Ευρωπαϊκή Ανθολογία
καλών πρακτικών και
προτάσεων για το μέλλον

The HEAL project (project no. 863631 — HEAL — AMIF-2018-AG-INTE) was co-funded by the
European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. The content of this document
represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European
Commission does not accept any responsibility for use that may be made
of the information it contains.

1.

Περιεχόμενα
Εισαγωγή........................................................................................................3
Καλές πρακτικές
Ιστορίες επιτυχίας...................................................................................6
Ψυχολογική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη........................7
Ένταξη στην αγορά εργασίας............................................................8
Ευαισθητοποίηση και Προβολή........................................................9
Νομική υποστήριξη..............................................................................10
Δικτύωση..................................................................................................11

Εντοπισμένες προκλήσεις
Προκλήσεις των γυναικών τρίτων χωρών
που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων......................................12
Προκλήσεις των παρόχων υποστηρικτικών υπηρεσιών....18
Συστάσεις
Bελτιωση της εθνικής και διακρατικής συνεργασίας...........22
Eνταξη των γυναικων τριτων χωρων που ειναι θυματα
εμποριας ανθρωπων στην αγορα εργασιας.............................24
Eπιμορφωση και ενδυναμωση.......................................................26

2.

Εισαγωγή
Η εμπορία ανθρώπων (trafficking in human beings)αποτελεί
συνήθως σοβαρό διεθνικό έγκλημα και κατάφωρη παραβίαση
των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μία
σύγχρονη μορφή δουλείας, που επηρεάζει όλα τα φύλα
και τις ηλικίες και μπορεί να λάβει τη μορφή σεξουαλικής
εκμετάλλευσης, αναγκαστικής εργασίας, δουλείας, επαιτείας
και συναφών πρακτικών, αφαίρεσης ζωτικών οργάνων και
στρατολόγησης για εγκληματικές πράξεις (Europol, N.D)1. Οι
συνηθέστερες μορφές εμπορίας ανθρώπων στην Ιταλία, την
Ελλάδα2, την Ισπανία3 και τη Ρουμανία4 είναι η σεξουαλική
εκμετάλλευση και η αναγκαστική εργασία5, ενώ η επαιτεία
είναι η τρίτη πιο κοινή μορφή trafficking στις τρεις τελευταίες
χώρες. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θυμάτων εμπορίας
με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι γυναίκες και
κορίτσια.
1 Europol (N.D.). Trafficking in Human Beings. Retrieved from: https://www.europol.
europa.eu/crime-areas-andtrends/crime-areas/trafficking-in-human-beings.
2 National Referral Mechanism for the Protection of Victims of Human Trafficking (2019).
Έκθεση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για την Προστασία θυμάτων Εμπορίας
Ανθρώπων (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019). Retrieved from: https://sway.office.com/xpLNDJmZlUnQ8Iqa?fbclid=IwAR1Fgxjn3a8m9jtSb0vrosda9eb7Q0_jylMmVXf_44zvFVX6V09AdJ-5Ic
3 Public prosecutor report on open investigations, 2017.
4 ANITP (2019) Raport Național privind evoluția traficului de persoane, în anul 2018
Ministerul Afacerilor Interne Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane.
5 DEO, Computerised system for the collection of information on trafficking in human
beings (database SIRIT) 2018, available at: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/
uploads/2017/12/Servizio-Informatizzato-per-la-Raccoltadi-Informazioni-sulla-Tratta-Dati-2018.pdf

3.

Το έργο “HEAL - enHancing rEcovery and integrAtion through
networking, empLoyment training and psychological support for
women victims of trafficking” στοχεύει να συμβάλει στην κοινωνική
ένταξη γυναικών τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας
ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση στην Ιταλία, την Ελλάδα,
την Ισπανία και τη Ρουμανία, μέσω μίας θεραπευτικής διαδικασίας
που θα περιλαμβάνει δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης και
δράσεις εκπαίδευσης σε δεξιότητες που θα διευκολύνουν την
ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο
φιλοδοξεί να πετύχει τους εξής επιμέρους στόχους:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
την κοινή και καλύτερη κατανόηση των εντοπισμένων αναγκών
των γυναικών των τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας
ανθρώπων, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στις
γυναίκες, τους επαγγελματίες υποστηρικτικών υπηρεσιών και
τους/τις εργοδότες/ριες,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
τον σχεδιασμό ενός Προγράμματος Αποκατάστασης και Ένταξης
των γυναικών, το οποίο θα ενθαρρύνει την κοινωνική και
οικονομική ένταξη των γυναικών τρίτων χωρών που είναι θύματα
εμπορίας ανθρώπων, μέσω της ενισχυμένης ψυχοκοινωνικής
τους ευημερίας και των δεξιοτήτων τους που σχετίζονται με την
απασχόληση,

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
την ανάπτυξη μίας βάσης δεδομένων στο τέλος του έργου,
η οποία θα απευθύνεται σε καταρτισμένους επαγγελματίες
υποστηρικτικών υπηρεσιών και θα συνδέει τους/τις αναζητούντες/
σες εργασία με τους/τις εργοδότες/ριες, και

