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© 2019 A21: Καταργώντας τη Δουλεία στον 21ο αιώνα, μη κερδοσκοπική οργάνωση. Με την επιφύλαξη
παντός νομίμου δικαιώματος. Κανένα μέρος αυτού του προστατευόμενου υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας
δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί με καμία μορφή ή μέσο, στο σύνολό του ή μέρος αυτού,
χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αιτήματα για
άδεια χρήσης θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Copyright Permission, A21 2781
W MacArthur Blvd, Ste B #605, Santa Ana, CA 92704.
Δήλωση αποποίησης ευθυνών: Όλα τα πρόσωπα και οι ιστορίες στο παρόν είναι φανταστικά. Τα ονόματα
της κάθε περίπτωσης δεν ενσαρκώνουν ούτε αντιπροσωπεύουν κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Σε καμία
περίπτωση οι αναφερόμενες περιοχές δεν αποτυπώνουν κάποια μορφή εμπορίας ανθρώπων αποκλειστικώς
στις συγκεκριμένες περιοχές.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΥΑΙΣΘΗ ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εκτιμάμε πολύ το γεγονός ότι επιλέξατε να ενημερωθείτε για την εμπορία ανθρώπων και
να δραστηριοποιηθείτε ευαισθητοποιώντας κι εσείς τους άλλους με τη σειρά σας. Το παρόν
δημιουργήθηκε για να σας εξοπλίσει με χρήσιμες πληροφορίες για την εμπορία ανθρώπων,
τις οποίες θα μπορείτε μεταφέρετε σε φίλους, συγγενείς και στην κοινότητά σας, βοηθώντας
τους να μάθουν τι μπορούν να κάνουν ενάντια στην εμπορία ανθρώπων. Έχει σχεδιαστεί
ώστε να είναι ευέλικτο και είναι εφικτή η προσαρμογή του ανάλογα με το κοινό στο
οποίο απευθύνεστε.. Απολαύστε το και μη διστάσετε να μας απευθύνετε τυχόν απορίες.
Ανυπομονούμε να μάθουμε για την δική σας συμβολή στον αγώνα για την ελευθερία!

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;
1. Να ενημερωθείτε για την πραγματικότητα της σύγχρονης δουλείας και το έργο της Α21.
2. Να εξοπλιστείτε ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε και να αναφέρετε πιθανά περιστατικά

εμπορίας ανθρώπων.
3. Να ενθαρρυνθείτε και να ενθαρρύνετε άλλους μέσα στην κοινότητά σας να
δραστηριοποιηθούν ενάντια στην εμπορία ανθρώπων.

ΤΙ ΕΚΤΑΣΗ ΕΧΕΙ;
Τρεις ενότητες, περίπου μίας ώρας η καθεμία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;
Σε άτομα ηλικίας άνω των 13. Μπορεί να διδαχτεί σε ομάδα 2 έως 200+ ατόμων.
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ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ;
Πρώτο Μέρος: ΟΔΗΓΟΣ

Περιλαμβάνεται ένα σ που παρέχει οδηγί που παρέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για το πώς να
συντονίσετε την ομάδα σας σε κάθε ενότητα.

Δεύτερο Μέρος: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φύλλα εργασίας για τους συμμετέχοντες, που μπορεί να που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
κάθε ενότητα. Προτείνουμε να εκτυπώσετε τα φύλλα για κάθε άτομο που θα συμμετέχει σε
κάθε ενότητα.

Τρίτο Μέρος: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υπάρχουν δύο δραστηριότητες για κάθε ενότητα. Συνιστούμε να εξετάσετε την κάθε ενότητα
προκαταβολικά, καθώς ορισμένες απαιτούν προετοιμασία. Ανά διαστήματα θα προτείνονται
και επιπλέον εργαλεία.

