

41  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ– ΔΑΝΙΑ 

2.1. Γενικές πληροφορίες 

Περιστατική διάσταση 

Η Δανία είναι, κατά κύριο λόγο, μια χώρα προορισμού για άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά που προέρχονται από χώρες της Αφρικής, 
Νοτιοανατολικής Ασίας, Ανατολικής Ευρώπης και Νοτιοαμερικής,  
για καταναγκαστική εργασία ή για σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι 
μετανάστες, οι οποίοι δουλεύουν στη γεωργία, οικιακές υπηρεσίες, 
εστιατόρια, ξενοδοχεία ή εργοστάσια, εκμεταλλεύονται με 
καταναγκαστική εργασία και απειλούνται με τα χρέη, την παρακράτηση 
μισθών, διάφορες καταχρήσεις και την απέλαση.42

Στη Δανία, ο πολύ μικρός αριθμός θυμάτων που εντοπίστηκαν, εγείρει 
ερωτήματα, διότι τα νούμερα διαφέρουν κατά πολύ σε σύγκριση με 
εκείνα των γειτονικών χωρών.  Ταυτόχρονα, η Δανία εντοπίστηκε 
ως χώρα προορισμού σε διεθνές εκθέσεις,43 καθώς και στις δηλώσεις 
θυμάτων οι οποίες βρέθηκαν σε άλλες χώρες, αλλά ανάφεραν τη Δανία 
ως χώρα στην οποία ένα μεγάλο μέρος τους είχαν εκμεταλλευθεί.

Βάσει ανάλυσης SWOT από τη Δανία, οι στατιστικές του 2011 
δείχνουν ότι 60 άτομα έχουν εντοπιστεί επίσημα ως θύματα διακίνησης 
ανθρώπων,  τα 58 ήταν γυναίκες, και 2 ήταν τρανσέξουαλ. Η κατανομή 
κατά ηλικία ήταν από 16-59 ετών, με μέσο όρο ηλικίας 30 ετών, με 
δυο ανήλικες κοπέλες, τρεις κοπέλες με ηλικίες από 18 έως 19 ετών, 
και οκτώ με ηλικίες από 20 έως 24 ετών. Οι δυο ανήλικες ήταν 16, 
και αντίστοιχα 17 ετών, και προερχόταν από την Αφρική. Το 2012, 66 
άτομα εντοπίστηκαν επίσημα ως θύματα διακίνησης. Κανένα από αυτά 
τα θύματα δεν ήταν ανήλικο. Το πρώτο εξάμηνο του 2013, 26 θύματα 

42  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 156.
43  Ανάλυση SWOT της Δανίας η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Έργου „Καταπολέμηση 
της διακίνησης ανηλίκων” [SWOT Δανίας], σ. 2-3.
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καταγραφήκαν, από τα οποία 20 γυναίκες και 6 άντρες. Ένα άτομο 
ήταν ανήλικο.44 

Η ίδια Έκθεση SWOT αναφέρει 297 άτομα τα οποία εντοπίστηκαν 
ως θύματα διακίνησης ανθρώπων κατά τη περίοδο Αύγουστο 2007- 
Ιούνιο 2013. Από αυτό το σύνολο, τα επτά άτομα ήταν ανήλικα. Σε 
αντίθεση με τη Δανία, στην Ολλανδία – μια χώρα με την οποία 
μοιάζει από πολλές απόψεις – εντοπίστηκαν πολλά ανήλικα θύματα 
της διακίνησης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Floor Jansen από την 
Εθνική Αστυνομία της Ολλανδίας, το 2012 εντοπίστηκαν 1711 πιθανά 
θύματα της διακίνησης ανθρώπων. Από αυτά, τα 225 ήταν ανήλικα 
(200 κοπέλες και 25 αγόρια, – 141 από την Ολλανδία).45  

Τα νούμερα τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση εγείρουν τις εξής 
κρίσιμες ερωτήσεις: οι στατιστικές της Δανίας παρουσιάζουν όλο το 
σκηνικό, η εμφανίζεται μόνο “η κορυφή του παγόβουνου”; Καταγράφει 
η Δανία καλύτερα αποτελέσματα από τις άλλες χώρες στην 
καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων; Η μήπως η εξήγηση είναι ότι 
η Δανία είχε χειρότερα αποτελέσματα στην εντόπιση των θυμάτων ; Η 
μήπως και οι δυο εξηγήσεις είναι εξίσου πιθανές κατά κάποιο μέτρο.46

Η νομική διάσταση

Στη Δανία απαγορεύονται και οι δυο μορφές διακίνησης ανθρώπων, 
δηλαδή και η εκμετάλλευση για καταναγκαστική εργασία, αλλά 
και η εκμετάλλευση για σεξουαλικούς σκοπούς, πράγμα το οποίο 
αναφέρεται στο Τμήμα 262(a) του Ποινικού Κώδικα της Δανίας, όπου 
προβλέπονται ποινές έως και 10 ετών φυλάκισης.”47 

Η δανέζικη πρακτική στην προσέγγιση των περιστατικών διακίνησης 
ανθρώπων σχετίζεται, κατά πλειοψηφία, με το Νόμο περί αλλοδαπών 
της Δανίας – έγγραφο το οποίο έγινε όλο και πιο αυστηρό κατά τα 
τελευταία 15 έτη. Με αυτό τον τρόπο, αντί να παρακολουθούν 

44  SWOT Δανία, σ. 2-3.
45  SWOT Δανία, σ. 3.
46  SWOT Δανία, σ. 3.
47  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 156.
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θύματα διακίνησης, οι αρχές ψάχνουν περισσότερο για αλλοδαπούς 
λαθρομετανάστες και για λόγους απόρριψης των αιτήσεων αυτών για 
πρόσβαση στη χώρα. Αυτό διαφέρει από την πρακτική της Νορβηγίας, 
όπου η προοπτική των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι πολύ πιο 
σημαντική. Στη Νορβηγία, το καλύτερο συμφέρον του παιδιού 
πρωτεύει, και τα παιδιά είναι παιδιά πριν είναι μετανάστες.48 

2.2. Δυνατά σημεία της καταπολέμησης της διακίνησης 
ανηλίκων 

H Δανία δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση 
περιπτώσεων διακίνησης ανηλίκων, λόγω μικρού αριθμού ανήλικων 
θυμάτων που εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια, λόγο για το οποίο τα 
δυνατά σημεία της χώρας στη καταπολέμηση αυτού του φαινομένου 
μπορούν να θεωρηθούν αξιοσημείωτες προσπάθειες, αλλά όχι καλές 
πρακτικές στον τομέα.49

Από την Ανάλυση SWOT η οποία εκπονήθηκε στο έργο “Η 
καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων”, οι συμμετέχοντες από τη 
Δανία εντόπισαν αξιοσημείωτες προσπάθειες στην αύξηση βαθμού 
συνειδητοποίησης του προβλήματος, την μετάβαση από μια 
αντιδραστική στρατηγική της αστυνομίας σε μια προληπτική, ενεργή 
στρατηγική καταπολέμησης του φαινομένου, την βελτίωση της 
συνεργασίας των φορέων που εμπλέκονται στον τομέα, την υιοθέτηση 
ενός υποσχόμενου Ετησίου Σχεδίου Δράσης, μαζί με καινοτόμες 
προσπάθειες παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης και προστασίας για 
τα θύματα διακίνησης ανθρώπων.50 

Η Ανάλυση SWOT της Δανίας κάνει αναφορά στις δράσεις του 
Δανέζικου Κέντρου Καταπολέμησης Διακίνησης Ανθρώπων, στον 
τομέα πληροφόρησης και αύξησης βαθμού συνειδητοποίησης, και 
τις θεωρεί αξιοσημείωτες προσπάθειες. Το Κέντρο εκπόνησε μια 
εκστρατεία πληροφόρησης του κοινού για την αύξηση του βαθμού 

48  SWOT Δανία, σ. 9.
49  Έκθεση ΗΠΑ 2014.
50  SWOT Δανία και Έκθεση ΗΠΑ 2014.



21

συνειδητοποίησης της διακίνησης ανθρώπων για σεξουαλικό σκοπό 
και την μείωση της ζήτησης για υπηρεσίες που προσφέρονται από 
εκμεταλλευμένα άτομα, εκστρατεία η οποία συνεχίστηκε και το 2014. 
Επιπλέον, το Κέντρο διέξαγε μια εκστρατεία σε 15 δήμους της Δανίας 
για την εντόπιση και τη βοήθεια των παιδιών – θύματα διακίνησης, 
συμπεριλαμβάνοντας την συγγραφή και διανομή μιας μπροσούρας 
η οποία περιείχε δείκτες και πληροφορίες για το πού μπορούν να 
αναφερθούν οι περιπτώσεις παιδιών – θύματα και για το ποιος μπορεί 
να είναι πιθανό θύμα διακίνησης.51 Αυτή η ενέργεια αύξησε σημαντικά 
το βαθμό συνειδητοποίησης σε επίπεδο δήμων.52

Μια άλλη πρόοδο της Δανίας ήταν η τροποποίηση της αντιμετώπισης 
των δυνάμεων τάξης από μια αντιδραστική αντιμετώπιση σε μια 
προληπτική - ενεργή. Σ’αυτή τη κατεύθυνση, ένα παράδειγμα της 
Δανίας στην Έκθεση SWOT ήταν η μετάβαση από την αντιμετώπιση 
βασισμένη στο αποτέλεσμα (όπου έναν αριθμό “x” πράξεων σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή έπρεπε να επιλυθούν, περιορίζοντας έτσι την 
ερευνητική εργασία των αστυνομικών) σε μια προσέγγιση η οποία 
βασίζεται σε βαθμολογία (όπου δίδονται βαθμούς για διάφορες 
κατηγορίες ενεργειών, και ο σκοπός είναι να αποκτήσεις όσο 
μεγαλύτερη βαθμολογία, αντί να σκοπεύεις σε έναν συγκεκριμένο 
αριθμό καταδικών).53 Συμπερασματικά, η κυβέρνηση της Δανίας 
λάνσαρε το 2014 τις πρώτες έρευνες σε περιπτώσεις καταναγκαστικής 
εργασίας, και εντοπίστηκε ένας ψηλός αριθμός θυμάτων διακίνησης 
για αυτούς τους σκοπούς.54 

Σε ότι αφορά την συνεργασία, το 2014 η κυβέρνηση συνέχισε τις 
προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και 
κοινωνικών λειτουργών, με σκοπό την βελτίωση του μηχανισμού 
εντόπισης των θυμάτων και την εφαρμογή ορισμένων τεχνικών 
αύξησης της εμπιστοσύνης σε αυτούς τους φορείς για να εντοπιστούν 
πιθανά θύματα διακίνησης τα οποία έχουν συλληφθεί και κρατούνται 
για λόγους σχετικούς με την λαθρομετανάστευση. Ως παράδειγμα 

51  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157-158.
52  SWOT Δανία, σ. 36.
53  SWOT Δανία, σ. 20.
54  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 156.
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προσπαθειών σ’ αυτή τη κατεύθυνση, το Υπουργείο Εσωτερικών 
των ΗΠΑ κάνει αναφορά, στην Έκθεση ΗΠΑ, στο ψηλό αριθμό 
επισκέψεων στις φυλακισμένες γυναίκες - λαθρομετανάστες,  με 
σκοπό την ενθάρρυνση των πιθανών θυμάτων να δηλώσουν τυχόν 
πράξεις διακίνησης που έχουν γίνει εις βάρος τους. Οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις της χώρας ανάφεραν τη βελτίωση της διαδικασίας 
εντόπισης των θυμάτων, χάρη στην αύξηση πόρων που η Δανέζικη 
κυβέρνηση αφιερώνει στο Κέντρο Καταπολέμησης Διακίνησης 
Ανθρώπων, για τη χρηματοδότηση των ενεργειών του κέντρου σε 
φυλακές και άσυλα. Κατά την περίοδο αναφοράς για την Έκθεση 
ΗΠΑ 2014, 48 θύματα διακίνησης εντοπίστηκαν σε κέντρα κράτησης, 
14 εντοπίστηκαν από κοινωνικές οργανώσεις, 4 σε κέντρα παραλαβής 
μεταναστών, 3 εντοπίστηκαν από τα συνδικάτα, και 7 με άλλα μέσα.55 

Η κυβέρνηση της Δανίας έχει κατευθύνει το αντίστοιχο 680,000 $ για 
την χρηματοδότηση των έργων εντόπισης των θυμάτων, κανονισμένου 
επαναπατρισμού και αύξησης βαθμού συνειδητοποίησης για το 2013 και 
2014, ως μέρος του Εθνικού Σχεδίου Δράσεως , και έχει επίσης αφιερώσει 
το αντίστοιχο των 1.9 εκατομμυρίων $ για την χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων το 2015. Η κυβέρνηση εκκίνησε και ένα πρόγραμμα 
για την μείωση της ζήτησης υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και καταναγκαστικής εργασίας, αλλά 
πρέπει ακόμα να υλοποιήσει αυτή την εκστρατεία.56

Ένα πρόβλημα το οποίο εγείρεται στο επίπεδο των τριών συμμετεχόντων 
χωρών είναι η έλλειψη εξειδικευμένης κατάρτισης  των δυνάμεων τάξης 
και των άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στη καταπολέμηση 
διακίνησης ανηλίκων. Σ’αυτό το πλαίσιο η Δανία έχει αυξήσει των 
αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων των άνω αναφερομένων. Το 2013, η 
Φορολογική Αρχή της Δανίας συνέχισε τις προσπάθειες εκπαίδευσης 
των εφοριακών και συνδικαλιστών (1000 επισήμων) για την εντόπιση 
των περιπτώσεων εκμετάλλευσης διά καταναγκαστικής εργασίας. 
Η κυβέρνηση συνέχισε να προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση και 
στους κοινωνικούς λειτουργούς, αστυνομικούς, δικαστές, εισαγγελείς, 
αξιωματικούς τμημάτων αλλοδαπών, επαγγελματιών στους τομείς 

55  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157.
56  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 158.
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υγείας, και μη κυβερνητικών οργανώσεων, κατά τη διάρκεια έτους 
αναφοράς, για την Έκθεση ΗΠΑ 2014. Το Υπουργείο Άμυνας της 
Δανίας προσέφερε εκπαίδευση εξειδικευμένη σε θέματα ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στους δανούς στρατιώτες, πριν από την αποστολή τους 
σε σώματα διατήρησης ειρήνης σε διεθνές επίπεδο, εκπαίδευση η 
οποία περιείχε εντολές σχετικά με την πολιτική μηδενικής ανοχής για 
τη διακίνηση ανθρώπων.57 

H Δανία έχει αυξήσει ταυτόχρονα την προστασία των θυμάτων 
διακίνησης ανθρώπων με την επέκταση της περιόδου κατά την οποία 
το θύμα αναγκάζεται να αποχωρίσει από τη χώρα στην περίπτωση 
που δεν τηρεί τους νόμιμους όρους για την απόκτηση δικαιώματος 
παραμονής ή ασύλου για ανθρωπιστικούς λόγους, εάν συμφωνούσαν 
να συνεργαστούν για τον επαναπατρισμό τους.58 Επίσης, το 2013 
η κυβέρνηση απέδειξε πρόοδο στην προστασία των θυμάτων με 
την εντόπιση 76 θυμάτων, μια αύξηση σε σύγκριση με τα 66 θύματα 
τα οποία εντοπίστηκαν το προηγούμενο χρόνο. Αυτά τα νούμερα 
συμπεριλαμβάνουν 11 θύματα εκμετάλλευσης με καταναγκαστική 
εργασία, και δυο παιδιά. Επιπλέον, το 2013, η κυβέρνηση τροποποίησε 
το Δανέζικο Νόμο περί Αλλοδαπών, για να επιτρέψει στα αλλοδαπά 
θύματα  να παραμένουν προσωρινά στη Δανία για να είναι παρόντες 
στην εκδίκαση των κακουργών, για τα θύματα που είχαν διαπράξει.59 

Επιπλέον, η δανέζικη ανάλυση SWOT δείχνει ότι η συμμετοχή στο 
Europol, το χαμηλό επίπεδο διαφθοράς – μέχρι την ανυπαρξία αυτής 
στη χώρα -  και το γεγονός ότι είναι μια μικρή και καλά διασυνδεδεμένη 
χώρα, εύκολα να παρακολουθηθεί, αποτελούν πλεονεκτήματα στην 
καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων.60

57  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 158.
58  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 156.
59  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157.
60  SWOT Δανίας, σ. 36.
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2.3. Αδύνατα σημεία τα οποία εντοπίστηκαν στην 
καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων

Όπως και στην περίπτωση της χώρας η οποία αναλύθηκε 
προηγουμένως, η Δανία παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ελαττώματα στον 
τομέα προστασία των παιδιών θύματα διακίνησης ανθρώπων, πράγμα 
το οποίο αντικατοπτρίζεται τόσο στην ανάλυση SWOT της χώρας, 
όσο και στην Έκθεση ΗΠΑ. Άλλα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν 
αφορούν την προστασία των θυμάτων κατά τη διάρκεια των ερευνών 
που έγιναν για την εντόπιση των δραστών διακίνησης ανθρώπων, 
καθώς και αδύνατα σημεία στη νομοθεσία, τα οποία εμποδίζουν 
την επιβολή ποινών ανάλογες με τη σοβαρότητα των πράξεων. Η 
ανάλυση SWOT υπογραμμίζει και άλλα ελαττώματα σχετικά με την 
εξειδικευμένη εκπαίδευση, τη διεθνής συνεργασία ή την αύξηση του 
βαθμού συνειδητοποίησης του φαινομένου.