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
την αυξημένη ευαισθητοποίηση ανάμεσα στις γυναίκες τρίτων
χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, τους/τις εργοδότες/
ριες και το ευρύ κοινό σχετικά με τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες
που διατίθενται για την υποστήριξη των θυμάτων διακίνησης και
εμπορίας ανθρώπων, καθώς και σχετικά με τις μεθοδολογίες και
τα εργαλεία που προωθούνται στο πλαίσιο του έργου HEAL.
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Το πρώτο στάδιο του έργου περιελάμβανε τη χαρτογράφηση των
προφίλ και των παρατηρούμενων αναγκών των γυναικών τρίτων
χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, των παρόχων
υποστηρικτικών υπηρεσιών και των εργοδοτών/ριών σε κάθε
χώρα-εταίρο, προωθώντας μία κοινή κατανόηση των αναγκών που
διαπιστώθηκαν, καθώς και των δικαιωμάτων και των υπηρεσιών
στα/στις οποία/ες έχουν πρόσβαση οι εν λόγω γυναίκες. Η εκτίμηση
αναγκών μας βοήθησε, επίσης, να εντοπίσουμε αφενός καλές
πρακτικές και αφετέρου τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
στο έργο τους οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών. Με αυτό
τον τρόπο, ενθαρρύνθηκε η ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων
και δημιουργήθηκε ένα κοινό σύνολο γνώσεων και εργαλείων για
τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τις γυναίκες-θύματα
trafficking. Μετά την υλοποίηση της εκτίμησης αναγκών, συστάθηκε
η επιτροπή HEAL, στην οποία συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι
καθεμιάς από τις προαναφερθείσες ομάδες. Η Επιτροπή συμμετείχε
σε δύο τοπικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και σε μία διεθνή
εκδήλωση για την Ημέρα Ευρωπαϊκής Δικτύωσης, όπου δόθηκε η
ευκαιρία για αλληλεπίδραση και εποικοδομητικό διάλογο με σκοπό
την κατανόηση των αναγκών της τοπικής αγοράς, τη χαρτογράφηση
των καθημερινών αναγκών και των αναγκών που σχετίζονται με
την απασχόληση, τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις καλές πρακτικές,
τις προκλήσεις και τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών
των εμποδίων. Τέλος, η επιτροπή HEAL συζήτησε για τα δικαιώματα
των γυναικών τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων
και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ξεπεραστεί η πιθανή
απροθυμία των εργοδοτών/ριών να προσλάβουν γυναίκες.
Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τις καλές πρακτικές και τις προκλήσεις
που προέκυψαν από την εκτίμηση αναγκών και την τοπική και
διακρατική δικτύωση, ενώ παράλληλα παρέχει προτάσεις για τη
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επικοινωνίας και συνεργασίας
μεταξύ των αρμόδιων φορέων προκειμένου να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των γυναικών τρίτων χωρών που είναι θύματα trafficking.
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Καλές
Πρακτικές
Ιστορίες επιτυχίας
Όταν αναφέρονται σε ιστορίες επιτυχίας, οι πάροχοι
υποστηρικτικών υπηρεσιών που συμμετείχαν στην εκτίμηση
αναγκών που διενεργήθηκε στην Ιταλία αναφέρθηκαν
σε επιζώσες που ήταν σε θέση να υποβάλουν καταγγελία
και σε άλλες που έχουν γίνει μέλη ή ιδρύτριες σχετικών
ενώσεων. Στην Ελλάδα, οι πάροχοι υποστηρικτικών
υπηρεσιών επισήμαναν έργα που χρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το HEAL, ως καλές
πρακτικές και περιέγραψαν περιπτώσεις γυναικών τρίτων
χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι οποίες
επαναπατρίστηκαν με ασφάλεια, άρχισαν να εργάζονται,
έκαναν δική τους οικογένεια, έλαβαν υποτροφίες ή
βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και έχουν
εισέλθει στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο
να παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη σε αυτές τις γυναίκες
όσον αφορά την ψυχολογική στήριξη, την ένταξη στην
κοινωνία και την αγορά εργασίας, τη νομική υποστήριξη,
τη δικτύωση και άλλες πτυχές της γενικής ένταξής τους στη
χώρα υποδοχής.
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Ψυχολογική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη
Εικαστική Θεραπεία & Εργοθεραπεία
Εικαστική θεραπεία και εργοθεραπεία για
την αποκατάσταση του τραύματος και των
συναισθηματικών συνεπειών του trafficking
για την ενδυνάμωση, τη βελτίωση της
αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης και
ιδιαίτερα για θύματα που δεν είναι έτοιμα να
παρακολουθήσουν μία θεραπευτική διαδικασία
που προχωρά σε μεγαλύτερο βάθος.
Ασφαλής χώρος & ψυχοθεραπεία
με πολιτισμικούς/ές διαμεσολαβητές/ήτριες
Παροχή ασφαλούς χώρου για τις
γυναίκες και ψυχοθεραπεία με
πολιτισμικούς/ές διαμεσολαβητές/ήτριες
που έχουν επιμορφωθεί σε θέματα
ψυχολογίας και προέρχονται από την ίδια
ή παρόμοια χώρα/περιοχή, όσον αφορά
το πολιτισμικό υπόβαθρο, με τη χώρα/
περιοχή προέλευσης της ωφελούμενης
(έργο Centro Penc, Ιταλία).
Διαπολιτισμική ανταλλαγή
Δημιουργία θετικών αλληλεπιδράσεων
μέσω διαπολιτισμικών ανταλλαγών
που συμβάλλουν στη συμπερίληψη
των γυναικών τρίτων χωρών που είναι
θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Δικτύωση υποστηρικτικών
Υπηρεσιών
Ένα δίκτυο μεταξύ των
υπηρεσιών που θα επιτρέπει
τη βελτίωση της ψυχολογικής
παρέμβασης.
Εξατομικευμένη
ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική
υποστήριξη και ανάπτυξη μίας
μακροχρόνιας θεραπευτικής σχέσης.
Ατομικός σχεδιασμός

Ανάπτυξη ενός ατομικού σχεδίου
αποκατάστασης για κάθε γυναίκα, το
οποίο θα περιλαμβάνει τις αποφάσεις
σχετικά με τον προϋπολογισμό που
θα χρειαστούν και θα συμφωνήσουν
από κοινού για την καλύτερη δυνατή
πορεία δράσης εντός του συγκεκριμένου
οικονομικού ορίου· ο προϋπολογισμός
καλύπτει επίσης μαθήματα επιμόρφωσης
και πιθανές αρχικές επενδύσεις για
επιχειρηματικές ιδέες (Οργάνωση
ADPARE, Ρουμανία).
Διαμονή και παρακολούθηση
Στέγαση γυναικών σε κέντρα
φιλοξενίας και παρακολούθηση
από κοινωνικό/ή λειτουργό στο
πλαίσιο της ανασυγκρότησης
της ζωής τους (έργο Maddalena,
Ιταλία).

Ανάπτυξη προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης
από ομοτίμους/peer mentoring programme

Οι επιζώσες που βρίσκονται σε πιο
προχωρημένη κατάσταση ψυχολογικής
αποκατάστασης βοηθούν άλλες γυναίκες
που έχουν ζητήσει πρόσφατα βοήθεια από
οργανώσεις (πρόγραμμα Assist, Ισπανία).

Παροχή υποστήριξης από επιζώσες
Παροχή στήριξης σε θύματα κακοποίησης/
εμπορίας ανθρώπων από οργάνωση που
ιδρύθηκε και διευθύνεται από επιζώσες
(“Donne di Benin City”, Ιταλία).

Συμμετοχική διαδικασία

Ανάπτυξη μίας συμμετοχικής
διαδικασίας ένταξης, στο πλαίσιο της
οποίας οι επιζώσες θα λαμβάνουν
αποφάσεις για τον εαυτό τους σε κάθε
στάδιό της.