Τέταρτο Μέρος: ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Στο τέταρτο μέρος θα βρείτε επιπλέον πηγές και εργαλεία για σας και την ομάδα σας, ώστε να
συνεχίσετε να μαθαίνετε περισσότερα για την εμπορία ανθρώπων.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ A21
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;
Η Α21 είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που σκοπό έχει να εξαλείψει την εμπορία
ανθρώπων μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινού, του ενοπισμού και της φροντίδας των
θυμάτων. Η Α21 έχει στόχο να καταπολεμήσει τη σύγχρονη δουλεία μέσω μιας πολύπλευρης
προσέγγισης: Ενημέρωση, Ταυτοποίηση, Αποκατάσταση. Η Α21 πιστεύει ότι με τη συμβολή
δικτύου συνεργατών και υποστηρικτών περισσότερα θύματα θα εντοπίζονται και θα
λαμβάνουν φροντίδα και περισσότεροι δράστες θα παρουσιάζονται ενώπιον της δικαιοσύνης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ;
Να εξαλείψουμε τη δουλεία παντού, για πάντα.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ;
Οι ιδρυτές μας, Νικ και Κριστίν Κέιν, συνειδητοποίησαν την ύπαρξη του φαινομένου της
εμπορίας των ανθρώπων το 2008, από μια αφίσα εξαφάνισης στον χώρο παραλαβής
αποσκευών του αεροδρομίου. Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα, σχεδιασμό και εκπαίδευση
την ύπαρξη του φαινομένου της εμπορίας των ανθρώπων, ανοίξαμε την πρώτη μας δομή
για διασωθέντα θύματα εμπορίας, στη Θεσσαλονίκη. Στα επόμενα 10 χρόνια η οργάνωση
μεγάλωσε, ιδρύοντας γραφεία, πεδίου και διοικητικά, σε 12 χώρες. Κάθε γραφείο έχει
διαφορετική στρατηγική και λειτουργία. Για να μάθετε περισσότερα για την ιστορία και το
έργο της Α21 μπορείτε να παρακολουθήσετε την ταινία μικρού μήκους Missing Persons, που
κυκλοφόρησε με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυσή μας. A21.org/10. Για να δείτε τον
πλήρη κατάλογο των γραφείων της Α21 επισκεφτείτε το: A21.org/where-we-work.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ;
Πιστεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς δουλεία. Για περισσότερα από 10 χρόνια, για περισσότερα από
10 χρόνια ψάχνουμε για το θέμα αυτό, αναζητούμε τις κατάλληλες στραγικές, ενημερωνόμαστε
και ενημερώνουμε, εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε. Γιατί; Επειδή πίσω από κάθε αριθμό
βρίσκεται ένα πρόσωπο και πιστεύουμε πως αξίζει να αγωνιζόμαστε για τον “Εναν”. για
περισσότερα από 10 χρόνια ψάχνουμε για το θέμα αυτό, αναζητούμε τις κατάλληλες στραγικές,
ενημερωνόμαστε και ενημερώνουμε, εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
1Η ΕΝΌΤΗΤΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΚΟΠΟΣ:
•
•
•

Εξετάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σύνδεσή τους με τη δουλεία.
Δίνουμε τον ορισμό της δουλείας και εντοπίζουμε τις διάφορες μορφές ανθρώπινης δουλείας.
Ανακαλύπτουμε πώς τα θύματα εμπορίας ανθρώπων αντιμετωπίζονται σαν εμπορεύματα.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
•
•
•

Πώς η δουλεία παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα;
Τι μορφές παίρνει η σύγχρονη δουλεία;
Με ποιον τρόπο ένα θύμα εμπορίας ανθρώπων αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα;

2Η ΕΝΌΤΗΤΑ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ:
•
•
•

Εξετάζουμε την στρατηγική της Α21: Ενημέρωση, Ταυτοποίηση, Αποκατάσταση.
Εντοπίζουμε τους παράγοντες ευαλωτότητας στην εμπορία ανθρώπων.
Κατανοούμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να στρατολογούν τα
θύματά τους.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

• Ποιες είναι οι διαθέσιμες στρατηγικές για την Ενημέρωση του κοινού, την Ταυτοποίηση
και την Αποκατάσταση θυμάτων;
• Ποιοι παράγοντες καθιστούν κάποιον ευάλωτο στο Trafficking;
• Ποιες είναι οι συνήθεις μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να στρατολογούν τα
θύματά τους;
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3Η ΕΝΌΤΗΤΑ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΚΟΠΟΣ:
•
•
•

Αναγνωρίζουμε ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων στην καθημερινότητά μας.
Μαθαίνουμε πώς αναφέρουμε ύποπτα περιστατικά Trafficking.
Παρέχουμε ευαισθητοποίηση στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων στην κοινότητά μας.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