Η Δανία είναι πολύ συγκεντρωμένη στο θέμα της λαθρομετανάστευσης 
η οποία σχετίζεται με τη διακίνηση ανθρώπων, πράγμα το οποίο δείχνει 
μια σειρά νομικών προβλημάτων τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την 
προστασία των θυμάτων της διακίνησης.

Πρώτ’ απ’ όλα, η Δανία συνεχίζει να είναι η μοναδική χώρα της 
Ευρώπης στην οποία δεν υπάρχει μια ειδική άδεια παραμονής για της 
περιπτώσεις διακίνησης.61 Η εναλλακτική λύση για μια τέτοια άδεια 
παραμονής θα ήταν το δικαίωμα σε άσυλο ή για ανθρωπιστικούς 
λόγους, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις τα θύματα διακίνησης δεν 
τηρούν τους νόμιμους όρους για αυτή τη λύση, βάσει της διακίνησης 
και εκμετάλλευσής τους στη Δανία. Επομένως, τα θύματα πρέπει 
να αποδεικνύουν τον πραγματικό κίνδυνο καταδίωξης στη χώρα 
προέλευσής τους, βάσει της Συνθήκης περί Καθεστώτος Προσφύγων, 
περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις Μ.Κ.Ο. της χώρας, το 
δικαίωμα σε άσυλο χορηγείται πολύ σπάνια στα θύματα διακίνησης 
ανθρώπων.62 

61  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157.
62  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157.
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Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε αναφέρεται στη 
προσωρινή άδεια παραμονής το οποίο μπορεί να επιτρέψει στα θύματα 
να είναι παρόντες στην ανάκριση και εκδίκαση των δραστών σύμφωνα 
με το Νόμο περί Αλλοδαπών, το οποίο τροποποιήθηκε πρόσφατα.63 
Αυτή είναι μια άδεια η οποία δεν χορηγείται ειδικά στις περιπτώσεις 
διακίνησης και την οποία η δανέζικη κυβέρνηση δεν απέδειξε ότι το 
χρησιμοποιεί παρ’ όλα αυτά και σε αυτές τις περιπτώσεις, μέσω της 
προληπτικής εφαρμογής των καινούριων τροποποιήσεων του άνω 
νόμου.64

Το τρίτο πρόβλημα, το οποίο προκύπτει από την προσέγγιση 
συγκεντρωμένη στη παράνομη μετανάστευση, είναι η έλλειψη 
κινήτρων για τα θύματα,ή σύμφωνα με τη διατύπωση από την ανάλυση 
SWOT, δεν προσφέρεται αρκετά στα θύματα (άσυλο, κατάλληλο 
καταφύγιο, προστασία, κ.α.), για να πειστούν να υποβάλουν μαρτυρία 
εναντίον των δραστών διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.65

Το τέταρτο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη Δανία και το οποίο 
αναφέρεται στην ανάλυση SWOT σχετικά με την προστασία η οποία 
προσφέρεται στα θύματα, το αποτελεί ο κίνδυνος της ενοχοποίησης 
των πιθανών θυμάτων.66 Το πρόβλημα επιβεβαιώθηκε και στην Έκθεση 
ΗΠΑ, όπου αναφέρεται ότι η κυβέρνηση της Δανίας έχει τιμωρήσει 
θύματα για τις πράξεις που είχαν διαπράξει ως άμεσο αποτέλεσμα της 
διακίνησης.67

Άλλο σφάλμα το οποίο επηρεάζει το  επίπεδο προστασίας των 
θυμάτων διακίνησης είναι ο ανεπαρκής έλεγχος των ασυνόδευτων 
ανηλίκων που έρχονται στη Δανία. Συγκλονιστικά, πολλά ανήλικα 
εξαφανίζονται από τα άσυλα.68 Οι συμμετέχοντες από τη Δανία 
αναφέρουν εδώ ένα παράδειγμα καλής πρακτικής από την Ολλανδία 

63  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157.
64  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 156.
65  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157 και SWOT Δανία, σ. 37.
66  SWOT Δανία, σ. 37.
67  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157.
68  SWOT Δανία, σ. 37.
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όπου υπάρχει μια διαδικασία παρακολούθησης στα αεροδρόμια, όπου 
όλα τα ασυνόδευτα ανήλικα ανακρίνονται από τις αρχές.69 

Στη Δανία, οι ποινές που προβλέπονται για τις πράξεις διακίνησης και 
εμπορίας ανθρώπων “δεν είναι αρκετά αυστηρές”, πράγμα το οποίο 
υπογραμμίζεται και στην ανάλυση SWOT της Δανίας, όσο και στην 
Έκθεση ΗΠΑ 2014.70 Οι ποινές για τους δράστες διακίνησης οι οποίοι 
καταδικάστηκαν, είναι ποινές φυλάκισης από 10 μηνών έως 4 ετών.71 
Αυτές οι ποινές δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ανάλογες με τη 
σοβαρότητα των πράξεων, σε σύγκριση με τις ποινές στις άλλες δυο 
χώρες οι οποίες εξετάστηκαν (3 έως 10 έτη φυλάκισης στη Ρουμανία 
, και μέχρι 12 χρόνια σε επιβαρυντικές περιστάσεις, και από 8 έως 12 
χρόνια φυλάκισης, και μέχρι 18 χρόνια σε επιβαρυντικές περιστάσεις 
στην Ολλανδία).72

Οι ποινική προσέγγιση των περιπτώσεων διακίνησης ανθρώπων 
δέχτηκε αυστηρές κριτικές για την έλλειψη ολοκληρωτικής 
κατανόησης του φαινομένου, με περιορισμένη συγκέντρωση στις 
περιπτώσεις εκμετάλλευσης για σεξουαλικούς σκοπούς , και πολύ λίγο 
για τις περιπτώσεις καταναγκαστικής εργασίας, λόγο για το οποίο η 
κυβέρνηση της Δανίας εκκίνησε τις πρώτες έρευνες για τα τελευταία 
περιστατικά που αναφέρθηκαν, μόνο το 2013.73

Ένα άλλο αδύνατο σημείο το οποίο εντοπίστηκε επίσης σε επίπεδο 
ποινικής προσέγγισης, και το οποίο αντικατοπτρίζεται στην ανάλυση 
SWOT, είναι οι περιορισμένες ερευνητικές δυνάμεις των δυνάμεων 
τάξης και ασφαλείας.74 Η Δανία αναφέρει και πάλι την πρακτική της 
Ολλανδίας και υπενθυμίζει τη μέθοδο “agent provocateur” την οποία 
εφαρμόζει η ολλανδική αστυνομία.75

69  SWOT Δανία, σ. 25.
70  SWOT Δανία, σ. 36.
71  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157.
72  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323, 290.
73  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 156.
74  SWOT Δανία, σ. 37.
75  SWOT Δανία, σ. 19.
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Όπως και στη Ρουμανία, ούτε στη Δανία δεν υπήρχαν περιπτώσεις 
έρευνας ή εκδίκασης δημοσίων υπαλλήλων για υποτιθέμενη 
συνεργασία σε πράξεις σχετικές με τη διακίνηση ανθρώπων.76 

Στην ανάλυση SWOT αναφέρεται και η μειωμένη εκπαίδευση των 
αστυνομικών, δικαστών, και άλλων φορέων που εμπλέκονται στην 
καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων,  παρ’ ότι η Δανία καταβάλλει 
σχετικές προσπάθειες, και γίνεται και πάλι αναφορά στην Ολλανδία, 
όπου η αστυνομία η οποία εμπλέκεται σε αυτές τις δραστηριότητες, 
εκπαιδεύεται εντατικά για 14 εβδομάδες.77

Το Opt-out της Δανίας στο Πρόγραμμα Ε.Ε. για Δικαιοσύνη και 
Εσωτερικές Υποθέσεις εντοπίστηκε επίσης στην έκθεση SWOT ως 
αδυναμία η οποία επηρεάζεις τη συνεργασία της χώρας σε διεθνές 
επίπεδο, απορρίπτοντας τη Δανία από σημαντικά διεθνή προγράμματα 
συνεργασίας της αστυνομίας.78 

Το τελευταίο πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε στην έκθεση SWOT της 
Δανίας, αναφέρεται στο ανεπαρκής αριθμό εκστρατειών αύξησης του 
βαθμού συνειδητοποίησης του προβλήματος διακίνησης ανήλικων. 
Σ’αυτό το πλαίσιο, δεν υπάρχει αρκετή προσοχή των Μ.Μ.Ε., και τα 
πρότυπα εντόπισης των θυμάτων είναι πολύ περιορισμένα. Αυτοί οι 
παράγοντες μπορούν να είναι  η αιτία του μικρού αριθμού θυμάτων 
που καταγράφονται στη Δανία (26 θύματα εντοπίστηκαν το πρώτο 
εξάμηνο του 2013, από τα οποία μόνο σε μια περίπτωση εμπλέκεται 
ένα ανήλικα).79 

76  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157.
77  SWOT Δανίας, σ. 38, 21.
78  SWOT Δανίας, σ. 38.
79  SWOT Δανίας, σ. 39, 3, 4.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ – ΟΛΛΑΝΔΊΑ

3.1. Γενικές πληροφορίες 

Περιστατική διάσταση 

Η Ολλανδία είναι χώρα προέλευσης, προορισμού και διαμετακόμισης 
για άντρες, γυναίκες και παιδιά θύματα της διακίνησης ανθρώπων, 
ειδικά για σεξουαλικούς σκοπούς και για καταναγκαστική εργασία. Ένας 
σημαντικός αριθμός ανήλικων ολλανδών κατοίκων εκμεταλλεύονται 
σεξουαλικά στο εσωτερικό της χώρας. Τα θύματα διακίνησης τα οποία 
εντοπίστηκαν προέρχονται από την Ολλανδία και από το εξωτερικό, 
συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Βουλγαρίας, 
Νιγηρίας, Γουινέας, Σιέρρα Λεόνε, Κίνας, Φιλιππίνες και Βιετνάμ το 
2013. Τα θύματα προέρχονται επίσης και από άλλες χώρες της Αφρικής, 
Ευρώπης και Νότιας και Ανατολικής Αφρικής. Οι γυναίκες και τα 
παιδία είναι, κατά κύριο λόγο, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 
ενώ οι άνδρες και τα αγόρια πέφτουν θύματα καταναγκαστικής 
εργασίας στους τομείς ναυτιλίας, γεωργίας, ανθοκομίας, κέτερινγκ, 
επεξεργασίας τροφίμων και καθαριότητας.80

Δεν γνωρίζεται ακριβώς πόσα άτομα είναι θύματα διακίνησης 
ανθρώπων στην Ολλανδία. Μέρος των (πιθανών) θυμάτων τα οποία 
εντοπίστηκαν, έχουν αναφερθεί και καταγραφεί, άλλο μέρος όχι. 
Υπάρχουν επίσης θύματα τα οποία παραμένουν άγνωστα. Το 2012, η 
CoMensha (κεντρική οργάνωση η οποία ορίστηκε από τη κυβέρνηση 
για να καταγράψεις τα πιθανά θύματα διακίνησης ανθρώπων και να 
κάνει τις σχετικές αναφορές) κατέγραψε 1,711 θύματα διακίνησης, από 
τα οποία 223 ήταν ανήλικα. Ένα μεγάλο μέρος αυτών συμπεριλαμβάνει 
ολλανδούς υπηκόους (141), συμπεριλαμβανομένων πολλών κοριτσιών 
θύματα της λεγόμενης μεθόδου “loverboy” (98). Από τους 223 
ανήλικους οι οποίοι αναφέρθηκαν, οι 89 εντοπίστηκαν πριν λάβει 
μέρος η εκμετάλλευση, χωρίς πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με την 

80  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 289.
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βιομηχανία για την οποία είχαν διακινηθεί. Για 11 από αυτά τα ανήλικα 
θύματα, δεν γνωρίζεται σε ποια βιομηχανία έχουν εκμεταλλευτεί.81

Νομική διάσταση

Η Ολλανδία υιοθέτηση τον ορισμό της διακίνησης ανθρώπων του 
Πρωτοκόλλου του Παλέρμο. Η διακίνηση και εμπορία ανθρώπων 
ενοχοποιείται στο άρθρο 273f του Ποινικού Κώδικα. Η διακίνηση 
ανθρώπων περιγράφεται στην παράγραφο 1 (2) του άνω αναφερομένου 
άρθρου ως εξής: οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο [...] στρατολογεί, 
μεταφέρει, μετακινεί, στεγάζει η παραλαμβάνει πρόσωπα με σκοπό 
την εκμετάλλευση εκείνου του προσώπου ή με την πρόθεση λήψης 
σωματικών οργάνων, όταν το πρόσωπο δεν έχει ακόμα συμπληρώσει 
το 18-ο έτος της ζωής του [...] θα ευθύνεται για την πράξη διακίνησης 
/ εμπορίας ανθρώπων.82

Όταν κάποιο ανήλικα αποφασίζει να εκδίδεται χωρίς την εμπλοκή 
κάποιου τρίτου, αυτό δεν αποτελεί διακίνηση ανθρώπων. Παρ’ όλα 
αυτά το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί της υπηρεσίες τις οποίες 
προσφέρει κάποιο ανήλικα, τιμωρείται όχι ως δράστης διακίνησης, 
αλλά ως σεξουαλικό παρενοχλητή (Άρθρο 248b του Ποινικού 
Κώδικα). Η ανώτατη ποινή η οποία μπορεί να επιβληθεί εδώ είναι 4 
χρόνια φυλάκισης. Για πράξεις σεξουαλικής φύσης με παιδιά κάτω των 
12 ετών μπορούν να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές. (Άρθρο 244 του 
Ποινικού Κώδικα).83

Από τον Απρίλιο 2013, η ανώτατη ποινή για την διακίνηση / εμπορία 
ατόμου ηλικίας κάτω των 16 ετών αυξήθηκε από 12 σε 15 έτη φυλάκισης. 
Τον Απρίλιο του 2013 η Βουλή ενέκρινε την τροποποίηση για την 
επίσης αναγνώριση της διακίνησης εις βάρος κάποιου προσώπου 
ηλικίας 16 και 17 ετών ως επιβαρυντικό το οποίο οδηγεί στην επιβολή 
της ίδιας ανώτατης ποινής 15 ετών. Αυτή η τροποποίηση υιοθετήθηκε 
βάσει του νομικού πλαισίου εφαρμογής της Οδηγίας Καταπολέμησης 

81  Ανάλυση SWOT της Ολλανδίας η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του έργου „Combaterea 
Καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων” [SWOT Ολλανδία], σ. 10.
82  SWOT Ολλανδία, σ. 6.
83  SWOT Ολλανδία, σ. 6.
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της Διακίνησης ΕΕ(2011/36/ΕΕ), κατά την οποία, το ανήλικο – και 
συγκεκριμένα η ηλικία κάτω των 18  ετών του θύματος – αποτελεί 
επιβαρυντικό στοιχείο. Η Οδηγία καταγράφηκε την  12-η Νοεμβρίου 
του 2013.84

3.2. Δυνατά σημεία τα οποία εντοπίστηκαν στη 
καταπολέμηση της διακίνησης / εμπορίας ανηλίκων

Από τις τρείς χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο έργο “Καταπολέμηση 
της διακίνησης ανηλίκων” (Ρουμανία, Ολλανδία, Δανία), η Ολλανδία 
διακρίθηκε με μια σειρά καλών πρακτικών τις οποίες ανέπτυξε κατά 
την καταπολέμηση της διακίνησης. Αυτές οι πρακτικές μπορεί να 
αποτελέσουν ένα σημείο εκκίνησης τόσο για τη Ρουμανία, όσο και για 
τη Δανία, για την επίλυση των ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν στα 
ίδια τους συστήματα καταπολέμησης αυτού του φαινομένου. Σ’αυτή τη 
κατεύθυνση, η Ολλανδία όχι μόνο έχει μια επεκτεινόμενη και μακράς 
διάρκειας εμπειρία σε σύγκριση με τη Δανία, αλλά αναγνωρίστηκε 
ταυτόχρονα στην Έκθεση ΗΠΑ 2014 ως μια χώρα η οποία τηρεί 
απόλυτα τα ελάχιστα πρότυπα που επιβάλλονται για την εξάλειψη της 
διακίνησης, ενώ η Ρουμανία δεν τηρεί ούτε αυτά τα ελάχιστα πρότυπα 
που επιβάλλονται για την εξάλειψη της διακίνησης, σύμφωνα με την 
ίδια έκθεση.85

Στην ανάλυση SWOT η οποία έχει διεξαχθεί στην Ολλανδία, 
εντοπίστηκαν δυνατά σημεία σε επίπεδο συμμετοχής (συνεργασία 
μεταξύ διαφόρων παραγόντων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση 
διακίνησης), επιπέδου συνειδητοποίησης του φαινομένου, επιπέδου 
εξειδίκευσης, προστασίας θυμάτων και ποινικής προσέγγισης. 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση SWOT της Ολλανδίας, η 
αντιμετώπιση σε επίπεδο χώρας για την καταπολέμηση διακίνησης 
ανηλίκων αποτελείται από μια συνεργασία σε επίπεδο πολλών 
ειδικοτήτων η οποία εμπλέκει διάφορα δίκτυα, όπως το δίκτυο των 

84  SWOT Ολλανδία, σ. 6.
85  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σσ. 289 και 322.
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εμπλεκομένων φορέων (stakeholders approach) ή τη διοίκηση - 
αλυσίδα (chain management).