Μακροπρόθεσμη άμεση βοήθεια

Παροχή μακροπρόθεσμης άμεσης βοήθειας από κοινωνικό/ή λειτουργό,
συμβουλευτική και συνοδεία γυναικών και διδασκαλία του τρόπου
πλοήγησης στο σύστημα.

7.

Ένταξη στην αγορά εργασίας
Ατομική υποστήριξη
Παροχή πιστοποιητικών

Παροχή πιστοποιητικών για προαποκτηθείσες δεξιότητες· προγράμματα που διαχειρίζονται επιζώσες και απευθύνονται
σε επιζώσες.
Συνοδεία και προετοιμασία

Άμεση βοήθεια των γυναικών τρίτων χωρών
που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων
συνοδεύοντάς τες σε συνεντεύξεις εργασίας,
βοηθώντας τες να συντάξουν το βιογραφικό τους και στηρίζοντάς τες κατά τους δύο
πρώτους μήνες της απασχόλησης
(ΜΚΟ A21, Ελλάδα).
Παροχή πιστοποιητικών

Το πρόγραμμα «Opportunities for Qualified
Women in the EU» προσφέρει ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills) και 25ωρη
επιμόρφωση στις εν λόγω δεξιότητες για
γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
(έργο ‘Whomen’, Ρουμανία).
Πλατφόρμα δικτύωσης

Πλατφόρμα στην οποία οι χρήστες εγγράφονται για να λάβουν οικονομική στήριξη και
να δηλώσουν την επαγγελματική πείρα και
το επίπεδο εκπαίδευσής τους, ούτως ώστε
εάν μία επιχείρηση χρειάζεται υπαλλήλους
με συγκεκριμένο υπόβαθρο, ο οργανισμός
που διαχειρίζεται τις επαφές της πλατφόρμας να φέρει σε επαφή τους/τις εργοδότες/
ριες με τους/τις υποψήφιους/ες εργαζόμενους/ες (πλατφόρμα ProGres της Ύπατης
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες, Ελλάδα).

Ατομική στήριξη σε κάθε γυναίκα
προκειμένου να καθοριστούν οι
προσωπικοί της στόχοι για ένταξη
στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων στόχων της ζωής της (ολιστική
προσέγγιση)· η ένταξη στην αγορά
εργασίας στηρίζεται στην ανάλυση
των ικανοτήτων που ανέπτυξε καθ’
όλη τη διάρκεια της ζωής της
(πρόγραμμα Rai, Ισπανία).

Προσδιορισμός επαγγελματικής πορείας

Ένας/Μία ειδικευμένος/η κοινωνικός/ή λειτουργός βοηθά πρόσφυγες/μετανάστες να έχουν πρόσβαση
στην αγορά εργασίας παρέχοντάς
τους ειδική υποστήριξη, προσδιορίζοντας τις δεξιότητές τους και
καθορίζοντας εν τέλει, την επαγγελματική τους πορεία (Forum réfugiésCosi-France).
Ανταλλαγή εμπειριών

Ανταλλαγή εμπειριών με εργοδότες/
ριες που έχουν προσλάβει αλλοδαπούς/ές εργαζόμενους/ες, προκειμένου να προωθήσουν τα πλεονεκτήματα τους και να προετοιμαστούν
για τις προκλήσεις που θα συνεπάγεται μία τέτοια απόφαση.

Ευαισθητοποίηση σχετικά με το νομικό πλαίσιο

Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών/
ριών σχετικά με το υφιστάμενο
νομικό πλαίσιο για την πρόσληψη
ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες.
Κοινωνικοί συνεταιρισμοί

Έργο Social Tailoring «In-Tessere»,
που υλοποιείται από το I.E. Gruppo
Abele Onlus και το Πολυεθνικό
Εστιατόριο (Coop Apeiron IT) –
Suheila (Ιταλία).
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Ευαισθητοποίηση και Προβολή
Παροχή πληροφοριών και συμβουλών

Παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τη μετανάστευση, το άσυλο, την αποδημία και την εθελούσια
επιστροφή στη χώρα καταγωγής (Service for Assistance to
Immigrants, Migrants and Refugees [SAIER],Ισπανία).
Φυλλάδια

Φυλλάδια που απευθύνονται σε γυναίκες θύματα
trafficking και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις
υφιστάμενες τοπικές υπηρεσίες (εκπονήθηκαν από την ASP
[Τοπική Αρχή Υγείας] και τη UNICEF, Ιταλία).
Ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά με την εμπορία ανθρώπων

Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την εμπορία
ανθρώπων Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την
ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εμπορία ανθρώπων
και τους τρόπους ταυτοποίησης ενός θύματος
(Α21-Ελλάδα).
Μακροπρόθεσμες δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης και πολιτιστικών ανταλλαγών

Μακροπρόθεσμες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
και πολιτιστικών ανταλλαγών που διοργανώνονται από
κοινού με την τοπική κοινότητα για την προώθηση της
αποδοχής και της ένταξης.
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Νομική υποστήριξη
Παροχή νομικής συνδρομής

Παροχή νομικής συνδρομής σε αλλοδαπούς πολίτες
και πρόσφυγες (A Buon Diritto, Ιταλία).
Επιμόρφωση εργαζομένων και εργοδοτών/ριών

Επιμόρφωση των δυνητικών εργαζομένων σχετικά
με τα εργασιακά τους δικαιώματα, των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και των δικαστών σχετικά
με την εμπορία ανθρώπων.

Νομική εκπροσώπηση και συμβουλευτική

Νομική εκπροσώπηση στο δικαστήριο και
νομική συμβουλευτική από ιδιώτες δικηγόρους
σε συνεργασία με δικηγορικούς συλλόγους.

Συνοδεία & υποστήριξη κατά τη διάρκεια
της νομικής διαδικασίας

Άμεση βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη καθ’
όλη τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας.

10.

Δικτύωση
Συντονισμένες δράσεις μεταξύ των χωρών
προέλευσης, διέλευσης και προορισμού

Συμμετοχή οργανώσεων και ΜΚΟ σε
συντονισμένες δράσεις μεταξύ των
χωρών προέλευσης, διέλευσης και
προορισμού με σκοπό τη συμβολή
στην αντιμετώπιση της εμπορίας
ανθρώπων και τον ασφαλή επαναπατρισμό (Δίκτυο Αριάδνη, Ελλάδα).

Δίκτυα με κοινότητες

Ανάπτυξη δικτύων με κοινότητες
που δημιουργούνται από πρόσφυγες και επικοινωνία με νεοαφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες
(UNHCR- Ελλάδα).