• Ποιοι είναι ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα θύματα
εμπορίας ανθρώπων;
• Ποια βήματα πρέπει να κάνουμε για να αναφέρουμε καταστάσεις που υποπτευόμαστε ότι
αφορούν την εμπορία ανθρώπων;
• Τι ρόλο μπορώ εγώ να παίξω στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων;
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ΟΔΗΓΟΣ

@A21 | 8

ΕΝΟΤΗΤΑ 1H:
ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το υλικό που θα χρειαστείτε για αυτή τη συνεδρία:
Βίντεο #1 του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης της Α21
Βίντεο Can You See Me? (CYSM)
Συνεδρία Πρώτη - Οδηγός Καταπολέμησης της δουλείας
Το Παιχνίδι των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δραστηριότητα 1)
Ταξινόμηση Εννοιών (Δραστηριότητα 2)
Εργαλείο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Εργαλείο 1)

•
•
•
•
•
•

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ξεκινήστε παίζοντας το Βίντεο #1 του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης της Α21 και
συνεχίστε παίζοντας ένα βίντεο Can You See Me? της επιλογής σας.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΕ

ΠΕΙΤΕ: Το 1948 τα Ηνωμένα Έθνη συνέταξαν την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Διακηρύττει διάφορα ανθρώπινα δικαιώματα, ανάμεσά τους και το
δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, τα οποία θα πρέπει να απολαμβάνουν όλοι
οι άνθρωποι σε όλα τα έθνη. Η διακήρυξη αποτελείται από 30 άρθρα, ωστόσο θα
διαβάσω κάποια από αυτά:
•

•

Το Άρθρο 4 ορίζει: “Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας,
ολικής ή μερικής. Η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή
απαγορεύονται”.
Το Άρθρο 5 ορίζει: “Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια
ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική”.

Η δουλεία υπάρχει και σήμερα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται σε όλη
την πορεία της ιστορίας και παρόλο που μπορεί η εμπορία να έχει διαφορετική
μορφή σήμερα, δεν παύει να είναι δουλεία. Όταν η ζωή ενός ανθρώπου, η
ελευθερία του ή η περιουσία του βρίσκονται υπό τον έλεγχο άλλων, τότε μιλάμε για
δουλεία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται καθημερινά μπροστά στα μάτια
μας με τη μορφή της εμπορίας ανθρώπων.

ΔΡΑΣΗ: Παίξτε το παιχνίδι Ανθρώπινα Δικαιώματα - Τι Λείπει (Δραστηριότητα 1) για να

αναγνωρίσετε ορισμένα από τα αναθρώπινα δικαιώματα και τα συναισθήματα που
θα είχε κάποιος αν του αφαιρούσαν ή παραβίαζαν ένα από αυτά.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΕ

ΠΕΙΤΕ: Η εμπορία ανθρώπων είναι το παράνομο εμπόριο ανθρώπων. Είναι η στρατολόγηση,
ο έλεγχος και η χρήση των ανθρώπων για το σώμα τους και για την εργασία
τους. Με τη χρήση βίας, εξαπάτησης και εξαναγκασμού, άνθρωποι πωλούνται
και αγοράζονται ενάντια στη θέλησή τους αυτή τη στιγμή, στον 21ο αιώνα.
Υπάρχουν πέντε βασικές μορφές εμπορίας ανθρώπων που έχουν αναγνωριστεί
παγκοσμίως: εξαναγκαστική εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση, καταναγκαστική
οικιακή εργασία, εργασία για αποπληρωμή χρέους και στρατολόγηση παιδιών ως
στρατιώτες. Μελετήστε τους για λίγο.

ΔΡΑΣΗ: Συμπληρώστε την Ταξινόμηση Εννοιών (Δραστηριότητα 2) για να συγκρίνετε

και να αντιπαραθέσετε τα στοιχεία, τα γνωρίσματα και/ή τα χαρακτηριστικά των
εννοιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εμπορίας ανθρώπων.