Το δίκτυο των εμπλεκομένων φορέων φέρνει μαζί, σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση, την βοήθεια, πρόληψη, το διοικητικό 
στοιχείο και το ποινικό στοιχείο, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Η 
βάσει αυτής της προσέγγισης την αποτελεί το πρότυπο των επιπέδων 
(barrier model) το οποίο λειτουργεί με την εντόπιση των σχετικών 
φορέων, την ξεκάθαρη παρουσίαση των φάσεων τις οποίες περνάει 
ο δράστης διακίνησης ανθρώπων κατά την εκτέλεση της αξιόποινης 
πράξης του, και ταυτόχρονα την εντόπιση των οργανώσεων οι οποίες 
θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο στην διεξαγωγή ή τιμωρία 
αυτών των δραστηριοτήτων.86 Αυτή η στρατηγική αναπτύχθηκε 
από τη Κοινωνική Διεύθυνση Ερευνών, και βοηθάει στην εντόπιση 
των δημοσίων υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν το κάθε επίπεδο 
(οπού αναφέρονται οι κύριες δραστηριότητες του διακινητή) για 
να διευκολυνθεί η διαδικασία συνεργασίας μεταξύ αυτών των 
υπηρεσιών και των αστυνομικών οργάνων. Τα επίπεδα τα οποία 
καθορίζονται στην περίπτωση διακίνησης ανθρώπων είναι εισαγωγή / 
στρατολόγηση, στέγαση, ταυτότητα, πρόσληψη και χρηματοδότηση.87 
Ένα παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας αυτού του μοντέλου είναι η 
ταύτιση του Εμπορικού Επιμελητηρίου ως δημόσια υπηρεσία η οποία 
λειτουργεί, χωρίς τη θέλησή του,  ως παράγων το οποίο διευκολύνει 
την διακίνηση, χορηγώντας άδειες εργασίας για τη νόμιμη πορνεία.88

Η άνω αναφερόμενη προσέγγιση φέρνει μαζί (σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο), σε μια κοινή προσπάθεια καταπολέμησης της διακίνησης 
ανηλίκων, τους εξής μηχανισμούς οι οποίοι περιγράφονται στην 
έκθεση της Ολλανδίας:

• Η Εθνική Λειτουργική Ομάδα στην καταπολέμηση της διακίνησης 
ανθρώπων (The National Task Force on Trafficking in Human Beings) 

86  Η κυβέρνηση της Ολλανδίας, Η Εθνική Λειτουργική Ομάδα. Σχέδιο Δράσης 2011-2014, 
„Ενδυναμόνοντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην διαχείριση διακίνησης ανθρώπων”, 2011, 
p. 5., πρόσβαση online στο http://dc.the-netherlands.org/binaries/content/assets/postenweb/v/
verenigde_staten_van_amerika/the-royal-netherlands-embassy-in-washington-dc/import/
key_topics/human-rights-and-international-law/2011-action-plan-dutch-task-force-human-
trafficking.pdf.
87  Ibid..
88  SWOT Ολλανδία, σ. 20.
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όπου εκπροσωπούνται οι εξής οργανώσεις: Η Υπηρεσία ποινικής 
δίωξης, Η Διοίκηση της Δικαιοσύνης, Η Εθνική Αστυνομία, Οι 
Δήμοι Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Χάγης, Άλκμααρ και Ουτρέχτη, 
Τα Υπουργεία Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Υγείας, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας, Η Εθνική Αναφορά για 
τη Διακίνηση Ανθρώπων, η CoMensha (la Strada), Η Υπηρεσία 
Αλλοδαπών, το Εμπορικό Επιμελητήριο. Η Λειτουργική Ομάδα 
ιδρύθηκε το 2008 στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
για μια περίοδο 3-ων ετών, για την καταπολέμηση της διακίνησης 
ανθρώπων. Η κύρια αποστολή της Λειτουργικής Ομάδας είναι 
η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της διακίνησης, 
πράγμα το οποίο σημαίνει μια διευρυμένη προσέγγιση όλων των 
εμπλεκόμενων συνεργατών προσέγγιση η οποία βασίζεται στο 
πρότυπο επιπέδων.89

• Το Κέντρο Τεχνογνωσίας περί εμπορίας ανθρώπων και παράνομης 
διακίνησης μεταναστών (Centre of Expertise on Human Trafficking 
and Migrant Smuggling - EMM) μια συνεργασία μεταξύ της Εθνικής 
Ομάδας Καταπολέμησης Εγκλήματος, Αστυνομίας Συνόρων, 
Τμήματος Αλλοδαπών και Υπηρεσίας Κοινωνικής Έρευνας, το 
οποίο ευθύνεται για την συλλογή πληροφοριών στον τομέα 
διακίνησης ανθρώπων και θέση αυτών στη διάθεση των υπηρεσιών 
έρευνας και άλλων ενδιαφερομένων.90

• Η Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων στη Διακίνηση Ανθρώπων 
(National Expert Group Human Trafficking - LEM) η οποία 
αποτελείται από την Εθνική Ομάδα Καταπολέμησης Εγκλήματος, 
Αστυνομία Συνόρων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ακαδημία της 
Αστυνομίας και τον Εθνικό Εισηγητή για Θέματα Διακίνηση 
Ανθρώπων. Αποτελεί ένα εργαλείο προσέγγισης της Αστυνομίας 
και για την Αστυνομία το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας της εργασίας της αστυνομίας 

89  SWOT Ολλανδία, σ. 19.
90  SWOT Ολλανδία, σ. 18.
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και της συνεργασίας με τους συνεργάτες της αλυσίδας, καθώς και 
για της βελτιώσεις που απαιτούνται.91

• Το Κέντρο Τοπικών Πληροφοριών και Τεχνογνωσίας (Regional 
Information and Expertise Centre - RIEC) το οποίο μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει δήμους, το Γραφείο του Δημοσίου Εισαγγελέα, 
την αστυνομία, τις αρχές ειδικών ερευνών και φορολογίας. CIER 
διαθέτει εμπειρία, γνώσεις και πληροφορίες για τις κυβερνητικές 
οργανώσεις από τον τομέα καταπολέμησης οργανωμένου 
εγκλήματος. Ο σκοπός αυτού του κέντρου είναι να προτρέψει 
την πρόσβαση των κακοποιών στις παροχές τις οποίες προσφέρει 
η κυβέρνηση, αποφεύγοντας την ανάμιξη του υποκόσμου 
με τις νόμιμες επιχειρήσεις και να σπάσει τα μονοπώλια που 
δημιουργούνται από κεφάλαιο το οποίο προέκυψε από παράνομες 
πράξεις.92

• Οι Οικίες Συντονισμού της Ασφάλειας (Veiligheidshuizen) είναι 
ένα δίκτυο συνεργασίας το οποίο φέρνει μαζί συνεργάτες από την 
αλυσίδα ποινικού δικαίου, πρόνοιας, δημοτικοί συνεργάτες και 
όργανα διαχείρισης, για την καταπολέμηση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίστηκαν. Ο σκοπός της συνεργασίας είναι η μείωση της 
οικογενειακής βίας και της εγκληματικότητας.93 

Σύμφωνα με την ίδια Έκθεση SWOT, ένα άλλο δίκτυο συνεργασίας 
πολλαπλών ειδικοτήτων είναι εκείνο της αλυσιδωτής διαχείρισης. 
(chain management). Οι συνεργάτες στην αλυσίδα καθορίζονται 
σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο περιοχής και σε τοπικό επίπεδο. Σε 
εθνικό επίπεδο, οι συνεργάτες στην αλυσίδα που εμπλέκονται στη 
καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων είναι η Εθνική Κυβέρνηση και η 
Λειτουργική Ομάδα – και οι δυο σε ανάπτυξη πολιτικών, EMM, LEM, 
το Τμήμα Ερευνών94 και το Γραφείο του Δημοσίου Εισαγγελέα στη 

91  LEM δημοσιεύει επίσης “Korpsmonitor Prostitutie & Mensenhandel”, μια έκθεση όπου η 
αστυνομία εντοπίζει τα ίδια της τα προβλήματα. Αυτό αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. 
Βλέπε SWOT Ολλανδίας, σ. 18.
92  SWOT Ολλανδία, σ. 19.
93  SWOT Ολλανδία, σ. 19.
94  Αστυνομία, Αστυνομία Συνόρων, Υπηρεσία Αλλοδαπών, Διεύθυνση φορολογίας, 
επιθεώρηση Κοινωνικών Θεμάτων και Προσλήψεων.
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ποινική έρευνα των πράξεων διακίνησης ανθρώπων, και οι CoMensha, 
Nidos και η COA ευθύνονται για την εξασφάλιση των καταφυγίων και 
βοήθειας στα θύματα διακίνησης. Σε επίπεδο περιοχής, οι εμπλεκόμενοι 
στην αλυσίδα συνεργάτες, είναι η CIER στις έρευνες, Καταφύγια, 
βοήθεια και κοινωνικές υπηρεσίες για τις γυναίκες, το Πρακτορείο 
Πρόνοιας για τους Νέους, Το Πρακτορείο Παροχής Βοήθειας για 
Υπηρεσίες, οι αλλοδαποί της COA που είναι πιθανά θύματα της 
διακίνησης, και άλλοι αρμόδιοι για την εξασφάλιση καταφυγίων και 
κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται στα θύματα. Οι συνεργάτες 
στην αλυσίδα σε τοπικό επίπεδο είναι οι δήμοι οι οποίοι εμπλέκονται 
στην έρευνα και / ή πρόληψη, τα σχολεία, υπεύθυνα για την πρόληψη 
και ή τη προστασία, και το Κέντρο για Νέους και Οικογένεια , το οποίο 
ευθύνεται για την εξασφάλιση καταφυγίων και υπηρεσιών πρόνοιας 
για τα θύματα.95

Σε ότι αφορά την πρόληψη, την αύξηση του βαθμού συνειδητοποίησης 
και την εξειδίκευση, η Ολλανδία παρουσιάζει την υιοθετημένη 
προσέγγιση στην καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων με αναφορά 
στην ανάλυση SWOT , σε μια σειρά εκστρατειών πληροφόρησης, από τις 
οποίες οι περισσότερες συγκεντρώνονται στο πρόβλημα “loverboy”,96 
εκστρατείες πρόληψης και προγράμματα - πιλότο τα οποία ξεκίνησαν 
από διάφορους οργανισμούς – ιδιωτικούς και δημοσίους -, οργανώσεις 
εξουσιοδοτημένες να συγκεντρώνουν και να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με το φαινόμενο της διακίνησης προσώπων, και οι συνεχόμενες 
προσπάθειες νομικής εξειδίκευσης, ειδίκευσης των οργάνων δύναμης 
και άλλων στην επίλυση των περιπτώσεων διακίνησης ανθρώπων.

95  SWOT Ολλανδία, σ. 16.
96  “Loverboy” είναι ένα όνομα το οποίο χρησιμοποιείται για έναν μαστροπό ο οποίος 
αποπλανάει ρομαντικά και χειρίζεται μια κοπέλα για να τη φέρει στο κόσμο της πορνείας ή να 
την εκμεταλλευτεί με παράνομους τρόπους. Η λέξη χρησιμοποιείται στην Ολλανδία από το 1995. 
Εκείνο το χρόνο, τέσσερα αγόρια συλλήφθηκαν για στρατολόγηση κοριτσιών για πορνεία . Η 
νεότερη κοπέλα από αυτές που δούλευαν για τα αγόρια ήταν 16 ετών. Η τακτική ήταν να κάνουν 
τις κοπέλες να τους ερωτευτούν. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της δίκης, κάποια κορίτσια ήταν 
ακόμα ερωτευμένες με τα αγόρια. Από το 1995 και η αστυνομία άρχισε να χρησιμοποιήσει αυτή 
τη λέξη όταν ανέκρινε τα θύματα , διότι οι κοινωνικοί λειτουργοί τη χρησιμοποιούσαν επίσης. 
Η ιδέα των κοινωνικών λειτουργών ήταν ότι, εάν χρησιμοποιούσαν τη λέξη μαστροπός, έχαναν 
την επαφή με τη κοπέλα η οποία ήταν ακόμα ερωτευμένη μαζί του. Όταν και οι δημοσιογράφοι 
άρχισαν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη, αυτή έγινε λέξη κοινής χρήσης. Η λέξη διείσδυσε επίσης 
και στο Βέλγιο και στη Γερμανία.
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Σύμφωνα με την Έκθεση SWOT της Ολλανδίας, σημαντικά έργα 
πρόληψης και πληροφόρησης τα οποία έχουν διεξαχθεί τα τελευταία 
χρόνια , συμπεριλαμβάνουν το έργο – πιλότο του Απριλίου 2010 
εναντίον του προβλήματος “loverboy” το οποίο διοικήθηκε από 
τηναστυνομία του Ρότερνταμ , μέρος του οποίου ήταν μέρος και 
μια στρατηγική στα Μ.Μ.Ε.97 Στο ίδιο θέμα, το Κέντρο για την 
Πρόληψη της Εγκληματικότητας και Ασφάλεια (CCV) δημιούργησε 
ένα εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος “loverboy”98 
ως υποστήριξη του σχεδίου δράσεως99 του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Επίσης, η Stichting M. (Αναφέρει ανώνυμα τα κακουργήματα), μέρος 
της οργάνωσης “Crime Stoppers International”100 ανέπτυξε μια 
εκστρατία καταπολέμησης της καταναγκαστικής πορνείας101 στη 
προτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης: Τα φαινόμενα απατούν 
(Schijn bedriegt).102 Η Οργάνωση “We Can Young”103 έχει μια 
εκστρατεία συγκεντρωμένη στην πρόληψη της σεξουαλικά επιθετικής 
συμπεριφοράς και του προβλήματος “loverboy”. H εκστρατεία 
συνδέεται με τη διεθνή εκστρατεία “WE CAN end violence against 
women”. Κατά την αίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης παρουσιάστηκε 
η ταινία “Η πιο όμορφη κοπέλα στο διαδίκτυο” (De mooiste chick van 
het web).104 Η διαδικασία παρακολούθησης από την αστυνομία τον ιδίων 
δράσεων τους, οδήγησε στην εκπόνηση της έκθεσης “Korpsmonitor 