Ανάλυση αναγκών

Ανάλυση των ειδικών αναγκών των
αιτουσών άσυλο που είναι θύματα
εμπορίας ανθρώπων και του εξοπλισμού των εθνικών αρχών ασύλου
και των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών για την αντιμετώπιση διατομεακών ζητημάτων (έργο
Tracks, Γαλλία).

Συντονισμός και συνεργασία

Συντονισμός και συνεργασία με
άλλες υπηρεσίες που ειδικεύονται στη διαμεσολάβηση και την
αναζήτηση εργασίας [Fundació
Intermedia] (SURT-Ισπανία).

Συνεργασία οργανώσεων

Συνεργασία οργανώσεων για τη δημιουργία δικτύου με άλλες υπηρεσίες
ειδικευμένες στην αρωγή γυναικών
τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων και την προώθηση
διαδικασιών ολοκληρωμένης και διεπιστημονικής υποστήριξης (Οργανισμοί
SURT & Sicar, Ισπανία).

11.

Εντοπισμένες
Προκλήσεις
Προκλήσεις των γυναικών τρίτων χωρών
που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων
Όπως τονίστηκε στην εκτίμηση
αναγκών που πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους του έργου
HEAL, οι γυναίκες τρίτων χωρών
που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την
απασχόληση και την απασχολησιμότητα. Οι γυναίκες τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας
ανθρώπων και ζουν στην Ιταλία
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
εξεύρεση μίας θέσης εργασίας
που θα τις διευκόλυνε παράλληλα να φροντίσουν την οικογένεια
και τα παιδιά τους λόγω του παρατεταμένου ωραρίου εργασίας
και των χαμηλών μισθών που
παρέχονται. Οι γυναίκες που ζουν
στην Ελλάδα ανέφεραν επίσης ότι
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
εξισορρόπηση της επαγγελματικής τους ζωής με την ανατροφή

των παιδιών τους. Άλλες γυναίκες που ζουν στην Ιταλία ανέφεραν ότι είτε δεν αμείβονται κανονικά είτε δεν διαθέτουν κανονικές
συμβάσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να προσπαθούν σκληρά για
να καλύψουν τις βασικές τους
ανάγκες. Οι γυναίκες τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας
ανθρώπων και ζουν στην Ισπανία
διαπίστωσαν ότι η αναζήτηση εργασίας αποτελεί έναν καθημερινό
αγώνα για τις ίδιες, διότι αφενός
δεν είναι εξοικειωμένες με τις
υπηρεσίες που παρέχουν σχετική
υποστήριξη και αφετέρου αντιμετωπίζουν γλωσσικά εμπόδια
που υπονομεύουν την οικονομική
σταθερότητα και την ανεξαρτησία τους. Η ανεργία αναφέρθηκε
ως πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι προαναφερθείσες γυναίκες που ζουν στην Ελλάδα είτε
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λόγω των γλωσσικών φραγμών
είτε λόγω της έλλειψης πείρας.
Πέραν αυτών, οι συμμετέχουσες
από την Ιταλία επισήμαναν την
προκατάληψη που εκδηλώνουν
συχνά οι εργοδότες/ριες έναντι
των γυναικών από τη Νιγηρία.
Όλες οι Επιτροπές επιβεβαίωσαν
ότι η σημερινή αγορά εργασίας
αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολί-

ες, γεγονός που καθιστά δύσκολη
την εξεύρεση εργασίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες τόσο από την
Ελλάδα όσο και από την Ιταλία
συμφώνησαν ότι η έλλειψη τακτικών συμβάσεων εργασίας και
ασφάλισης υγείας οδηγεί σε έναν
επίμονα επαναλαμβανόμενο κύκλο εκμετάλλευσης των γυναικών τρίτων χωρών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Εκπρόσωπος των γυναικών τρίτων χωρών που είναι
θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ελληνική Επιτροπή: «Όταν
κάποιος τους ζητά 20 ευρώ για την προετοιμασία των
απαραίτητων εγγράφων […] που απαιτούνται για να
εργαστούν σε ένα εστιατόριο ή όταν κάποιος τους λέει ότι
[…] θα εργαστούν και να πληρωθούν σε πέντε μήνες».

Η Ελληνική Επιτροπή επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο της δεκαετούς χρηματοπιστωτικής κρίσης
στην αγορά εργασίας και της κρίσης του COVID-19 που ακολούθησε
καθώς και στις αλλαγές που προέκυψαν, δηλαδή την έλλειψη κενών
θέσεων εργασίας, τον αγώνα των
εργοδοτών/ριών για τη διατήρηση των επιχειρήσεών τους και

την απόλυση εργαζομένων. Όπως
αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης στρογγυλής τραπέζης
που διοργανώθηκε στη Ρουμανία,
παρόλο που ο τομέας της HORECA
(Hotel-Restaurant-Catering, δηλαδή ο κλάδος της φιλοξενίας) ήταν
αυτός που επλήγη περισσότερο από την πρόσφατη κρίση του
Covid-19, ο τομέας της παραγωγής
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Προκλήσεις των γυναικών τρίτων χωρών
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εξακολουθεί να χρειάζεται νέους/
ες εργαζόμενους/ες, ενώ αναμένεται να είναι διαθέσιμες περισσότερες κενές θέσεις μόλις οι τομείς του
τουρισμού και των ταξιδιών ανακάμψουν. Στην Ισπανία, αν και οι
συμβάσεις εργασίας διάρκειας 1-3
μηνών που συνήθως προσφέρονται
στις γυναίκες-θύματα trafficking
μπορούν να παραταθούν ή να ανανεωθούν, δεν τους επιτρέπουν να
κάνουν σχέδια για το μέλλον, γεγονός που δημιουργεί ή επιδεινώνει
τα ήδη υπάρχοντα συναισθήματα
αβεβαιότητας και αστάθειας.
Ορισμένα μέλη της Ισπανικής και
της Ελληνικής Επιτροπής ανέφεραν
ότι υπήρξαν περιπτώσεις εργοδοτών/ριών που ήταν απρόθυμοι/ες
να προσλάβουν γυναίκες τρίτων
χωρών που στο παρελθόν είχαν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Ωστόσο, οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα διευκρίνισαν ότι οι εν λόγω γυναίκες
δεν μπορούν πάντοτε να προσδιορίσουν τη μορφή διακρίσεων που
υφίστανται αυτή καθαυτή, δηλαδή
εάν υφίστανται διακρίσεις επειδή

είναι γυναίκες, προσφύγισσες ή/
και επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Από την άλλη
πλευρά, τα μέλη της Ισπανικής Επιτροπής που εκπροσωπούν τους/τις
εργοδότες/ριες υπογράμμισαν ότι
η προαναφερθείσα διάκριση οφείλεται κυρίως στη δυσπιστία έναντι
των εκπαιδευτικών συστημάτων
τρίτων χωρών, όπως η Βενεζουέλα
και η Νιγηρία, μεταξύ άλλων παραγόντων που προκαλούν διακρίσεις
και ανισότητες.
Επιπλέον, η γλώσσα αποτελεί σημαντική δυσκολία για τις προαναφερθείσες γυναίκες που διαμένουν
στην Ελλάδα, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω δυσκολίες που
σχετίζονται με την κοινωνικοποίηση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες
και την απασχόληση. Εκπρόσωποι
των γυναικών τρίτων χωρών-θυμάτων εμπορίας ανθρώπων από
τη Ρουμανία εστίασαν στα γλωσσικά εμπόδια, διότι όπως ανέφεραν
αυτά πλήττουν περισσότερο τις
γυναίκες, με εξαίρεση τις γυναίκες
πολίτες της Μολδαβίας, οι οποίες
μιλούν μία διάλεκτο της ρουμανι-
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κής γλώσσας. Όπως συμπλήρωσαν,
τα γλωσσικά μαθήματα διατίθενται
μόνο κατά τις πρωινές ώρες καθιστώντας έτσι δύσκολη την παρακολούθησή τους από τις γυναίκες
που εργάζονται ή έχουν παιδιά. Τα
ίδια εμπόδια συναντούν οι γυναίκες αυτές και στην Ισπανία, καθώς
χρειάζεται να γνωρίζουν ισπανικά
και καταλανικά, αλλά σε πολλές
περιπτώσεις, ειδικά στα υψηλά
επίπεδα, τα γλωσσικά μαθήματα
δεν παρέχονται δωρεάν. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα οι γυναίκες-θύματα trafficking να δυσκολεύονται να
βελτιώσουν παράλληλα τις γνώσεις
τους και στις δύο γλώσσες κατά την
αναζήτηση εργασίας.

Οι γυναίκες τρίτων χωρών που
έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων και ζουν στην Ιταλία ανέφεραν ακόμη ότι δεν έχουν λάβει
επαρκή οικονομική βοήθεια από το
κράτος. Η προαναφερθείσα αστάθεια ισχύει εξίσου για τις γυναίκες
που διαμένουν στην Ελλάδα όσον
αφορά την κάλυψη των βασικών
αναγκών τους, το καθεστώς της
προστασίας, την πρόσβαση σε στοιχειώδη υγειονομική περίθαλψη και

κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και
την οικονομική και υλική υποστήριξη. Η στέγαση ήταν η δεύτερη
συνηθέστερη δυσκολία στην οποία
αναφέρθηκαν οι εν λόγω γυναίκες
που ζουν στην Ισπανία και ιδίως
εκείνες που δεν είναι δικαιούνται
πλέον στεγαστικό επίδομα.

Αν και ορισμένες γυναίκες τρίτων
χωρών-θύματα trafficking διέθεταν
βασικές γνώσεις για τα δικαιώματά
τους, στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται ότι είχαν περιορισμένη ή καθόλου γνώση των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζονται.
Οι συμμετέχοντες/ουσες από την
Ιταλία ανέφεραν ορισμένα γενικά
θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία
γνωρίζουν, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία και ο σεβασμός του νόμου,
αλλά δεν μπόρεσαν να επεκταθούν
περαιτέρω. Οι συμμετέχοντες/ουσες από τη Ρουμανία δήλωσαν ότι
οι εν λόγω γυναίκες δεν είναι εξοικειωμένες με τα δικαιώματά τους
και τους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών που ασχολούνται με ζητήματα Σεξουαλικής και Έμφυλης
Βίας (ΣΕΒ). Από την άλλη πλευρά,
οι προαναφερθείσες γυναίκες που
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ζουν στην Ελλάδα διαθέτουν βασικές γνώσεις για τα δικαιώματά
τους και τις οργανώσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες,
καθώς έχουν λάβει στο παρελθόν
πληροφορίες από σχετικές οργανώσεις, την αστυνομία και την Υπηρεσία Ασύλου. Το ίδιο ισχύει και για
τις γυναίκες εκείνες που ζουν στην
Ισπανία, όπου οι περισσότερες
αναφέρθηκαν στο δικαίωμά τους
να υποβάλουν αίτηση ασύλου ως
θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ
μερικές άλλες αναφέρθηκαν στα
εργασιακά τους δικαιώματα.

Ο/Η εργοδότης/ρια που συμμετείχε στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που διεξήχθησαν στην Ελλάδα τόνισε ότι οι γυναίκες τρίτων
χωρών που είναι θύματα εμπορίας
ανθρώπων δεν είναι εξοικειωμένες
με τα εργασιακά τους δικαιώματα ή/και το εργασιακό καθεστώς
που ισχύει στη χώρα. Η Ισπανίδα
εκπρόσωπος των εν λόγω γυναικών επισήμανε την περιορισμένη
διάρκεια και την αβέβαιη προοπτική των συμβάσεων εργασίας που
προσφέρονται στις γυναίκες-θύματα trafficking, οι οποίες τους δημι-

ουργούν αισθήματα ανασφάλειας
και ευαλωτότητας για την άσκηση
και την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Τα μέλη
της Επιτροπής από τη Ρουμανία
επέστησαν την προσοχή στα διαφορετικά εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι γυναίκες-θύματα
trafficking ανάλογα με τη μορφή
προστασίας που έχουν λάβει και
λοιπούς παράγοντες, όπως το αν
μέλη της οικογένειάς τους είναι
Ρουμάνοι πολίτες. Ο/Η Έλληνας/
ίδα εργοδότης/ρια που συμμετείχε
στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης διευκρίνισε επίσης ότι, σε αντίθεση με τα ευρήματα της έρευνας,
οι αιτούντες/σες άσυλο δεν έχουν
το δικαίωμα να ιδρύσουν ατομική
επιχείρηση.
Άλλες προκλήσεις που εντοπίστηκαν από τα μέλη της Ισπανικής και
της Ελληνικής Επιτροπής ήταν η
έλλειψη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των γυναικών αυτών σε
συνδυασμό με τα γραφειοκρατικά
και τα διοικητικά εμπόδια που επιδεινώνουν την κατάσταση ευαλωτότητας στην οποία βρίσκονται.
Οι συμμετέχοντες/ουσες από την
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Ελλάδα πρόσθεσαν ότι οι γυναίκες-θύματα trafficking ορισμένες
φορές δεν μπορούν να αποδείξουν
την προηγούμενη εργασιακή τους
πείρα και τις δεξιότητες που απέκτησαν προτού έρθουν στη χώρα
υποδοχής, ενώ οι εργοδότες/ριες
συνήθως χρειάζονται συναφή πιστοποιητικά για να προσλάβουν