97  The song Laffe Boys (Coward Boys): http://youtu.be/a4Q7lgx-b54; Βλέπε SWOT Ολλανδίας, 
σ. 16.
98  Handreiking aanpak loverboy-problematiek:
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/loverboys/handreiking_aanpak_
loverboyproblematiek.pdf.
99  Rijksbrede Aanpak Loverboyproblematiek 2011 – 2014. Το σχέδιο δράσης ανακοινώνει 
δραστηριότητες που σκοπεύουν τη πρόληψης του προβλήματος loverboy, τη ποινική 
προσέγγισης, την βελτίωση των γνώσεων των επαγγελματιών στη προστασία των νέων, την 
εκπαίδευση των θυμάτων σχετικά με τα δικαιώματά τους. Βλέπε SWOT Ολλανδίας, σ. 16-17.
100  Crime Stoppers International: http://www.csiworld.org/.
101  Stichting M., καταναγκαστική πορνεία: http://www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/
gedwongen-prostitutie/
102  Αυτή η εκστρατεία απευθύνεται στους πελάτες των ιερόδουλων και τους παρακαλεί να 
αναφέρουν τις καταχρήσεις. Ο αριθμός πιθανών περιπτώσεων εκμετάλλευσης που αναφέρθηκαν 
αυξήθηκε με 76% από την αρχή της εκστρατείας. Μια περίπτωση από 4 εμπλέκει έναν ανήλικα. 
Το 2011, ήταν 1 από 8 http://www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/gedwongen-prostitutie/
nieuws_2/.
103  We Can Young, http://www.wecanyoung.nl/.
104  Η ταινία η οποία απευθύνεται στους γονείς και στους εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν τη 
συνείδηση του κινδύνου των δικτύων. Έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Βλέπε SWOT Ολλανδίας 
, σ. 27.
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Prostitutie&Mensenhandel” όπου εντοπίζονται τα ευάλωτα σημεία 
του συστήματος. Αυτό είναι ένα εργαλείο προσανατολισμού της 
αστυνομίας και για την αστυνομία, το οποίο προσφέρει πληροφορίες 
για τον τρόπο με το οποίο διεξάγεται η εργασία της αστυνομίας και η 
συνεργασία με τα μέλη της αλυσίδας , καθώς και για τις απαιτούμενες 
βελτιώσεις. Η Δημόσια Υπηρεσία Υγείας (GGD) έχει ένα πρόγραμμα 
το οποίο διεξάγεται στα σχολεία για τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το 
διαδίκτυο και για την επιθετική σεξουαλική συμπεριφορά. Ένα εικονικό 
γραφείο, όπου τα παιδιά μπορούν να αναφέρουν τις καταχρήσεις στο 
διαδίκτυο.105 Υπάρχουν επίσης εκστρατείες με σκοπό την αύξηση του 
βαθμού συνειδητοποίησης και πρόληψης, οι οποίες προσφέρονται 
από διάφορες Μ.Κ.Ο., καθώς και πολλούς ισότοπους με πληροφορίες 
σχετικά με την σεξουαλικά επιθετική συμπεριφορά η με το πρόβλημα 
“loverboy”  για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην 
Έκθεση της Ολλανδίας.106 Υπάρχουν ταυτόχρονα διάφορες οργανώσεις 
οι οποίες προσφέρουν καταφύγιο, βοήθεια και προστασία στα θύματα 
εκμετάλλευσης, και τα οποία προσφέρουν και μια μεγάλη γκάμα 
πρόσθετων προληπτικών υπηρεσιών.107

Η Ολλανδία εντόπισε στην έκθεσή της τις εξής οργανώσεις οι 
οποίες ευθύνονται για την συγκέντρωση και την παροχή σωστών 
πληροφοριών σχετικά με τη διακίνηση ανθρώπων: CoMensha και ο 
Εθνικός Εισηγητής για την Διακίνηση Ανθρώπων και Σεξουαλική Βία 
εναντίον των Παιδιών. Η CoMensha ορίστηκε από τη κυβέρνηση και 
λειτουργεί ως κεντρικό μηχανισμό καταγραφής των πιθανών θυμάτων 
και μετάδοσης των αποτελεσμάτων. Αυτός ο μηχανισμός προσφέρει 
πληροφορίες για τα ορατά και καταγραμμένα θύματα.

Σύμφωνα με την Έκθεση FRA108 περί διακίνησης ανθρώπων από το 2009, 
η Ολλανδία ήταν μια από τις 3 ευρωπαϊκές χώρες όπου λειτουργούσε 

105  Μια μέρα στο πιο ασφαλές διαδίκτυο Φεβρουάριος 2012) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
λανσάρει τον ιστότοπο Meldknop.nl (Το κουμπί αναφοράς) (http://www.meldknop.nl/). Ένα 
site για νέους από 11 έως 16 ετών, το οποίο προσφέρει πληροφορίες, βοήθεια και συμβουλές 
για τις περιπτώσεις που αυτοί έχουν αρνητικές εμπειρίες στο διαδίκτυο. Το λόγγο «το κουμπί» 
εμφανίζεται σε διαφορά site για νέους.
106  SWOT Ολλανδία, σ. 24, 26, 27.
107  SWOT Ολλανδία, σσ. 29.
108  Πρακτορείο ΕΕ για Βασικά Δικαιώματα
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ένας Εθνικός Εισηγητής.109 Μαζί με την υποχρέωση εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2011 για την καταπολέμηση διακίνησης 
ανθρώπων, περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διόρισαν Εθνικούς 
Εισηγητές ή μηχανισμούς παρόμοιους με αυτόν, για να αξιολογήσουν, 
εκτιμήσουν και αναφέρουν σχετικά με τη φύση, διάσταση και τις τάσεις 
που καταγράφονται στη διακίνηση ανθρώπων στις συγκεκριμένες 
χώρες, σύμφωνα με το Άρθρο 19 της Οδηγίας Ε.Ε. Παρ’ όλα αυτά, 
όπως θα διακρίνουμε στο Κεφάλαιο συστάσεων και καλών πρακτικών, 
η Ολλανδία είναι η μοναδική χώρα από αυτές που εξετάστηκαν, όπου 
η κυβέρνηση διόρισε έναν εθνικό εισηγητή ακόμα από το 2000, και 
ο οποίος είναι ειδικευμένος τόσο στη διακίνηση ανθρώπων και 
σεξουαλική βία εναντίον τον παιδιών, αλλά και ανεξάρτητος σε 
σχέση με οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία.110 Ο Εισηγητής έχει 
το καθήκον να αναφέρει σχετικά με τη φύση και τις διαστάσεις της 
διακίνησης ανθρώπων και σεξουαλικής βίας εναντίων των παιδιών 
στην Ολλανδία, καθώς και με τα αποτελέσματα των πολιτικών που 
προωθούνται από τη κυβέρνηση. Οι εκθέσεις περιέχουν επίσης 
συστάσεις για πολιτικές βελτίωσης της καταπολέμησης διακίνησης 
ανθρώπων και σεξουαλικής βίας εναντίον των παιδιών. Ο Εθνικός 
Εισηγητής έχει ένα ανεξάρτητο νομικό καθεστώς, και αναφέρει στην 
Ολλανδική Κυβέρνηση.111 Έχοντας έναν ειδικευμένο  μηχανισμό 
συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με την διακίνηση ανθρώπων, 
αποτελεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής, σύμφωνα με το FRA, και η 
Ολλανδία δεν έχει μόνο έναν τέτοιο μηχανισμό, αλλά δυο (η CoMensha 
και ο Εθνικός Εισηγητής).112

Από την άποψη της εξειδίκευσης, από το 2013, η Ολλανδία είναι 
η μοναδική χώρα του κόσμου όπου η διακίνηση ανθρώπων έγινε 

109  Η Έκθεση FRA 2009: Η διακίνηση ανηλίκων στην Ευρώπη. Προκλήσεις, προοπτικές και 
καλές πρακτικές [Έκθεση FRA 2009], σσ. 130 και 139, με πρόσβαση online στο http://fra.europa.
eu/sites/default/files/fra_uploads/529-Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf.
110  Βλέπε Επιτροπή της ΕΕ., Εθνικοί Εισηγητές ή ισότιμοι μηχανισμοί – Ολλανδία, πρόσβαση 
online στο http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en.
111  SWOT Ολλανδία, σ. 25.
112  Έκθεση FRA 2009, σ. 139.
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ειδικότητα.113 Διότι ο Εθνικός Εισηγητής ανέφερε διαφορές μεταξύ του 
τρόπου εκδίκασης και των ποινών που επιβάλλονται στις περιπτώσεις 
διακίνησης, έκανε συστάσεις για την εξειδίκευση των δικαστών.114 
Έτσι, από τον Ιανουάριο 2013, οι υποθέσεις διακίνησης δίδονται προς 
εκδίκαση σε έναν περιορισμένο αριθμό δικαστών σε ένα δικαστήριο 
περιοχής. Επιπλέον, το 2013, τέσσερα εξειδικευμένα δικαστήρια 
ιδρύθηκαν για να επιλύσουν τις υποθέσεις που εμπλέκουν περισσότερα 
θύματα και τυχόν σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, όπου έχουν 
εκδικαστεί και περίπλοκες υποθέσεις διακίνησης ανθρώπων.115

Στην έκθεση SWOT του έργου, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι 
οι αστυνομικοί της τροχαίας είναι τώρα πληροφορημένοι και 
εκπαιδευμένοι για να αναγνωρίσουν τις περιπτώσεις διακίνησης. “Τους 
φαίνεται δύσκολο να σταματήσουν στη κίνηση ένα αυτοκίνητο με δυο 
γυναίκες στα πίσω καθίσματα – οι οποίες δεν μιλούν Ολλανδικά  και 
οι οποίες δεν έχουν διαβατήρια – για να τις ανακρίνουν. Τώρα είναι 
προετοιμασμένοι να το κάνουν.”116 Επιπλέον, σύμφωνα με την Έκθεση 
ΗΠΑ 2014, Η Εθνική Αστυνομία απαιτεί από τους αστυνομικούς 
από την δίωξη να εξεταστούν σε μια εξειδικευμένη εκπαίδευση 
συγκεντρωμένη στο πώς να δουλέψουν με τα θύματα διακίνησης και 
πώς να επιβλέπουν τη βιομηχανία σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Οι 
πιθανοί αστυνομικοί της Ενικής Αστυνομίας πρέπει να υπογράφουν 
και έναν κώδικα συμπεριφοράς πριν δουλέψουν σ’ αυτό τον τομέα.117 Η 
αστυνομία έχει και μια υπηρεσία – φυλάκιο και έναν αριθμό τηλεφώνου, 
όπου οι αξιωματικοί μπορούν να καλέσουν τους συναδέλφους τους για 
συμβουλές για πώς θα έπρεπε να αντιδράσουν σε μια συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η υπηρεσία δουλεύει 24 ώρες το 24-ωρο. Τα σήματα 

113  Η εξειδίκευση των δικαστών  - οι υποθέσεις διακίνησης ανθρώπων είναι περίπλοκες. Χωρίς 
εξειδίκευση και κατάλληλη εκπαίδευση στον τομέα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι δικαστές να 
μην μπορούν να αποφεύγουν τις παγίδες. Η μελέτη δείχνει ότι το 2010 πάνω από το ¼ (77%) των 
δικαστών αντιμετώπιζαν μόνο μια υπόθεση διακίνησης ανθρώπων. Η παρούσα μελέτη οδήγησε 
στην υιοθέτηση από το Συμβουλευτικό όργανο για τους Προέδρους Ποινικών Δικαστηρίων, 
ορισμένων μέτρων σχετικά με την εξειδίκευση και εκπαίδευση των δικαστών που επιλύουν 
υποθέσεις διακίνησης.
114  Η Εθνική Έκθεση περί διακίνησης Ανθρώπων (2012). Jurisprudentie mensenhandelzaken 
2009 - 2012. Χάγη, σσ. 175-176.
115  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 290.
116  SWOT Ολλανδίας, σ. 25.
117  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 290.
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μεταβιβάζονται έπειτα σε ένα σύστημα μεταφοράς και στέλνονται 
μετά στο EMM.118

Μαζί με Τις δυνάμεις ασφαλείας, η κυβέρνηση της Ολλανδίας 
εκπαιδεύει και το προσωπικό των φυλακών για το πως να εντοπίσουν 
προληπτικά και ενεργά πιθανά θύματα της διακίνησης, για να 
προτρέψουν την τιμωρία, από αμέλεια, των θυμάτων.119

Επειδή, διαφορετικά από ότι στη Ρουμανία, στην Ολλανδία η 
πορνεία είναι νόμιμη, και διαφορετικά από ότι στη Δανία, η πολιτική 
νομιμοποίησης είναι πιο απελευθερωμένη στην Ολλανδία, και τα 
θέματα τα οποία αφορούν την ποινική προσέγγιση σε σχέση με τη 
διακίνηση ανηλίκων μπορούν να υιοθετηθούν μόνο μερικώς από τις 
άλλες δυο χώρες ως παραδείγματα καλών πρακτικών.

Με αυτό τον τρόπο, παραδείγματα καλών πρακτικών που 
απεικονίζονται στην Έκθεση SWOT της Ολλανδίας σχετικά με τη 
ποινική προσέγγιση και την προστασία των θυμάτων της διακίνησης 
ανηλίκων, και τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στη Ρουμανία και 
Δανία είναι τα εξής:

• Τα όργανα ποινικής δίωξης μπορούν να ενεργήσουν ex oficio στις 
περιπτώσεις διακίνησης ανθρώπων (η μήνυση του θύματος είναι 
χρήσιμη, αλλά όχι υποχρεωτική) ειδικά όταν μιλάμε για ανηλίκους, 
δεν είναι απαραίτητο αυτοί να υποβάλλουν μήνυση)

• Κάποιο ανήλικα θύμα διακίνησης μπορεί να έχει μια συζήτηση 
πληροφοριακού περιεχομένου, πριν υποβάλλει τη μήνυση.  

• Η ακρόαση του θύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από 
εκπαιδευμένους και εγκεκριμένους αστυνομικούς

• Τα ανήλικα κάτω των 12 ετών ανακρίνονται σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους όπου μπορεί να καταγραφεί σε κασέτα 
η συνέντευξη. Η ακρόαση των ανηλίκων καταγράφονται πάντα 
οπτικο - ακουστικά

118  SWOT Ολλανδίας, p. 26.
119  Έκθεση ΗΠΑ 2014, p. 291.
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• Υπάρχει η δυνατότητα κάποιο ανήλικο θύμα να συνοδευτεί κατά 
τη διάρκεια της ανάκρισης από ένα εκπρόσωπο ή ένα ενήλικα της 
επιλογής του ανήλικα

• Ένα ανήλικο θύμα διακίνησης δε ανακρίνεται, κατά κανόνα, σε 
δικαστήριο.120 

Ένα άλλο καλό παράδειγμα το οποίο εντοπίστηκε στην Έκθεση 
SWOT, αναπτύχθηκε από το Γραφείο του Δημοσίου Εισαγγελέα , και 
αποτελείται από μια λίστα δεικτών για την εντόπιση των θυμάτων 
διακίνησης. Αυτή η λίστα είναι όμως χρήσιμη όσο η πορνεία είναι 
νομιμοποιημένη, όπως στην περίπτωση της Ολλανδίας και της 
Δανίας, όταν πραγματοποιούνται έρευνες ή γενικούς ελέγχους, και η 
αστυνομία χρησιμοποιεί αυτές τις λίστες. Για κάθε δείκτη αντιστοιχεί 
έναν αριθμό βαθμών. Το σύνολο βαθμών δείχνει την ύπαρξη δυνατών 
ή αδύνατων σημάτων εάν κάποιο άτομο μπορεί να αποτελέσει θύμα 
διακίνησης.121

Στην Ολλανδία, η κυβέρνηση συνεχίζει να χρηματοδοτήσει ένα 
μεγάλης επέκτασης δίκτυο εγκαταστάσεων και ευκολιών που 
εξασφαλίζουν μια μεγάλη γκάμα  υπηρεσιών, εξειδικευμένων στη 
διακίνηση ανηλίκων, γυναικών και ανδρών. Η κυβέρνηση προσφέρει 
στα θύματα νομική, οικονομική και ψυχολογική βοήθεια, στέγαση, 
ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση, και χρηματοδότηση της 
εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση συνέχισε το έργο – πιλότο, βάσει του 
οποίου προσφέρεται εξειδικευμένη βοήθεια και καταφύγιο στα 
αρσενικά θύματα διακίνησης. Τα θύματα από τα κρατικά καταφύγια 
είναι ελεύθερα να έρχονται και να φύγουν κατά βούληση.122

Για να εξασφαλιστεί η κατά 100% τήρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2011/36 περί καταπολέμησης διακίνησης ανθρώπων, η κυβέρνηση έχει 
εκπονήσει ένα πρόγραμμα για έναν Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς 

120  SWOT Ολλανδίας, σ. 32.
121  SWOT Ολλανδίας, σ. 31.
122  Έκθεση ΗΠΑ, σ. 290.
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το οποίο να εξασφαλίζει ένα συγκεντρωμένο πλαίσιο αναφοράς και 
βοήθειας όλων των θυμάτων διακίνησης από την Ολλανδία.123 

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τα θύματα να είναι παρόντες στην έρευνα 
και εκδίκαση των δραστών διακίνησης. Από το Νοέμβριο 2013, το 61% 
των θυμάτων από τα ειδικά κέντρα υπέβαλλαν μηνύσεις εναντίον των 
διακινητών τους. Τα θύματα έλαβαν συχνά αποζημιώσεις ως μέρος 
της ποινικής δίκης. Έχουν χορηγηθεί αποζημιώσεις σε 44 περιπτώσεις 
το 2012. Εάν οι κατηγορούμενοι δεν πληρώνουν την αποζημίωση την 
οποία διέταξε το δικαστήριο σε προθεσμία 8 μηνών, η κυβέρνηση 
υποχρεούται να πληρώσει το εν λόγο ποσό στο θύμα, και αναλαμβάνει 
την ευθύνη της ανάκτησης του ποσού από το δράστη.124

Οι αρχές αφήνουν στα θύματα μια περίοδο συλλογισμού / σκέψης 
τριών μηνών, περίοδο κατά την οποία τα θύματα λαμβάνουν άμεση 
φροντίδα και άλλες υπηρεσίες, όσο αποφασίζουν να βοηθήσουν τα 
όργανα εφαρμογής του νόμου. Η Ολλανδία εγγυάται άδεια παραμονής 
για τα θύματα των οποίων οι δίκες τελειώνουν με την καταδίκη των 
δραστών και για τα θύματα τα οποία κατέχουν το καθεστώς B-8 για τρία 
ή περισσότερα χρόνια.125 B-8 είναι μια προσωρινή άδεια παραμονής η 
οποία χορηγείται στα θύματα τα οποία αποφασίζουν να υποβάλλουν 
μήνυση εναντίον των δραστών διακίνησης.126 

123  Έκθεση ΗΠΑ, σ. 290.
124  Έκθεση ΗΠΑ, σ. 290, 291.
125  Έκθεση ΗΠΑ, σ. 290.
126  Έκθεση ΗΠΑ, σ. 290.
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3.3. Αδύνατα σημεία τα οποία εντοπίστηκαν στην 
καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων

Στην περίπτωση της Ολλανδίας, όπως ήταν και στις περιπτώσεις των 
δυο χορών οι οποίες εξετάστηκαν προηγουμένως, τα κύρια αδύνατα 
σημεία τα οποία εντοπίστηκαν στη καταπολέμησης διακίνησης 
ανηλίκων ήταν η ανεπάρκεια προστασίας η οποία προσφέρεται 
στα παιδιά θύματα διακίνησης.127 Άλλα αδύνατα σημεία βρέθηκαν 
σχετικά με τη ποινική αντιμετώπιση των υποθέσεων διακίνησης, με 
τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων παραγόντων, με την 
εξειδίκευση και με το επίπεδο συνειδητοποίησης.