τις γυναίκες αυτές στις επιχειρήσεις τους. Στη Ρουμανία, όχι μόνο
οι θέσεις εργασίας, αλλά και η
συμμετοχή σε μαθήματα πιστοποίησης προσόντων εξαρτάται από
ένα ορισμένο επίπεδο εκπαίδευσης
που αποδεικνύεται από την κατοχή
ενός αναγνωρισμένου διπλώματος.
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Προκλήσεις των παρόχων υποστηρικτικών υπηρεσιών
Οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών που συμμετείχαν στην
εκτίμηση αναγκών, στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και
στην Ημέρα Ευρωπαϊκής Δικτύωσης αναφέρθηκαν, επίσης, στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
κατά την εκπλήρωση του έργου
τους. Οι εν λόγω πάροχοι από την
Ιταλία και την Ελλάδα επιβεβαίωσαν ότι τα πολιτισμικά στοιχεία
επηρεάζουν την εμπορία ανθρώπων. Για παράδειγμα, τέτοιου είδους τελετές είναι πιθανό να αποτρέψουν τις γυναίκες από το να
επικοινωνήσουν με τις αρχές για
να καταγγείλουν ένα περιστατικό εμπορίας ανθρώπων ή για να
ζητήσουν βοήθεια. Όπως συμπλήρωσαν οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών από την Ελλάδα,
τέτοιες πρακτικές είναι συνήθεις
στις χώρες του αραβικού κόσμου,
ενώ η επίδραση του «juju» εκδηλώνεται συνήθως προς τις γυναίκες που κατάγονται από την
Αφρική, όπου οι απειλές μπορεί να
εκτοξεύονται ακόμη και στις οικογένειες των γυναικών. Οι πάροχοι
υποστηρικτικών υπηρεσιών από
την Ιταλία ανέφεραν επίσης ότι οι

μουσουλμάνες γυναίκες ενδέχεται
να είναι διστακτικές ή απρόθυμες
να μιλήσουν για τέτοια περιστατικά.

Οι συμμετέχοντες/ουσες από
την Ιταλία επικεντρώθηκαν στα
γλωσσικά εμπόδια και στην έλλειψη διερμηνέων που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εργασία τους με τα θύματα. Επιπλέον,
οι συμμετέχοντες/ουσες από την
Ελλάδα υπογράμμισαν ότι αυτά
τα πολιτισμικά στοιχεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με οικονομικά
στοιχεία, δηλαδή την οικονομική κατάσταση της γυναίκας και
τη θέση της στην κοινωνία. Οι
επαγγελματίες από την Ισπανία
εστίασαν στους τρόπους με τους
οποίους τα πολιτισμικά στοιχεία
επηρεάζουν τις διαδικασίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Η αποκατάσταση των θυμάτων από τη Νιγηρία επηρεάζεται συνήθως από
μία πνευματική βάση, στην οποία
η ανάπτυξη δεσμών με την εκκλησία ευνοεί συχνά την κοινοτική δικτύωση, ενώ η βάση αυτή επηρεάζει συγχρόνως την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Από την
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άλλη πλευρά, οι γυναίκες τρίτων
χωρών-θύματα trafficking από
την Ανατολική Ευρώπη προβάλλουν μεγαλύτερη αντίσταση στον
εντοπισμό και την καταγγελία
των διακινητών συχνά λόγω των
υφιστάμενων ερωτικών σχέσεων
που αναπτύσσουν μαζί τους. Οι
επαγγελματίες από τη Ρουμανία
υπογράμμισαν την επίδραση που
ασκούν οι έμφυλοι ρόλοι σε αυτό
το φαινόμενο, καθώς μερικές από
τις γυναίκες ενδέχεται να μην
αυτοπροσδιοριστούν ως θύματα
λόγω της κοινής αντίληψης που
επικρατεί σχετικά με τις γυναίκες
και τον ρόλο τους στο κοινωνικό
και οικογενειακό πλαίσιο.
Οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών από την Ιταλία επισήμαναν τον αντίκτυπο που έχει η
κουλτούρα κατά την παροχή υπηρεσιών, καθώς οι επαγγελματίες
δυσκολεύονται να αναπτύξουν
μία σχέση εμπιστοσύνης με τις
γυναίκες τρίτων χωρών-θύματα
trafficking. Οι γυναίκες, από την
πλευρά τους, δεν επιθυμούν να
ανοιχτούν σε ένα άτομο που ανήκει στην πολιτισμική τους κοινότητα και μάλιστα θα προτιμούσαν ένα εντελώς άγνωστο άτομο

ως διερμηνέα ή διαμεσολαβητή/
ήτρια, ενώ δεν αισθάνονται άνετα
να μιλούν με άνδρες επαγγελματίες. Οι πάροχοι υποστηρικτικών
υπηρεσιών από την Ελλάδα τόνισαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της δυσπιστίας και της
καχυποψίας που εξέφρασαν οι
εν λόγω γυναίκες προς τις αρχές
και τους επαγγελματίες, ενώ ένας
άλλος πάροχος αναφέρθηκε στη
δυσκολία προσέγγισης και ταυτοποίησης των γυναικών που δεν
διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας.
Ορισμένοι από τους/τις επαγγελματίες από την Ελλάδα ανέφεραν
τον κίνδυνο προσέγγισης των θυμάτων από τους διακινητές, αν
και λαμβάνονται σχετικά μέτρα
για την προστασία της ανωνυμίας, της εμπιστευτικότητας και
της ασφάλειας του θύματος. Οι
πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών από την Ελλάδα υπογράμμισαν ότι ζητήματα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα,
όπως η χρηματοδότηση των διαθέσιμων καταφυγίων, συνιστούν
πρόκληση για την παροχή επαρκών υπηρεσιών υποστήριξης.
Οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών από την Ιταλία σημείωσαν
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ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην προσέγγιση των γυναικών
τρίτων χωρών που είναι θύματα
εμπορίας ανθρώπων, καθώς οι
διαδικασίες έχουν αλλάξει. Οι γυναίκες δεν φθάνουν πλέον στις
ακτές με βάρκες, όπου στο παρελθόν ταυτοποιούνταν από ειδικούς, ενώ οι γυναίκες που ζουν
στην ηπειρωτική χώρα μπορούν
να ταυτοποιηθούν μόνο μέσω
αστυνομικών ελέγχων. Τονίστηκε
ότι η Επιτροπή της Εθνοφυλακής,
η οποία υπάγεται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, ακολουθεί συγκεκριμένες ενδείξεις για την αναγνώριση των θυμάτων: η συγκατάθεση των γυναικών αποτελεί
τη βασική προϋπόθεση και πολλά
από τα θύματα δεν είναι πρόθυμα
να δηλωθούν ως θύματα ή δεν αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοια. Οι
επαγγελματίες από την Ισπανία
θεώρησαν ως κύριες προκλήσεις
για την προσέγγιση των γυναικών αυτών ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές την έλλειψη πόρων και υπηρεσιών, τις δυσκολίες
κατά την εργασία με άτομα που
υποφέρουν από τις συνέπειες
τραυματικών εμπειριών, την πατερναλιστική, επανα-θυματοποιητική και στιγματιστική στάση