Το 2013 ο Εθνικός Εισηγητής ζήτησε τη βελτίωση της διαδικασίας 
εντόπισης / ταύτισης, καταγραφής και παροχής φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ειδικής στέγασης που 
προσφέρονται στην εγχώρια διακίνηση για σεξουαλικούς σκοπούς.128 
Ο Εισηγητής εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν έχει προσφέρει αρκετή 
υποστήριξη στα ανήλικα θύματα διακίνησης, συχνά ολλανδικής 
καταγωγής, τα οποία προσελκύονται μέσο διαδικτύου με τη μέθοδο 
“loverboy”, ζητώντας καλύτερη φροντίδα, προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες τους.129 Το φαινόμενο “loverboy” αποτέλεσε ένα πρόβλημα 
για την Ολλανδία για περισσότερο από 15 χρόνια. Αναφέρθηκε 
στην Έκθεση SWOT ότι ο όρος ενθαρρύνει την αντίληψη αυτόν 
των “loverboys” να μην είναι πλέον αυτή των δραστών διακίνησης 
ανθρώπων. Επομένως, τα θύματά τους δεν συνειδητοποιούνται ως 
θύματα διακίνησης, αλλά ως κοπέλες οι οποίες πειραματίζονται τα 
συνηθισμένα προβλήματα της εφηβείας.130

Το πρόβλημα στην εντόπιση και την καταγραφή των θυμάτων είναι 
εκείνο το ότι η υποχρέωση αναφοράς προς το κέντρο συγκέντρωσης 
πληροφοριών CoMensha, δεν αφορά όλους τους εμπλεκόμενους, 
και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρεται επανειλημμένα στην 
Ανάλυση SWOT. Ορισμένες οργανώσεις, όπως η “Youth Care” ή 

127  Έκθεση ΗΠΑ 2014 και SWOT Ολλανδίας.
128  Έκθεση ΗΠΑ 2014 , σ. 290.
129  Έκθεση ΗΠΑ 2014 , σ. 290.
130  SWOT Ολλανδίας, σ. 44.
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“Nidos” δεν υποχρεούται να αναφέρουν. Ένα πάρα πάνω, η ηλικία του 
θύματος καταγράφεται κατά τη στιγμή της εντόπισης, και η εντόπιση 
γίνεται όταν το θύμα είναι, γενικά, μεταξύ 18 και 23 χρονών. Πολλές 
φορές, τα εντοπισμένα θύματα ήταν όμως ανήλικα κατά τη στιγμή της 
εκμετάλλευσης ή στρατολόγησης.131 Σ’ αυτή τη περίπτωση, υπάρχει η 
πιθανότητα όπως, τα δημοσιευμένα νούμερα να μην απεικονίζουν την 
τρέχουσα πραγματικότητα.

Σε ότι αφορά την προστασία των ανήλικων αλλοδαπών θυμάτων, 
υπάρχει το πρόβλημα των ασυνόδευτων ανηλίκων, τα οποία 
εξαφανίζονται από τα γενικά κέντρα , όπως ήταν και στην περίπτωση 
της Δανίας. Οι ερευνητές της ανάλυσης SWOT χαρακτήρισαν αυτό 
το ελάττωμα ως έχοντας σοβαρές επιπτώσεις, διότι αυτά τα παιδιά 
κινδυνεύουν να ξαναγίνουν θύματα διακίνησης.132

Όταν τίθεται το θέμα ποινικής προσέγγισης των περιπτώσεων 
διακίνησης, η αστυνομία δρα όπως προκύπτει από την ανάλυση SWOT, 
δηλαδή αντιδραστικά και όχι προληπτικά / ενεργά.133 Παρατηρείται 
μια έλλειψη επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 
των κοινωνικών λειτουργών και αστυνομίας στις αρχικές φάσεις, 
σχετικά με τα παιδιά με επικίνδυνη συμπεριφορά ή με προβληματικό 
παρελθόν. Υπάρχει επίσης και το πρόβλημα προτεραιότητας στην 
ατζέντα των αστυνομικών οργάνων, καθώς και της επαγγελματικής 
εχεμύθειας, η οποία  εμποδίζει τους παρέχοντες κοινωνικής πρόνοιας 
να αποκαλύπτουν ορισμένες πληροφορίες στην αστυνομία,134 και 
τα δυο αυτά γεγονότα όντας εμπόδια στην επίλυση των υποθέσεων 
διακίνησης ανηλίκων.

Οι διεθνές οργανώσεις εκτίμησαν ότι τα θύματα της διακίνησης 
μπορούν, ορισμένες φορές να κρατούνται και να τιμωρούνται με 
αμέλεια, για παράνομες πράξεις τις οποίες διέπραξαν ως άμεσο 
αποτέλεσμα της διακίνησης, όπως η κατοχή παράνομου διαβατηρίου.135

131  SWOT Ολλανδίας, σ. 39.
132  SWOT Ολλανδίας, σ. 42-43.
133  SWOT Ολλανδίας, σ. 33.
134  SWOT Ολλανδίας, σ. 33-34.
135  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 291.
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Παρ’ ότι η Ολλανδία αποτελεί παράδειγμα καλών πρακτικών βάσει 
των δυνατών σημείων που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο 
κεφάλαιο, ,συνεχίζει να υπάρξει ένα πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε 
στην ανάλυση SWOT, και συγκεκριμένα η έλλειψη εκπροσώπησης 
στην Εθνική Λειτουργική Ομάδα μιας οργάνωσης εξειδικευμένη 
στα διακινούμενα ανήλικα.136 Τις περισσότερες φορές, η αλυσιδωτή 
διαχείριση η οποία περιγράφεται προηγουμένως, δεν συμπεριλαμβάνει 
τις ΝΚΟ και τους κοινωνικούς λειτουργούς, δηλαδή σημαντικούς 
παράγοντες οι οποίο εμπλέκονται στην καταπολέμηση διακίνησης 
ανθρώπων.

Από την άποψη τεχνογνωσίας, παρ’ ότι η Ολλανδία προσφέρει 
εξειδικευμένη κατάρτιση διαφόρων επιπέδων, (όργανα τάξης, 
ανακριτικά όργανα, κοινωνικοί λειτουργοί), συνεχίζει να καταγράφεται 
κάποια έλλειψη εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα πλαίσια της βασικής 
εκπαίδευσης της αστυνομίας, όπως αναφέρεται στην ανάλυση 
SWOT.137

Λόγω του ότι τα μέτρα πρόληψης στην Ολλανδία απευθύνονται κύρια 
στα πιθανά θύματα της μεθόδου “loverboy”, δεν υπάρχει σχεδόν 
καμία δραστηριότητα απευθυνόμενη στα πιθανά “loverboys”.138 Στην 
έκθεση SWOT υπάρχουν συστάσεις όπως η πρόληψη αφορά και το 
κλάδος στο οποίο λαμβάνει μέρος η εκμετάλλευση, με την επίβλεψη 
της βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης και την αποτροπή της 
ζήτησης για τις παράνομες προσφερόμενες υπηρεσίες.139

136  SWOT Ολλανδίας, σ. 34.
137  SWOT Ολλανδίας, σ. 40.
138  SWOT Ολλανδίας, σ. 34.
139  SWOT Ολλανδίας, σ. 33.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Το έργο “Η καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων”, το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. DAPHNE III, έφερε μαζί τη Ρουμανία, 
τη Δανία και την Ολλανδία σε μια κοινή προσπάθεια με σκοπό την 
σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών για την βελτίωση των μηχανισμών 
πρόληψης και καταπολέμησης της διακίνησης ανηλίκων. Το έργο 
αποτελείται από μια σειρά σεμιναρίων, εργαστηρίων (focus group), 
ερωτηματολόγια και έρευνες, τα οποία έβαλαν τις βάσεις των 
αναλύσεων SWOT (δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και 
απειλές) και τα οποία έχουν διεξαχθεί στις τρείς χώρες. Βάσει αυτών 
των αναλύσεων SWOT μπορέσαμε να εκτιμήσουμε ποια είναι τα κύρια 
δυνατά και αδύναμα σημεία σε επίπεδο κάθε εθνικού μηχανισμού το 
οποίο εφαρμόζεται για την καταπολέμησης της διακίνησης ανηλίκων, 
και να εντοπίσουμε ταυτόχρονα τα κοινά ευάλωτα σημεία των τριών 
χορών, τη Ρουμανία, τη Δανία και την Ολλανδία. Αυτό το εγχειρίδιο θα 
προσπαθήσει, λοιπόν, να συντάξει ένα σετ κατευθυντηρίων γραμμών 
το οποίο να βοηθήσει τρις τρεις χώρες που εξετάστηκαν – και όχι μόνο 
αυτές – να αντιμετωπίσουν τα αδύνατα σημεία που βρέθηκαν σε κάθε 
σύστημα, και να βελτιώσουν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη καταπολέμηση 
της διακίνησης ανηλίκων. 

Το εγχειρίδιο θα συντάξει μια σειρά από συστάσεις που προορίζονται 
για την επίλυση των ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν στην ανάλυση  
κάθε χώρας. Αυτές οι συστάσεις θα βασιστούν κατά μεγάλο μέρος 
στα ευρήματα της έρευνας στη κάθε χώρα , στα πλαίσια του έργου «Η 
καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων», αλλά και στις συστάσεις 
που απευθύνθηκαν ξεχωριστά σε κάθε μία από τις τρείς χώρες στην 
Έκθεση των ΗΠΑ περί Διακίνησης Ανθρώπων για το 2014. Επιπλέων, 
βάσει καλών πρακτικών που αναπτύσσονται στις εξεταζόμενες 
χώρες, το εγχειρίδιο θα προωθήσει δοκιμασμένες πρακτικές οι οποίες 
μπορούν να εφαρμοστούν και στις άλλες χώρες, για την απόκτηση 
όμοιων αποτελεσμάτων στη καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων.
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Επειδή το έργο “Η καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων” 
εμφανίστηκε βασισμένα στην ιδέα ότι η αντιμετώπιση και η εντόπιση 
των θυμάτων μπορεί να βελτιωθούν εάν εφαρμόζονται οι κείμενες 
ευρωπαϊκές πολιτικές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι συστάσεις του 
εγχειριδίου θα συμπληρωθούν με της διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 36/2011 περί πρόληψης και καταπολέμησης της διακίνησης 
ανθρώπων, όπου βρίσκονται πολλά από τα προβλήματα που 
εμφανίστηκαν σ’ αυτό τον τομέα, αιτία για την οποία αυτό το έγγραφο 
θα έπρεπε να αποτελέσει τη βάση μιας διαδικαστικής μεταρρύθμισης.

Όταν θα παρουσιαστούν παραδείγματα καλής πρακτικής στην 
καταπολέμησης διακίνησης ανηλίκων, θα γίνει αναφορά – κατά κύριο 
λόγο – στις πρακτικές της Ολλανδίας, η οποία όχι μόνο διαθέτει 
μακροχρόνια πείρα στον τομέα, σε σύγκριση με τη Δανία, αλλά 
αναγνωρίστηκε ταυτόχρονα στην Έκθεση ΗΠΑ 2014 ως μια χώρα η 
οποία τηρεί απόλυτα τα ελάχιστα πρότυπα που επιβάλλονται για την 
καταπολέμηση της διακίνησης, ενώ η Ρουμανία δεν τηρεί ούτε αυτά 
τα ελάχιστα πρότυπα για την εξάλειψη της διακίνησης – σύμφωνα 
με την ίδια έκθεση. Επιπλέον, στην έκθεση του 2014, συστήνεται 
στην Ολλανδία να συνεχίσει να διανέμει τις καλές πρακτικές και τα 
μαθήματα που έχει λάβει, με άλλες χώρες, και ειδικά τους μεθόδους 
ανακάλυψης και αντιμετώπισης της διακίνησης για σεξουαλικούς 
σκοπούς σε τοπικό επίπεδο των εγχωρίων θυμάτων, καθώς και την 
σημασία της εφαρμογής μια αυτοκριτικής προσέγγισης για την 
βελτίωση των αποτελεσμάτων καταπολέμησης της διακίνησης.140 

Βάσει των αναλύσεων ανά χώρα που πραγματοποιήθηκαν στις 
περιπτώσεις της Ρουμανίας, Δανίας και Ολλανδίας, εντοπίσαμε μεγάλα 
προβλήματα στην καταπολέμησης της διακίνησης ανηλίκων την οποία 
αντιμετωπίζουν και οι τρείς χώρες, στους εξής τομείς: η προστασία 
των θυμάτων, η ποινική προσέγγιση των υποθέσεων διακίνησης 
ανηλίκων, η εξειδικευμένη εκπαίδευση των φορέων που εμπλέκονται 
στη καταπολέμησης της διακίνησης ανηλίκων, η συνεργασία μεταξύ 
αυτών των φορέων, καθώς και το επίπεδο συνειδητοποίησης της 
σοβαρότητας του φαινομένου.

140  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 290.
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4.1. Η προστασία

Στη Ρουμανία, το κύριο πρόβλημα που εντοπίστηκε σε ότι αφορά την 
προστασία των θυμάτων διακίνησης ανηλίκων, είναι το ότι ο αριθμός 
των εντοπισμένων θυμάτων υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες των 
υπαρχόντων υπηρεσιών προστασίας και πρόνοιας και άλλων βασικών 
υπηρεσιών που προσφέρονται στα θύματα στα κέντρα παροχής 
φροντίδας και βοήθειας, από τα οποία, η πλειοψηφία δεν έχουν καν 
δημιουργηθεί ειδικά για τα παιδιά – θύματα διακίνησης.141 

Οι ειδικές συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ σε αυτά 
τα θέματα είναι τα εξής:

• Την εξασφάλιση ότι τα θύματα έχουν εύκολη πρόσβαση στης 
υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και ότι τους προσφέρονται αρκετές 
συνεδριάσεις ψυχολογικής υποστήριξης

• Τη δημιουργία ειδικών καταφυγίων για τις περιπτώσεις των θυμάτων 
που επαναπατρίζονται στο Βουκουρέστι, με χρηματοδότηση 
των ιδιωτικών παρεχόντων  περίθαλψης ή των καταφυγίων σε 
λειτουργία, που διαχειρίζονται από τη κυβέρνηση.142

Ως παράδειγμα καλής πρακτικής, η Ολλανδία προσφέρει κάποια 
παραδείγματα προς μίμηση για τη Ρουμανία. Εδώ, η κυβέρνηση 
συνεχίζει να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο δίκτυο εγκαταστάσεων, 
το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών 
για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες θύματα διακίνησης. Η 
κυβέρνηση προσφέρει στα θύματα νομική, οικονομική και ψυχολογική 
βοήθεια, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση και χρηματοδότηση 
της εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση συνεχίζει το πρόγραμμα – πιλότο 
προσφοράς εξειδικευμένης βοήθειας και καταφύγιο αρσενικών 
θυμάτων διακίνησης.143 

Αυτές οι συστάσεις συμπληρώνονται με το Άρθρο 11 της Οδηγίας ΕΕ 
36/2011 περί βοήθειας και υποστήριξης που προσφέρονται στα θύματα 

141  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323 και SWOT Ρουμανίας, σ. 4.
142  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323.
143  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 290.
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διακίνησης ανθρώπων, όπου γίνεται αναφορά στα “μέτρα βοήθειας 
και υποστήριξης τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον 
πρότυπα διαβίωσης που να εξασφαλίζουν στα θύματα βιοτικό 
επίπεδο συντήρησης με μέτρα όπως κατάλληλη στέγαση σε συνθήκες 
ασφαλείας, και οικονομική βοήθεια, όπως και η απαραίτητη ιατρική 
και ψυχολογική περίθαλψη, συμβουλές και πληροφόρηση, μετάφραση 
και ερμηνεία των υπηρεσιών, όπου αυτό απαιτείται”.

Στη Δανία, το κύριο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την προστασία των 
παιδιών θύματα διακίνησης ανηλίκων, φαίνεται να είναι η σημασία 
η οποία δίδεται στη μετανάστευση στη προσέγγιση αυτού του 
θέματος. Αυτό εγείρει ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη μιας ειδικής 
άδειας παραμονής για τις υποθέσεις διακίνησης, με τις ελλείψεις στη 
χορήγηση άδειας προσωρινής παραμονής στα θύματα διακίνησης, και 
με την έλλειψη κάποιων νόμιμων κινήτρων για τα θύματα.144 

Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο επηρεάζει άμεσα την προστασία των 
θυμάτων διακίνησης είναι ο ανεπαρκής έλεγχος των ασυνόδευτων 
παιδιών τα οποία μπαίνουν στη Δανία.145

Το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ κάνει τις εξής συστάσεις:
• Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης κεντραρισμένη στο θύμα με την 

αύξηση των νόμιμων κινήτρων που προσφέρονται στο θύμα, για να 
συνεργαστεί για να καταδικαστούν οι δράστες διακίνησης

• Η εξασφάλιση ότι τα θύματα έχουν νόμιμες εναλλακτικές λύσεις 
αντί για την απέλασή τους σε χώρες όπου θα μπορούσαν να δεχτούν 
κυρώσεις ή δυσκολίες

• Η προληπτική και ενεργή εφαρμογή της τροποποίησης του Νόμου 
περί Αλλοδαπών, η οποία προσφέρει στους αλλοδαπούς – θύματα 
διακίνησης, μια προσωρινή άδεια παραμονής για την περίοδο κατά 
την οποία είναι μάρτυρες στη δίωξη και την καταδίκη των δραστών 
διακίνησής τους

144  Έκθεση ΗΠΑ, σ. 156, 157 και SWOT Δανίας, σ. 37.
145  SWOT  Δανίας, σ. 37.
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• Η δημιουργία ειδικών διατάξεων περί διακίνησης, με σκοπό την 
επέκταση των υπαρχόντων προβλέψεων ως εναλλακτικές λύσεις 
για τα θύματα τα οποία κινδυνεύουν κυρώσεις στην επιστροφή στη  
χώρα καταγωγής τους.146 

Η Ολλανδία έχει μια προσέγγιση πιο συγκεντρωμένη στο θύμα από 
τη Δανία. Εδώ, οι ολλανδικές αρχές παρέχουν μια περίοδο συλλογής 
/ σκέψης τριών μηνών, κατά την οποία το στο θύμα παρέχεται 
άμεση φροντίδα και άλλες υπηρεσίες όσο αποφασίζει σχετικά με 
τις ολλανδικές αρχές.147 Η παροχή περιόδου συλλογής στα θύματα 
διακίνησης αποτελεί και σύσταση της FRA στην έκθεση του 2009 
σχετικά με την διακίνηση ανθρώπων, περίοδος η οποία θα έπρεπε να 
είναι, σύμφωνα με την έκθεση, γενναιόδωρη, υποχρεωτική και όχι 
μόνο προαιρετική, και να μην εξαρτάται από τη συνεργασία με τις 
δημόσιες αρχές.148 

Επιπλέον, η Ολλανδία χορηγεί μόνιμη άδεια παραμονής στα θύματα 
των οποίων η δίκη αποπερατώνεται με την καταδίκη του δράστη 
διακίνησης ή εκείνων που κατέχουν άδεια τύπου B-8 για τρία ή 
περισσότερα χρόνια. B-8 είναι μια προσωρινή άδεια παραμονής η 
οποία χορηγείται στα θύματα τα οποία αποφασίζουν να υποβάλλουν 
μήνυση εναντίων των διακινητών.149

Ένα άλλο παράδειγμα καλής πρακτικής το οποίο αναφέρει η ίδια η 
Δανία στην έκθεση SWOT, είναι ο μηχανισμός παρακολούθησης από 
τα αεροδρόμια της Ολλανδίας, όπου οι αρχές παίρνουν συνεντεύξεις 
από τα  ασυνόδευτα ανήλικα.150

Στην Ολλανδία, η προστασία η οποία παρέχεται στα παιδιά – θύματα 
της διακίνησης  είναι σαφώς πολύ καλύτερη από εκείνη η οποία 
προσφέρεται στη Ρουμανία και στη Δανία αντίστοιχα, όπως προκύπτει 
από την Έκθεση SWOT και από την Έκθεση ΗΠΑ 2014. Παρ’ όλα αυτά, 
υπάρχει χώρος για βελτιώσεις, όπως αναφέρει ο Εθνικός Εισηγητής 
146  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 156.
147  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 290.
148  Έκθεση FRA 2009, σ. 155.
149  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 290.
150  SWOT Δανίας , σ. 25.
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της Ολλανδίας όταν ζήτησε τη βελτίωση της διαδικασίας εντόπισης, 
καταχώρησης και παροχής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των 
εξειδικευμένων κέντρων για τα ντόπια θύματα της διακίνησης με 
σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση.151

Εδώ, η έκθεση ΗΠΑ 2014 περιέχει τις εξής συστάσεις:
• Η εξασφάλιση ότι στα θύματα ολλανδικής καταγωγής προσφέρονται 

ειδικά καταφύγια και περίθαλψη.152

Ένα πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε τόσο στην Ολλανδία αλλά και στη 
Δανία είναι εκείνο των ασυνόδευτων ανηλίκων τα οποία εξαφανίζονται 
από τα καταφύγια. Αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν να ξαναγίνουν θύματα 
διακίνησης.153

Αυτό το θέμα επισημάνθηκε και στην Έκθεση FRA της 2009 όπου έγινε 
η σύσταση, όπως όλα τα θύματα διακίνησης ανηλίκων στεγάζονται σε 
κατάλληλα κέντρα τα οποία να είναι αρκετά καλά κατασκευασμένα για 
τις ανάγκες τους, και η ευρωπαϊκή νομοθεσία να εγγυάται τα ελάχιστα 
πρότυπα για μια πολιτική πρόληψης και απάντησης στην εξαφάνιση 
των παιδιών από τα κέντρα και τα καταφύγια των Κρατών Μελών.154

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί πρόληψης και καταπολέμησης 
διακίνησης ανθρώπων, τα Κράτη Μέλη  πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα 
για να εξασφαλιστούν ότι υπάρχει ένας διοριζόμενος φρουρός ο οποίος 
να συνοδεύει τα παιδιά – θύματα της διακίνησης, όπως προβλέπει το 
Άρθρο 16 της Οδηγίας.

151  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 290.
152  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 290.
153  SWOT Ολλανδίας, σ. 43, 44.
154  Έκθεση FRA 2009, σ. 155.
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4.2. Η ποινική προσέγγιση

Στη Ρουμανία υπάρχει μια ολοκληρωμένη νομοθεσία, αλλά η εφαρμογή 
της δεν είναι ικανοποιητική.155 Οι ποινές οι οποίες προβλέπονται στο 
Καινούριο Ποινικό Κώδικα (Άρθρο 211) είναι αρκετά αυστηρές, και 
συγκρίσιμες με τις ποινές για άλλα σοβαρά κακουργήματα, όπως ο 
βιασμός. Αλλά, όπως υπογραμμίσαμε στο κεφάλαιο αδύνατα σημεία 
της ανάλυσης ανά χώρα, υπάρχει μια μείωση - σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα χρόνια – στην καταδίκη των δραστών διακίνησης και 
την επιβολή ανάλογων ποινών. Επίσης, η κυβέρνηση δεν διαχωρίζει 
τις στρατηγικές εφαρμογής του νόμου, για να αποδείξει δράσεις οι 
οποίες πραγματοποιούνται τόσο εναντίον της εκμετάλλευσης για 
σεξουαλικούς σκοπούς, όσο και εναντίον της εκμετάλλευσης για 
καταναγκαστική εργασία.156

Επιπλέον, ορισμένα ελαττώματα στην ποινική προσέγγιση επηρεάζει 
την προστασία η οποία προσφέρεται στα παιδιά – θύματα διακίνησης. 
Ένα τέτοιο ελάττωμα είναι η δημοσίευση, στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, όλων των μαρτύρων σε μια δίκη, 
συμπεριλαμβάνοντας τα παιδιά.157

Επιπλέον, παρ’ ότι η ρουμάνικη νομοθεσία αναγνωρίζει το δικαίωμα 
των θυμάτων σε αποζημίωση από τους διακινητές, και στην περίπτωση 
των παιδιών – θύματα διακίνησης, οι εισαγγελείς θα έπρεπε να 
ζητήσουν, αυτεπάγγελτα, αποζημιώσεις, (Άρθρο 19 Καινούριο 
Ποινικής Δικονομίας), μόνο το 14 % των θυμάτων ζητούν αποζημίωση, 
και τα δικαστήρια εγκρίνουν σπάνια αυτές τις αιτήσεις.158

Για τα αδύνατα σημεία στη ποινική προσέγγιση της Ρουμανίας, η 
Έκθεση ΗΠΑ 2014 κάνει τις εξής συστάσεις:

• Η εξασφάλιση ότι οι διακινητές τιμωρούνται ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της πράξης τους

155  J. Mendes Bota Raport: Πορνεία, διακίνηση και σύγχρονη δουλεία στην Ευρώπη, σ. 18.
156  Έκθεση ΗΠΑ2014, σ. 323.
157  Έκθεση ΗΠΑ2014, σ. 323.
158  Έκθεση ΗΠΑ2014, σ. 323.
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• Η διεξαγωγή ποινικών αγωγών εναντίον των εταιρειών εύρεσης 
εργασίας που εμπλέκονται σε παράνομες πρακτικές;

• Η βελτίωση της παρουσίασης των στοιχείων σχετικά με τη 
διακίνηση ανθρώπων που ποινικοποιείται στο Άρθρο . 210(1) και 
σε άλλους σχετικούς νόμους, με τη διαφοροποίηση των στοιχείων 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τα στοιχεία εκμετάλλευσης για 
καταναγκαστική εργασία;

• Η συνεχόμενη πληροφόρηση των θυμάτων σχετικά με το δικαίωμά 
τους σε αποζημίωση και η υποστήριξή τους στο να λαμβάνουν τις 
αποζημιώσεις τις οποίες το δικαστήριο διέταξε.159

Το δικαίωμα σε αποζημίωση αναγνωρίστηκε και από την Έκθεση 
FRA του 2009.160 Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής είναι εκείνο της 
Ολλανδίας, όπου τα θύματα διακίνησης λαμβάνουν συχνά οικονομική 
αποζημίωση κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης. Έχουν δοθεί 
αποζημιώσεις σε 44 περιπτώσεις το 2012. Εάν οι κατηγορούμενοι δεν 
πληρώνουν την αποζημίωση που τους επιβλήθηκε σε προθεσμία 8 
μηνών, τότε η κυβέρνηση υποχρεούται να πληρώσει το ποσό στο θύμα 
και να το ανακτήσει έπειτα από το δράστη διακίνησης.161

Η αποζημίωση για τα θύματα προβλέπεται επίσης στην Οδηγία ΕΕ 
36/2011 στο Άρθρο 17, και στην περίπτωση των παιδιών - θύματα 
διακίνησης, η Οδηγία συστήνει τα Κ.Μ. να τους εξασφαλίσει δωρεάν 
παράσταση στο δικαστήριο  για να ζητήσουν την αποζημίωση.

Σε ότι αφορά την προστασία των παιδιών – θύματα κατά τη διάρκεια 
της δίκης, οι εξής πρακτικές αναπτύχθηκαν στην Ολλανδία ως 
παραδείγματα καλών πρακτικών:

• Τα όργανα ποινικής δίωξης μπορούν να ενεργήσουν ex oficio στις 
περιπτώσεις διακίνησης ανθρώπων (η μήνυση του θύματος είναι 
χρήσιμη, αλλά όχι υποχρεωτική) ειδικά όταν μιλάμε για ανηλίκους, 
δεν είναι απαραίτητο αυτοί να υποβάλλουν μήνυση)

159  Έκθεση ΗΠΑ2014, σ. 323.
160  Έκθεση FRA 2009, σ. 81.
161  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 290-291.
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• Κάποιο ανήλικα θύμα διακίνησης μπορεί να έχει μια συζήτηση 
πληροφοριακού περιεχομένου, πριν υποβάλλει τη μήνυση.

• Η ακρόαση του θύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από 
εκπαιδευμένους και εγκεκριμένους αστυνομικούς;

• Τα ανήλικα κάτω των 12 ετών ανακρίνονται σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους όπου μπορεί να καταγραφεί σε κασέτα 
η συνέντευξη. Η ακρόαση των ανηλίκων καταγράφονται πάντα 
οπτικο - ακουστικά;

• Υπάρχει η δυνατότητα κάποιο ανήλικο θύμα να συνοδευτεί κατά 
τη διάρκεια της ανάκρισης από ένα εκπρόσωπο ή ένα ενήλικα της 
επιλογής του ανήλικα;

• Ένα ανήλικο θύμα διακίνησης δε ανακρίνεται, κατά κανόνα, σε 
δικαστήριο.162

Επίσης σε ότι αφορά την προστασία των παιδιών – θύματα κατά τη 
διάρκεια της έρευνας και δικαστικών διαδικασιών, η Οδηγία ΕΕ 
36/2011 περί πρόληψης και καταπολέμησης της διακίνησης ανθρώπων, 
προβλέπει ότι η συνεντεύξεις με παιδιά – θύματα να γίνονται χωρίς 
καθυστερήσεις μετά από την αναφορά των πράξεων στις αρμόδιες αρχές, 
σε ένα ειδικά διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο για το συγκεκριμένο 
σκοπό χώρο. Οι συνεντεύξεις πρέπει να είναι σε περιορισμένο αριθμό 
και να πραγματοποιηθούν από έναν επαγγελματία εκπαιδευμένο 
για αυτό το σκοπό, Το παιδί – Θύμα μπορεί να συνοδευτεί από έναν 
εκπρόσωπο ή ανήλικα της επιλογής του, η συνέντευξη μπορεί να 
καταγραφεί, και μπορεί να διαταχθεί όπως η συνέντευξη γίνει απουσία 
κοινού.

Στη Δανία, το πιο συνηθισμένο πρόβλημα, (σε σύγκριση με τις άλλες 
δυο χώρες – Ολλανδία και Ρουμανία), είναι η έλλειψη αρκετά σοβαρών 

162  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 290-291.
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ποινών για τις πράξεις διακίνησης ανθρώπων. Αυτές οι ποινές δεν είναι 
σοβαρά αυστηρές,163 όντας μέχρι το πολύ τέσσερα χρόνια φυλάκισης.164

Η Δανία αποτυγχάνει επίσης στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
διακίνησης ανθρώπων. Η σημασία η οποία δίδεται στην εκμετάλλευση 
για σεξουαλικούς σκοπούς έκανε την κυβέρνηση να ξεκινήσει τις 
πρώτες του έρευνες για εκμετάλλευση με σκοπό την καταναγκαστική 
εργασία μόνο το 2013.165

Ένα άλλο αδύνατο σημείο της ποινικής προσέγγισης στη Δανία, 
το αποτελούν οι περιορισμένες δυνάμεις κατά την έρευνα, της 
αστυνομίας. Στη Δανία δίδεται μια ιδιαίτερη  προσοχή σε ότι αφορά 
την αύξηση των δυνάμεων και της εξουσίας της αστυνομίας.166

Το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ έκανε τις εξής συστάσεις:
• Η αυστηρή καταδίκη των πράξεων διακίνησης – τόσο των πράξεων 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης, όσο εκείνων της εκμετάλλευσης για 
καταναγκαστική εργασία

• Η εξασφάλιση ότι οι διακινητές εκτελούν ποινές ανάλογες σε 
μέγεθος με τη σοβαρή φύση των πράξεων τους.167

Σε ότι αφορά την σοβαρότητα των ποινών, τόσο η Ρουμανία, όσο και 
η Ολλανδία προσφέρουν παραδείγματα καλών πρακτικών: από 3 έως 
10 έτη φυλάκισης, και μέχρι 12 χρόνια σε επιβαρυντικές περιστάσεις – 
στη Ρουμανία, και από 8 έως 12 έτη φυλάκισης, και μέχρι 18 χρόνια σε 
επιβαρυντικές περιστάσεις – στην Ολλανδία.168 Η Οδηγία ΕΕ 36/2011 
προβλέπει στο Άρθρο 4 όπως οι πράξεις διακίνησης ανθρώπων να 
τιμωρούνται με ανώτατες ποινές – τουλάχιστον 10 χρόνια φυλάκισης 
όταν τα θύματα είναι παιδιά.