απέναντι στις γυναίκες, την ανεπάρκεια οικονομικών πόρων, καθώς και την έλλειψη δικαιωμάτων
που προστατεύουν τις γυναίκες.
Οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών από τη Ρουμανία τόνισαν
τον αντίκτυπο που έχουν η οικογένεια και οι φίλοι στην προσέγγιση των γυναικών τρίτων χωρών-θυμάτων trafficking, καθώς
ενδέχεται να αποτρέψουν το θύμα
από το να ζητήσει βοήθεια, ενώ
συχνά δείχνουν απροθυμία να παρακολουθήσουν συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Παράλληλα, δήλωσαν
ότι πολλά θύματα μπορεί να ζητήσουν στήριξη, αλλά στη συνέχεια να επιστρέψουν στο τοξικό
περιβάλλον που βρίσκονταν, ενώ
δεν είναι σπάνιες και περιπτώσεις
κατά τις οποίες ορισμένα από τα
θύματα δεν αυτοπροσδιορίζονται
ως τέτοια. Τέλος, το πλήθος των
δομών και των διατάξεων που
διέπουν την παροχή υπηρεσιών
προς τα θύματα έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη συντονισμού και
τη δημιουργία σύγχυσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων όσον
αφορά τον ρόλο που καλούνται
να επιτελέσουν στις γενικές διαδικασίες προστασίας.
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Μία άλλη πρόκληση που εντόπισαν η Ιταλική και η Ισπανική
Επιτροπή ήταν η δυσκολία παροχής μακροπρόθεσμης στήριξης,
καθώς, πέραν της βραχυπρόθεσμης ένταξής τους στην αγορά
εργασίας, είναι ζωτικής σημασίας
η συνεχής βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ των γυναικών.
Όπως υπογράμμισε η Ιταλική
Επιτροπή, η εργασία επί τη βάσει

συγκεκριμένων προγραμμάτων
οδηγεί ενίοτε σε ανεπαρκείς ή διακεκομμένες υπηρεσίες. Τα μέλη
της Ισπανικής και της Ελληνικής
Επιτροπής σχολίασαν επιπλέον
τα υφιστάμενα διοικητικά και
γραφειοκρατικά εμπόδια που συναντώνται κατά την εύρεση εργασίας.
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Συστάσεις
Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των συμμετεχόντων/ουσών
από όλες τις χώρες-εταίρους που συμμετείχαν στην εκτίμηση
αναγκών, στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και στις διακρατικές
ανταλλαγές καθώς και τις προκλήσεις που ανέφεραν, προτείνονται
οι ακόλουθες συστάσεις:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Θα πρέπει να προωθηθούν τα διακρατικά δίκτυα, ούτως ώστε οι εργοδότες/ριες, οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών και οι γυναίκες
τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων να μπορούν να
διαφωτίσουν με τις γνώσεις τους σχετικά με τα υφιστάμενα κενά και
τις ανάγκες, ενώ οι επαγγελματίες, από την πλευρά τους, θα πρέπει
να αλληλοϋποστηρίζονται.
• Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διακρατικής συνεργασίας, προτάθηκε η δημιουργία μίας κοινής πλατφόρμας για τους επαγγελματίες
μέσω της οποίας θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν χρήσιμες πληροφορίες. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να πραγματοποιούν εικονικές συζητήσεις σχετικά με τις καλές πρακτικές και τις μεθόδους
που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα, την οργάνωση ή την
εταιρεία τους.
• Οι συμμετέχοντες/ουσες στην Ημέρα Ευρωπαϊκή Δικτύωσης συνέστησαν την αναζήτηση και τη σύνδεση με άλλα υφιστάμενα ευρωπαϊκά και τοπικά δίκτυα.
• Η διοργάνωση μίας διακρατικής εκδήλωσης, που θα φιλοξενεί
παρουσιάσεις διαφόρων ευρωπαϊκών έργων που εστιάζουν σε διάφορες πτυχές του φαινομένου θα ήταν επωφελής για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να εξοικειωθούν με τις δράσεις που
πραγματοποιούνται για την καταπολέμησή του.
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• Οι οργανισμοί/οργανώσεις που συμμετέχουν σε διακρατικές ανταλλαγές θα πρέπει να προωθούν σχετικές καλές πρακτικές και προσπάθειες διακρατικής επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες τοπικές
και εθνικές οργανώσεις ή οργανισμούς που εργάζονται με γυναίκες,
μετανάστριες/προσφύγισσες/αιτούσες άσυλο, θύματα εμπορίας ανθρώπων και ΣΕΒ.
• Θα πρέπει να οργανωθούν περισσότερες διαδικτυακές συναντήσεις, στις οποίες πολλοί/ές και διάφοροι/ες συμμετέχοντες/ουσες θα
έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις προσωπικές εμπειρίες τους
για ένα συγκεκριμένο θέμα.
• Οι σχετικοί φορείς θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες
αναφορικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης, προκειμένου να επικαλύπτουν τις υφιστάμενες δυσκολίες της λειτουργίας
της εφοδιαστικής αλυσίδας που αντιμετωπίζουν συνήθως οι επαγγελματίες και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων κατά την παροχή/
λήψη υπηρεσιών.
• Θα μπορούσαν να οργανωθούν διακρατικές εκπαιδεύσεις μεταξύ
ομοτίμων (peer-to-peer), στις οποίες οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών από διάφορες χώρες θα παρείχαν επιμόρφωση ο ένας στον
άλλο σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν στην ένταξη των γυναικών-θυμάτων trafficking στην κοινωνία
και την αγορά εργασίας, καθώς και στον μηχανισμό αντιμετώπισης
κινδύνων και αυτοφροντίδας.
• Η ανάπτυξη ενός ιστοτόπου με ενημερωμένα δεδομένα, σε συνεργασία με τα αρμόδια θεσμικά όργανα, κρίθηκε ζωτικής σημασίας από
ένα άτομο που συμμετείχε στην Ημέρα Ευρωπαϊκή Δικτύωσης και θα
μπορούσε κάλλιστα να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες.
• Οι οργανώσεις που εργάζονται με θύματα εμπορίας ανθρώπων
και ΣΕΒ θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους, προκειμένου οι τελευταίοι να παρέχουν νομική υποστήριξη
και εκπροσώπηση στις γυναίκες τρίτων χωρών που είναι θύματα
trafficking.
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ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κοινή προσπάθεια προς όφελος
των γυναικών τρίτων χωρών που είναι θύματα trafficking αποβλέποντας στην ομαλή τους ένταξη στην αγορά εργασίας, με τη συμμετοχή
όλων των ενδιαφερόμενων βασικών παραγόντων, δηλαδή των εργοδοτών/ριών, των παρόχων υποστηρικτικών υπηρεσιών και των εν
λόγω γυναικών.
• Οι πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι γυναίκες τρίτων χωρών
που είναι θύματα trafficking ή οι εκπρόσωποί τους και οι εργοδότες/
ριες θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να χαρτογραφήσουν
περαιτέρω τις ανάγκες αυτών των τριών ομάδων-στόχων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την κρίση της πανδημίας Covid-19.
• Οι γυναίκες-θύματα trafficking θα πρέπει να ενδυναμωθούν και να
αναλάβουν ενεργό ρόλο στην καθημερινή τους ζωή και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ένταξή τους.
• Συνιστάται μία πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης στην εργασία, μετά την πρόσληψη γυναικών τρίτων
χωρών που είναι θύματα trafficking, ούτως ώστε να γνωρίζουν ότι
υπάρχει ένας ασφαλής χώρος για να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις
δυσκολίες τους καθώς και να συζητήσουν σχετικά με στρατηγικές για
την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.
• Θα πρέπει να διατίθενται επιμορφωτικά προγράμματα για εργοδότες/ριες σε ζητήματα νομοθεσίας και συμβάσεων, καθώς και εργασίας
και διαχείρισης ενός πολυπολιτισμικού εργασιακού περιβάλλοντος.
• Οι γυναίκες τρίτων χωρών που είναι θύματα trafficking θα πρέπει
να ενημερωθούν γύρω από τους κινδύνους που κρύβει η αγορά εργασίας και να εξοικειωθούν με τα δικαιώματά τους, καθώς επίσης να εν-
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δυναμωθούν προκειμένου να αποφεύγουν καταστάσεις εκμετάλλευσης, όπως η απουσία συμβάσης εργασίας ή η ανασφάλιστη εργασία.
• Προτείνεται η προώθηση μακροπρόθεσμων διαδικασιών αποκατάστασης και ένταξης στην εργασία, οι οποίες θα παρέχονται με πόρους
που εγγυώνται την κάλυψη των βασικών αναγκών των γυναικών τρίτων χωρών που είναι θύματα trafficking, προκειμένου να έχουν την
ευκαιρία να εργαστούν πάνω σε άλλα στοιχεία που θα βελτιώσουν
και θα προαγάγουν την εργασία τους χωρίς όμως έχουν άμεσο και
επείγοντα χαρακτήρα.
• Θα πρέπει να οργανωθούν εκστρατείες θετικής ευαισθητοποίησης,
οι οποίες θα περιλαμβάνουν ιστορίες επιτυχίας προσφύγων και μεταναστών που έχουν σημειώσει εξέλιξη στην επαγγελματική τους καριέρα, με στόχο την ενδυνάμωση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων
και την ευαισθητοποίηση/ενθάρρυνση των εργοδοτών/ριών να προσλαμβάνουν άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
• Συνιστάται να οργανωθεί το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των προαποκτηθεισών δεξιοτήτων, ούτως ώστε οι γυναίκες να
μπορούν να αποδείξουν ποιες ικανότητες έχουν αναπτύξει σε τέτοιο
βαθμό που να μπορούν να αποτελέσουν πλεονέκτημα κατά την αναζήτηση εργασίας.
• Καλό θα ήταν να αναπτυχθούν ειδικές στρατηγικές για την προσέλκυση απρόθυμων εργοδοτών/ριών να συμμετάσχουν στην πρόσληψη γυναικών τρίτων χωρών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων.
• Θα πρέπει να προσφέρονται στους/στις εργοδότες επιμορφωτικά
προγράμματα σε ζητήματα νομοθεσίας και συμβάσεων, καθώς και
εργασίας στο πλαίσιο ενός διαπολιτισμικού εργασιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι γυναίκες τρίτων χωρών που είναι θύματα
trafficking θα πρέπει να επιμορφώνονται και να εξοικειώνονται με τα
εργασιακά τους δικαιώματα και τις νομικές πτυχές της απασχόλησης.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
• Ο ιστότοπος καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιλαμβάνει μία συλλογή καλών πρακτικών
που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα πρέπει να διαδοθεί
ευρέως και να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς και επαγγελματίες
για να εξοικειωθούν με πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ή/και να προσαρμοστούν στο εθνικό τους πλαίσιο.
• Οι γυναίκες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας ασφαλής χώρος στον οποίο θα μπορούν να παρακολουθούν συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης και να λαμβάνουν ομαδική υποστήριξη και πολιτισμική διαμεσολάβηση.
• Θα πρέπει να οργανωθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και πολιτιστικής ανταλλαγής σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες επιθυμούν να διαμείνουν οι γυναίκες υπήκοοι τρίτων χωρών με
σκοπό την προώθηση της αποδοχής και της ένταξής τους στην χώρα
υποδοχής.
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«Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταβάλουμε πρόσθετη
προσπάθεια και να ενισχύσουμε αυτό που έχουμε ήδη».
Μέλος της Ιταλικής Επιτροπής
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