163  SWOT Δανίας, σ. 37.
164  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 157.
165  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ.156.
166  SWOT Δανίας, σ. 19, 37.
167  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ.156.
168  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323, 290.
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Για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις δυνάμεις της αστυνομίας, 
η Ολλανδία αναφέρεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής στην ίδια την 
Έκθεση SWOT της Δανίας. Εδώ, η δανέζικη αστυνομία κάνει αναφορά 
στους μεθόδους τύπου “agent provocateur” που χρησιμοποιούνται από 
την αστυνομία της Ολλανδίας.169 

Περεταίρω, υπάρχουν κοινά ελαττώματα και για τις τρείς χώρες σε 
ότι αφορά την ποινική προσέγγιση των περιπτώσεων διακίνησης 
ανθρώπων.

Ένα πρώτο πρόβλημα το αποτελεί η αντιδραστική αντιμετώπιση 
των δυνάμεων της αστυνομίας στην διαχείριση των περιπτώσεων 
διακίνησης ανθρώπων. Μια κατευθυντήρια γραμμή θα μπορούσε 
να ήταν, λοιπόν, η εφαρμογή μιας ενεργά προληπτικής στάσης στην 
καταπολέμηση της διακίνησης σε όλα τα τρία κράτη. 

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας χαρακτηριστικέ ότι δεν δρα με αρκετά 
ενεργά προληπτικό τρόπο, διότι, στην εντόπιση των θυμάτων 
βασίζεται κατά κύριο λόγο στις ΜΚΟ και αποτυγχάνει για τη Πέμπτη 
συνεχόμενη χρονιά στη χρηματοδότηση αυτών των οργανώσεων.

Η Δανία έκανε μεγάλες προσπάθειες στην κατεύθυνση μιας 
προσέγγισης με ενεργό – προληπτικό τρόπο, τροποποιώντας την 
στρατηγική των δυνάμεων τάξης στη διαχείριση των περιπτώσεων 
διακίνησης ανθρώπων. Για να ενθαρρύνει αυτό το είδος προσέγγισης, 
η δανέζικη αστυνομία πέρασε από μια προσέγγιση βασισμένη στο 
αποτέλεσμα170 σε μια προσέγγιση βασισμένη σε βαθμολογία.171 Ακόμα 
και έτσι, στην Έκθεση των ΗΠΑ 2014 γίνεται στη συνέχεια αναφορά 
στην ανάγκη εφαρμογής με ενεργό – προληπτικό τρόπο της καινούριας 
τροποποίησης του Νόμου περί Αλλοδαπών του 2013, που προσφέρει 
στα αλλοδαπά θύματα διακίνησης μια προσωρινή άδεια παραμονής 

169  SWOT Δανίας, σ. 19.
170  Προσέγγιση η οποία βασίζεται στο αποτέλεσμα (“x” εγκλήματα σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή έπρεπε να επιλύονται, περιορίζοντας έτσι την ερευνητική εργασία των αστυνομικών).
171  Προσέγγιση βασισμένη σε βαθμολογία (όπου δίδονται βαθμοί για διάφορες κατηγορίες 
δράσεων, και ο σκοπός είναι να αποκτηθεί συνολικά όσο μεγαλύτερη βαθμολογία scopul αντί να 
σκοπεύεις σε έναν συγκεκριμένο αριθμό καταδικών).
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για την περίοδο κατά την οποία είναι μάρτυρες στην εκδίκαση των 
δραστών διακίνησης.172

Ούτε η αστυνομία της Ολλανδία δεν είναι ενεργά προληπτική, και 
ούτε θεωρεί ως προτεραιότητα στην ατζέντα της τη διακίνηση των 
ανηλίκων, όταν μιλάμε για την εφαρμογή του νόμου.173

Το δεύτερο κοινό πρόβλημα εγείρεται στην Έκθεση ΗΠΑ 2014 και 
εντοπίζεται και στις τρείς χώρες: η έλλειψη αναφοράς οποιασδήποτε 
έρευνας, παρακολούθησης ή καταδίκης κάποιου κρατικού επισήμου 
– συνεργό στη διακίνηση ανθρώπων.174 Το 2011, το Πρακτορείο 
Ναρκωτικών και Εγκλημάτων των Ηνωμένων Εθνών εκπόνησε μια 
εργασία με θέμα “Ο ρόλος της διαφθοράς στη διακίνηση ανθρώπων” 
όπου υπογραμμίσθηκε η δυνατή σχέση μεταξύ των δυο εγκλημάτων, 
και όπου εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο η διαφθορά παίζει ρόλο 
στη διακίνηση ανθρώπων, και ακόμα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του 
φαινομένου. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η έκθεση αναφέρει τη διεφθαρμένη 
συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων, που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν τους διακινητές να στρατολογήσουν, μεταφέρουν και 
εκμεταλλεύονται τα θύματα, και οι διεφθαρμένες ποινικές αρχές, 
οι οποίες μπορούν να εμποδίζουν την έρευνα και την εκδίκαση των 
υποθέσεων, και / ή μπορούν να εμποδίζουν την εξασφάλιση κατάλληλης 
προστασίας των θυμάτων διακίνησης.175 Έτσι, ενδείκνυται όπως, και οι 
τρείς χώρες, ενδυναμώσουν τις προσπάθειές τους στην καταπολέμηση 
της διαφθοράς από την άποψη της καταπολέμησης της διακίνησης 
ανθρώπων.

Και τελικά, και στις τρείς χώρες οι οποίες εξετάστηκαν, έχουν 
καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες τα θύματα διακίνησης έχουν 
τιμωρηθεί για παράνομες πράξεις τις οποίες είχαν διαπράξει ως άμεσο 
αποτέλεσμα της διακίνησης. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια σοβαρή 

172  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 156.
173  SWOT Ολλανδία, σ. 33.
174  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 323, 157, 290.
175  UNDOC, Ο ρόλος της διαφθοράς στη διακίνση ανθρώπων, 2011, πρόσβαση online στο 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2011/Issue_Paper_-_The_Role_of_
Corruption_in_Trafficking_in_Persons.pdf.
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μορφή μετατροπής εκ νέου σε θύμα του διακινουμένου, η οποία 
αφήνεταιι στην κρίση των αρχών.176

Το Υπουργεί Εσωτερικών των ΗΠΑ έκανε τις εξής σχετικές συστάσεις:

• Η εξασφάλιση ότι τα τυχόν θύματα δεν μετατρέπονται εκ νέου σε 
θύματα, αντιμετωπίζονται ως κακοποιούς, ή κρατούνται

• Η τροποποίηση των νόμων, για να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα 
διακίνησης μπορούν να θεωρηθούν μια ειδική νομική κατηγορία, 
εξαίροντας τα από ποινή για τις πράξεις που έχουν διαπράξει ως 
άμεσο αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης

• Η σύσταση η οποία απευθύνεται στους εισαγγελείς και δικαστές 
όπως αποσύρονται οι μηνήσεις εναντίον γνωστών θυμάτων 
διακίνησης

• Η ενδυνάμωση των προσπαθειών εφαρμογής του νόμου για να 
εντοπιστούν με ενεργό και προληπτικό τρόπο και να μεταβιβαστούν 
γρήγορα τα τυχόν θύματα διακίνησης τα οποία έχουν παράνομο 
καθεστώς, προς καταφύγια/ κέντρα κρίσης

• Η εκκίνηση ενεργειών για την έκδοση τυχόν θυμάτων διακίνησης 
σε καταφύγια / κέντρα κρίσης αντί να δίδονται πρώτα σε επιμέλεια 
των αστυνομικών οργάνων, για να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη και ο 
βαθμός εντόπισης στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.177

ΗΗ Οδηγία 36/2011 προβλέπει στο Άρθρο όπως τα Κράτη Μέλη 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστούν ότι οι εθνικές 
αρχές δικαιούνται να μην ασκούν ποινική δίωξη ή να τιμωρούν 
θύματα διακίνησης ανθρώπων, για εμπλοκή τους σε πράξεις τις οποίες 
αναγκάστηκαν να διαπράξουν ως αποτέλεσμα διακίνησής τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στη Ρουμανία υπάρχουν ειδικές νόμιμες 
διατάξεις οι οποίες εγγυούνται ότι δεν επιβάλλονται ποινές στα 

176  J. Mendes Bota Raport: Πορνεία, διακίνηση και σύγχρονη δουλεία στην Ευρώπη, σ. 18.
177  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 156.
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θύματα τα οποία, άθελά τους έχουν εμπλακεί σε παράνομες πράξεις.178 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Άρθρο 20 του Νόμου 678/2001 περί πρόληψης 
και καταπολέμησης διακίνησης ανθρώπων προβλέπει ότι τα θύματα 
διακίνησης δεν θα τιμωρηθούν για πράξεις που έχουν διαπράξει ως 
άμεσο αποτέλεσμα της διακίνησής τούς (για παράδειγμα για την 
πορνεία), εάν συμμετέχουν στην έρευνα και εκδίκαση των δραστών 
διακίνησης. Αυτή η νομοθετική πρακτική μπορεί να θεωρηθεί 
παράδειγμα καλής πρακτικής που αναπτύχθηκε στη Ρουμανία.

4.3. Η Εξειδίκευση

Και οι τρείς χώρες οι οποίες εξετάστηκαν εντόπισαν ελαττώματα σε ότι 
αφορά την εξειδικευμένη εκπαίδευση των φορέων που εμπλέκονται 
στην καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων.

Στη Ρουμανία, τα όργανα τάξης τα οποία εμπλέκονται στις υποθέσεις 
με διακινούμενα ανήλικα, δεν εκπαιδεύονται ειδικά για αυτό το σκοπό. 
Αυτές οι περιστάσεις μπορεί να οδηγούν σε καταχρηστικές πρακτικές 
(σωματική ή λεκτική κατάχρηση, εκφοβισμός, άσκηση ψυχολογικής 
πίεσης) όπου τα παιδιά – θύματα διακίνησης ανακρίνονται ως μάρτυρες 
ή συνεργούς, χωρίς να προστατεύονται , δυνάμει του καθεστώτος 
θύματος το οποίο κατέχουν. Αυτή η κατάσταση κάνει πολλά παιδιά – 
θύματα να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στις αστυνομικές δυνάμεις.179

Η Δανία έκανε αναφορά στην Έκθεση SWOT,  στο πρόβλημα το 
οποίο εγείρεται από την περιορισμένη εκπαίδευση των αστυνομικών 
δυνάμεων, δικαστών και άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στην 
καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων.

Παρ’ ότι η Ολλανδία έχει καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για 
την εξειδικευμένη εκπαίδευση όλο και περισσοτέρων εμπλεκομένων 
στην καταπολέμησης της διακίνησης ανηλίκων, έχει αναφέρει όμως, 
στην έκθεση SWOT, ένα επίμονο πρόβλημα το οποίο συνδέεται με την 

178  J. Mendes Bota Raport: Πορνεία, διακίνηση και σύγχρονη δουλεία στην Ευρώπη, σ. 18.
179  SWOT Ρουμανίας, σ. 4, 5.
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έλλειψη τέτοιας εκπαίδευσης στο επίπεδο βασικής προετοιμασίας των 
αστυνομικών οργάνων.180

Η εξειδικευμένη εκπαίδευση όλο και περισσοτέρων εμπλεκομένων  
αποτελεί έναν κύριο χαρακτηριστικό της βελτίωσης της καταπολέμησης 
της διακίνησης aανηλίκων. Η Ολλανδία έχει καταγράψει αξιοσημείωτους 
προόδους σ΄ αυτή τη κατεύθυνση, οι οποίο θα έπρεπε να αναφερθούν 
ως παραδείγματα καλής πρακτικής, τόσο στη Ρουμανία, όσο και για τη 
Δανία. Από το 2013 η Ολλανδία είναι η μοναδική χώρα του κόσμου η 
οποία έκανε ειδικότητα την διακίνηση ανθρώπων.181 Αρχίζοντας από 
τον Ιανουάριο του 2013, οι υποθέσεις διακίνησης επιλύθηκαν  από 
έναν περιορισμό δικαστών ανά δικαστήριο περιοχής, οι οποίοι είναι 
εξειδικευμένη στο αντικείμενο. Η Τροχαία ενημερώνεται τώρα και 
εκπαιδεύεται για την αναγνώριση των περιπτώσεων διακίνησης , μετά 
από εντατική εκπαίδευση 14 εβδομάδων.182 Πέραν των αστυνομικών 
δυνάμεων, η ολλανδική κυβέρνηση παρέχει εκπαίδευση και στο 
προσωπικό των φυλακών και την ενεργά προληπτική εντόπιση των 
θυμάτων διακίνησης και την πρόληψη επιβολής ποινών από αμέλεια.183

Τα Άρθρο 9(3) της Οδηγίας ΕΕ 36/2011 ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη 
πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστούν 
ότι άτομα, μονάδες και υπηρεσίες που ευθύνονται για την έρευνα και 
εκδίκαση υποθέσεων διακίνησης είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα.

180  SWOT Ολλανδίας, σ. 34, 40.
181  Η εξειδίκευση των δικαστών  - οι υποθέσεις διακίνησης ανθρώπων είναι περίπλοκες. Χωρίς 
εξειδίκευση και κατάλληλη εκπαίδευση στον τομέα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι δικαστές να 
μην μπορούν να αποφεύγουν τις παγίδες. Η μελέτη δείχνει ότι το 2010 πάνω από το ¼ (77%) των 
δικαστών αντιμετώπιζαν μόνο μια υπόθεση διακίνησης ανθρώπων. Η παρούσα μελέτη οδήγησε 
στην υιοθέτηση από το Συμβουλευτικό όργανο για τους Προέδρους Ποινικών Δικαστηρίων, 
ορισμένων μέτρων σχετικά με την εξειδίκευση και εκπαίδευση των δικαστών που επιλύουν 
υποθέσεις διακίνησης.
182  SWOT Δανίας, σ. 37, 20.
183  Έκθεση ΗΠΑ 2014, σ. 291.
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4.4. Η Συνεργασία 

Σε ότι αφορά την συνεργασία μεταξύ διαφόρων μερών που 
ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων, η 
προσέγγιση πολλαπλών ειδικοτήτων που εφαρμόζεται στην Ολλανδία 
θα έπρεπε να γίνει παράδειγμα καλής πρακτικής για τη Ρουμανία και 
τη Δανία. 

Αναπόσπαστο μέρος αυτού του συστήματος πολλαπλών ειδικοτήτων 
είναι το πρότυπο «φάσεων» (barrier model), σύστημα το οποίο 
λειτουργεί για την εντόπιση των σχετικών εμπλεκομένων φορέων και 
την ξεκάθαρη παρουσίαση των φάσεων τις οποίες περνάει ο δράστης 
διακίνησης κατά την διάπραξη των εγκλημάτων, και έπειτα, τον ορισμό 
των οργανώσεων που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στην δίωξη ή 
την ποινική τιμωρία αυτών των δραστηριοτήτων.184 Μετά από την 
εντόπιση των κυρίων συμμετεχόντων, το σύστημα αποτελείται στη 
συνέχεια από τον ορισμό ειδικών νομικών και διοικητικών απαιτήσεων 
– σχετικά με τεχνικά θέματα, θέματα υγείας ή ασφάλειας - και που 
σκοπεύουν να δυσκολεύουν τη διακίνηση ανθρώπων.185 Ελέγχοντας 
τη τήρηση των άνω αναφερομένων απαιτήσεων, η αστυνομία και 
άλλες αρχές μπορούν να εντοπίσουν πιθανά θύματα διακίνησης και 
μπορούν να παρακολουθήσουν ύποπτους για διακίνηση ανθρώπων.

Τα επίπεδα τα οποία καθορίζονται στην περίπτωση διακίνησης 
ανθρώπων είναι εισαγωγή / στρατολόγηση, στέγαση, ταυτότητα, 
πρόσληψη και χρηματοδότηση.186 Ένα παράδειγμα του τρόπου 
λειτουργίας αυτού του προτύπου είναι ο εντοπισμός του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου ως φορέας ο οποίος διευκολύνει, άθελά του, την 
διακίνηση ανθρώπων, χορηγώντας τις άδειες εργασίας για την νόμιμη 
άσκηση της πορνείας.187

184  Η κυβέρνηση της Ολλανδίας, Η Εθνική Λειτουργική Ομάδα. Σχέδιο Δράσης 2011-2014, 
„Ενδυναμώνοντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην διαχείριση διακίνησης ανθρώπων”, 
2011, σ. 5., πρόσβαση online στο Guvernul http://dc.the-netherlands.org/binaries/content/assets/
postenweb/v/verenigde_staten_van_amerika/the-royal-netherlands-embassy-in-washington-
dc/import/key_topics/human-rights-and-international-law/2011-action-plan-dutch-task-force-
human-trafficking.pdf.
185  J. Mendes Bota Raport: Πορνεία, διακίνηση και σύγχρονη δουλεία στην Ευρώπη, 2014, σ. 14
186  SWOT Ολλανδίας, σ. 20.
187  SWOT Ολλανδίας, σ.20.
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4.5. Αύξηση του βαθμού συνειδητοποίησης

Για να προσεγγίζεις κάποιο πρόβλημα με τους πιο κατάλληλους 
μεθόδους , χρειάζεται όπως πρώτα να υπάρξει μια κατανόηση της φύσης 
και διαστάσεων του εν λόγο προβλήματος. Γι’ αυτό υπάρχουν κάποιες 
κύριες απαιτήσεις , όπως η διεξαγωγή εκστρατειών πληροφόρησης 
και η ίδρυση κάποιων εξειδικευμένων μηχανισμών επίβλεψης του 
φαινομένου διακίνησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Έκθεση FRA188 περί διακίνησης ανθρώπων από 
το 2009, η Ολλανδία ήταν μια από τις 3 ευρωπαϊκές χώρες όπου 
λειτουργούσε ένας Εθνικός Εισηγητής.189 Μαζί με την υποχρέωση 
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2011 για την καταπολέμηση 
διακίνησης ανθρώπων, περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διόρισαν 
Εθνικούς Εισηγητές ή μηχανισμούς παρόμοιους με αυτόν, για να 
αξιολογήσουν, εκτιμήσουν και αναφέρουν σχετικά με τη φύση, 
διάσταση και τις τάσεις που καταγράφονται στη διακίνηση ανθρώπων 
στις συγκεκριμένες χώρες, σύμφωνα με το Άρθρο 19 της Οδηγίας Ε.Ε. 
Παρ’ όλα αυτά, όπως θα διακρίνουμε στο Κεφάλαιο συστάσεων και 
καλών πρακτικών, η Ολλανδία είναι η μοναδική χώρα από αυτές που 
εξετάστηκαν, όπου η κυβέρνηση διόρισε έναν εθνικό εισηγητή ακόμα 
από το 2000, και ο οποίος είναι ειδικευμένος τόσο στη διακίνηση 
ανθρώπων και σεξουαλική βία εναντίον τον παιδιών, αλλά  και 
ανεξάρτητος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία.190 

Ο Εισηγητής έχει το καθήκον να αναφέρει σχετικά με τη φύση και τις 
διαστάσεις της διακίνησης ανθρώπων και σεξουαλικής βίας εναντίων 
των παιδιών στην Ολλανδία, καθώς και με τα αποτελέσματα των 
πολιτικών που προωθούνται από τη κυβέρνηση. Οι εκθέσεις περιέχουν 
επίσης συστάσεις για πολιτικές βελτίωσης της καταπολέμησης 
διακίνησης ανθρώπων και σεξουαλικής βίας εναντίον των παιδιών. 

188  Πρακτορείο ΕΕ για Βασικά Δικαιώματα
189  Η Έκθεση FRA 2009: Η διακίνηση ανηλίκων στην Ευρώπη. Προκλήσεις, προοπτικές και 
καλές πρακτικές [Έκθεση FRA 2009], σσ. 130 και 139, με πρόσβαση online στο http://fra.europa.
eu/sites/default/files/fra_uploads/529-Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf.
190  Βλέπε Επιτροπή της ΕΕ., Εθνικοί Εισηγητές ή ισότιμοι μηχανισμοί – Ολλανδία, πρόσβαση 
online στο http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en.
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Στη Ρουμανία, το ANITP (Εθνικό Πρακτορείο Καταπολέμησης της 
Διακίνησης Ανθρώπων) λειτουργεί ως μηχανισμό παρόμοιο του 
Εθνικού Εισηγητή. Το Μάρτιο του 2009, το ANITP μετατράπηκε, από 
ένα εθνικό ανεξάρτητο πρακτορείο με εξουσία στη διαχείριση των 
πόρων για τις πρωτοβουλίες στην καταπολέμηση της διακίνησης, σε 
ένα πρακτορείο το οποίο υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο της Ρουμανικής 
Αστυνομίας. Το  ANITP συντονίζει, αξιολογεί και επιβλέπει την 
εφαρμογή των πολιτικών καταπολέμησης της διακίνησης σε εθνικό 
επίπεδο και έχει ως αρμοδιότητα την εκπόνηση ετησίων εκθέσεων. Το 
ANITP διαχειρίζεται ταυτόχρονα τη κεντρική βάση δεδομένων με τα 
θύματα της διακίνησης ανθρώπων.191

Η Κυβέρνηση της Δανίας δεν έχει ορίσει έναν εθνικό εισηγητή. Παρ’ 
όλα αυτά, το Εθνικό Κέντρο Διερεύνησης της Ενικής Αστυνομίας 
της Δανίας και το Δανέζικο Κέντρο Καταπολέμησης της Διακίνησης 
Ανθρώπων  επιβλέπουν τις δραστηριότητες και την επιρροή των 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της 
διακίνησης στη Δανία.192

Η Οδηγία ΕΕ 36/2011 για την πρόληψη και καταπολέμηση διακίνησης 
ανθρώπων προβλέπει, στο άρθρο 19,  την ίδρυση εθνικών εισηγητών 
ή παρόμοιων οργανισμών Τα καθήκοντα ενός τέτοιου οργανισμού θα 
έπρεπε να συμπεριλαμβάνουν την πραγματοποίηση αξιολογήσεων 
των τάσεων που παρατηρούνται στη διακίνηση ανθρώπων, την 
καταμέτρηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών καταπολέμησης, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής των στατιστικών, σε συνεργασία 
με τις οργανώσεις της κοινωνίας του πολίτη που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα, καθώς και την αναφορά. 

191  Βλέπε Επιτροπή της ΕΕ., Εθνικοί Εισηγητές ή ισότιμοι μηχανισμοί – Ρουμανία, πρόσβαση 
online στο –http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en.
192  Βλέπε Επιτροπή της ΕΕ., Εθνικοί Εισηγητές ή ισότιμοι μηχανισμοί – Δανία, πρόσβαση 
online στο http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en. 
Ανάλυση SWOT της Δανίας στα πλαίσια του έργου „Καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων” 
[SWOT Δανίας], σ. 4.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το έργο “Η καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων”, το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα UE DAPHNE III, έφερε μαζί τη 
Ρουμανία, τη Δανία και την Ολλανδία σε μια κοινή προσπάθεια η οποία 
σκόπευε την σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών για την βελτίωση των 
μηχανισμών πρόληψης και καταπολέμησης της διακίνησης ανηλίκων.

Βασισμένο, κατά κύριο λόγο, στην ανάλυση SWOT η οποία εκπονήθηκε 
και από τις τρείς χώρες που έχουν λάβει μέρος σε σειρά σεμιναρίων, 
focus grup, ερωτηματολόγια και έρευνες που έχουν διεξαχθεί κατά 
τη διάρκεια του έργου, αλλά και στην Έκθεση των ΗΠΑ του 2014, 
το εγχειρίδιο προσφέρει μια λεπτομερή αξιολόγηση των δυνατών 
και αδύνατων σημείων που εντοπίστηκαν σε κάθε χώρα από τις 
συμμετέχοντες, στην καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων.

Οι αναλύσεις ανά χώρα απεικόνισαν την ύπαρξη κάποιων ελαττωμάτων, 
τα οποία εντοπίστηκαν και στις τρείς χώρες στους εξής τομείς: 
προστασία των θυμάτων, ποινική προσέγγισης των ανηλίκων – θύματα 
διακίνησης, εξειδικευμένη εκπαίδευση των διαφόρων παραγόντων 
που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων, 
συνεργασία μεταξύ αυτών των φορέων, και επίπεδο συνειδητοποίησης 
της σοβαρότητας του προβλήματος.

Επιπλέον, συγκρίνοντας τις προόδους της Ρουμανίας, Δανίας και 
Ολλανδίας στην καταπολέμηση διακίνησης ανηλίκων, η Ολλανδία 
απεδείχθη να αποτελεί παράδειγμα καλών πρακτικών τόσο για τη 
Ρουμανία, όσο και για τη Δανία.

Επομένως, το εγχειρίδιο συντάσσει μια σειρά από κατευθυντήριες 
γραμμές, ειδικές για κάθε χώρα, ή κοινές και για τις τρείς, για κάθε 
ευάλωτο πεδίο το οποίο εντοπίστηκε, προσφέροντας πρόσθετα 
παραδείγματα καλών πρακτικών τα οποία αναπτύχθηκαν στις 
συμμετέχοντες χώρες.
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Η μελέτη βασίζεται στις αναλύσεις SWOT οι οποίες 
εκπονήθηκαν στη Ρουμανία, Δανία και Ολλανδία

Ο Οδηγός “Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των 
διαδικασιών και πολιτικών οι οποίες εφαρμόζονται στην 
καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων” αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια του έργου “Η καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων”, 
έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους 
στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
DAPHNE III. Το έργο κινήθηκε και συντονίστηκε από τη 
Ρουμανία, και αποτέλεσε μια συνεργασία μεταξύ Ρουμανίας, 
Δανίας και Ολλανδίας. Οι οργανώσεις οι οποίες συμμετείχαν 
στο έργο ήταν Reaching Out από τη Ρουμανία και η Freedom 
House από τη Ρουμανία, Nest International από τη Δανία και 
Fier Fryslân από τη Ολλανδία. 
Ο κάθε ένας από τους συνεργάτες στο έργο ερευνήσαν το 
πρότυπο των ενεργειών που είχαν πραγματοποιηθεί σε κάθε 
χώρα (Ρουμανία, Δανία και Ολλανδία), και η ανάλυσή τους 
απεικονίστηκε στις τρείς εκθέσεις SWOT (δυνατά σημεία, 
αδύναμα σημεία, ευκαιρίες και απειλές) οι οποίες 
επισυνάπτονται στην παρούσα εργασία. Βάσει αυτών των 
εκθέσεων μπορούσαμε να καθορίσουμε τα κύρια δυνατά 
σημεία και τα αδύναμα σημεία αντίστοιχα, που εμφανίζονται σε 
κάθε μία από τις εθνικές προσεγγίσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν 
για την καταπολέμηση της διακίνησης ανηλίκων, εντοπίζοντας 
ταυτόχρονα τα κοινά ευάλωτα σημεία, αναπόφευκτα για τις 
ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν στις τρείς χώρες. Το 
εγχειρίδιο θα προσπαθήσει επομένως να συντάξει μια σειρά 
από συστάσεις οι οποίες να βοηθήσουν – τόσο τις τρείς 
συμμετέχοντες χώρες – αλλά και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι 
οποίες αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο, στην διόρθωση 
των σφαλμάτων που εντοπίσθηκαν σε κάθε σύστημα, και στην 
αύξηση της αποδοτικότητας της καταπολέμησης, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, της διακίνησης ανηλίκων.

Από το 1999, η Reaching Out România 
προσέφερε υποστήριξη για 500 θύματα της 
διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, στην 
πλειοψηφία τους κοπέλες και γυναίκες από τη 
Ρουμανία, που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά 
στην Ευρώπη. Τα θύματα παραπέμπονται προς 
την Reaching Out από την αστυνομία, τη 
Διεύθυνση Προστασίας των Παιδιών και Μ.Κ.Ο. 
από τις χώρες προορισμού. Η Reaching Out 
τους προσφέρει στέγαση και ψυχολογική, 
ιατρική και νομική υποστήριξη και τις βοηθάει 
να ξανακτίσουν τις ζωές τους.  

Fier Fryslân είναι μια Ολλανδική Μ.Κ.Ο. η οποία 
προσφέρει υποστήριξη στα θύματα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης και διακίνησης 
και εμπορίας ανθρώπων. Έχει μια ομάδα 209 
υπαλλήλων, πολύ από αυτούς – εξειδικευμένοι 
σε κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολόγοι. Η Fier 
Fryslân συνεργάζεται τακτικά με την 
αστυνομία και με την εισαγγελία και επεκτείνει 
τις γνώσεις της σε θέματα ιατρικών, νομικών 
και δημοσίων πολιτικών σε ότι αφορά τη 
διακίνηση ανθρώπων.   

Η Nest International προσφέρει πραγματική 
υποστήριξη στις αλλοδαπές γυναίκες που 
αναγκάζονται να εκδίδονται στη Δανία. Με ένα 
κέντρο που παραμένει ανοικτό όλο το 24-ωρο, 
και μια έμπειρη ομάδα κοινωνικών λειτουργών 
οι οποίοι δουλεύουν άμεσα με τα θύματα 
στους δρόμους της Κοπεγχάγης, η Nest 
International είναι η μεγαλύτερη Μ.Κ.Ο. η 
οποία καταπολεμάει τη διακίνηση ανθρώπων 
στη Δανία.

Η Freedom House Ρουμανία είναι μια Μ.Κ.Ο. 
με έδρα στο Βουκουρέστι η οποία προωθεί και 
υπερασπίζει το κράτος δικαίου, τις ελευθερίες 
και τη δημοκρατία. Υποστηρίζει τις πολιτικές 
καταπολέμησης της διαφθοράς και την 
ακεραιότητα στη δημόσια ζωή της Ρουμανίας, 
προωθεί τη ποιοτική δημοσιογραφία και την 
δημοσιογραφία έρευνας και υποστηρίζει την 
επιμόρφωση εκατοντάδων δημοσιογράφων, 
δικαστών και αστυνομικών έρευνας.
 

„Η μη – κυβερνητική οργάνωση Reaching Out 
προσφέρει ένα σίγουρο καταφύγιο στις 
κοπέλες που κατάφεραν να ξεφύγουν από τα 
χέρια των δραστών διακίνησης και να 
επιστρέφουν στη Ρουμανία. Στο καταφύγιο 
Reaching Out, οι κοπέλες βρίσκουν μια 
σίγουρη στέγη όπου μπορούν να μείνουν, να 
θεραπευτούν ενώ προετοιμάζονται να 
ξαναπάρουν τη θέση τους στον πραγματικό 
κόσμο. Λαμβάνουν συμβουλές, αποκτούν 
ξανά την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και την 
αυτοεκτίμηση, μαθαίνουν να ράβουν και να 
ζωγραφίσουν και κτίζουν μια καινούρια ζωή.” 

Έκθεση UNICEF
Η παιδική ηλικία σε κίνδυνο –
Η κατάσταση των παιδιών του κόσμου, 2005 

Η Ruxandra Stan είναι αυτή τη στιγμή 
εμπειρογνώμονας στο Εθνικό Ινστιτούτο 
Δικαστών. Εθελόντρια στο έργο Κεντρική 
Αφρική το οποίο πραγματοποιήθηκε από την 
Οργάνωση “Υπερασπιστές της Ανθρώπινης 
Αξιοπρέπειας ”, η Ruxandra Stan ασχολείται με 
την παρακολούθηση της τήρησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, 
πριν από τος εκλογές του 2015. Συνεργάστηκε 
με την Freedom House Ρουμανία σε ερευνητικά 
προγράμματα, στην ανάπτυξη και υλοποίηση  
έργων στους τομείς  των δικαιωμάτων των 
παιδιών, ελευθερίας έκφρασης και 
καταπολέμησης της διαφθοράς. Αποφοίτησε 
πρόσφατα το πρόγραμμα Master με εξειδίκευση 
στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο 
του Groningen, Ολλανδία, και προηγουμένως τη 
Νομική Σχολή Βουκουρεστίου και ένα 
πρόγραμμα Master σε Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στην 
ίδια σχολή.

Κατευθυντηριεσ γραμμεσ για τη 
βελτιωση των διαδικασιων και 
πολιτικων οι οποιεσ εφαρμοζονται 
στην καταπολεμηση 
διακινησησ ανηλικων 

Η καταπολεμηση τησ διακινησησ ανηλικων
UE DAPHNE III
2013 – 2015

Το παρόν δημοσίευμα πραγματοποιήθηκε με την 
οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος 

DAPHNE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συγγραφείς 
φέρνουν την απόλυτη ευθύνη του περιεχομένου 
του δημοσιεύματος και δεν μπορεί να ερμηνευτεί 

με κανέναν τρόπο ως έκφραση της θέσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  