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕ
Μελετήστε την 1η Ενότητα από τον Οδηγό Καταπολέμησης της Δουλείας και ορίστε πώς θα
ευαισθητοποιήσετε το κοινό για την εμπορία ανθρώπων στις μέρες μας.
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ΕΝΌΤΗΤΑ 2Η: ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ακολουθεί το υλικό που θα χρειαστείτε για αυτή τη συνεδρία:
• Βίντεο #2 του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης της Α21
• Βίντεο Can You See Me? (CYSM) 				
• Ενότητα 2η, Οδηγός Καταπολέμησης της Δουλείας
• Κυματική Εξάπλωση (Δραστηριότητα 3)
• Αποκαλύψτε τα γεγονότα (Δραστηριότητα 4)
• 21 Τρόποι για να Βοηθήσετε (Εργαλείο 2)

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ξεκινήστε παίζοντας το Βίντεο #2 του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης της Α21 και
συνεχίστε παίζοντας ένα βίντεο Can You See Me? της επιλογής σας.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΕ

ΠΕΙΤΕ: Η Α21 καταπολεμά τη σύγχρονη δουλεία μέσω μιας πολυδιάστατης στρατηγικής

δράσης: Ενημέρωση, Ταυτοποίηση, Αποκατάσταση. Η Ενημέρωση είναι η δράση
της Α21 που ενημερώνει τις ευάλωτες ομάδες και ευαισθητοποιεί το κοινό. Η
Ταυτοποίηση είναι η δράση της Α21 που περιλαμβάνει την στενή συνεργασία με τις
αρχές για την υποστήριξη των επιχειρήσεων της αστυνομίας, ταυτοποίηση θυμάτων
μέσω γραμμών βοηθείας, βοήθεια για την ποινική δίωξη των δουλεμπόρων,
εκπροσώπηση των διασωθέντων σε δικαστικές διαδικασίες και συνεργασία
με κυβερνήσεις και άλλες ΜΚΟ. Η Αποκατάσταση είναι η δράση της Α21 που
παρέχει την απαραίτητη στήριξη στους διασωθέντες ώστε να εξοπλιστούν για να
ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να ζουν ανεξάρτητα. Στον Οδηγό Καταπολέμησης
της Δουλείας θα μπορέσετε να διαβάσετε για κάποια από τα βασικά προγράμματα
που αντιστοιχούν σε καθεμία από αυτές τις δράσεις.

ΔΡΑΣΗ: Χρησιμοποιήστε το φαινόμενο της Κυματικής Εξάπλωσης με Εντοπισμό, Διάσωση
και Αποκατάσταση (Δραστηριότητα 3) για να αναγνωρίσετε δραστηριότητες
που μπορούν να αναλάβουν οι μαχητές της δουλείας σε καθεμία από τις περιοχές
στρατηγικής δράσης.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΕ

ΠΕΙΤΕ: Ενώ όλοι μπορούν να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων, ορισμένα άτομα είναι

πιο ευάλωτα λόγω διαφόρων παραγόντων. Τα άτομα που πέφτουν θύματα είναι
συχνά αυτά που αναζητούν εργασία ή μια ευκαιρία να βελτιώσουν την εκπαίδευσή
τους. Οι άνθρωποι πέφτουν επίσης θύματα όταν τους ξεγελούν και τους κάνουν να
πιστέψουν ότι έχουν βρει αγάπη και στοργή. Είναι η γνωστή τακτική του “εραστή”,
όταν ένας δουλέμπορος παριστάνει τον σύντροφο. Άλλοι προέρχονται από περιοχές
που μαστίζονται από φτώχεια και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για να
δουλέψουν ή απομακρύνονται από το σπίτι τους λόγω πολέμου και αστάθειας. Όσοι
είναι σε ευάλωτη κατάσταση είναι πιθανόν να επιθυμούν να αλλάξουν τις συνθήκες
ζωής τους. Κυνηγούν μια ευκαιρία που πιστεύουν ότι θα βελτιώσει τη ζωή τους ή
θα βοηθήσει να θρέψουν την οικογένειά τους. Οι δουλέμποροι βλέπουν αυτή την
επιθυμία και εκμεταλλεύονται τις ελπίδες των άλλων για ένα καλύτερο μέλλον.

ΔΡΑΣΗ: Χωριστείτε σε δυάδες ή ομάδες και ερευνήστε μια περίπτωση εμπορίας ανθρώπων
σε τοπικό επίπεδο για να Αποκαλύψετε τα Δεδομένα (Δραστηριότητα 4).

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕ

Μελετήστε τη Δεύτερη Ενότητα στον Οδηγό Καταπολέμησης της Δουλείας και καθορίστε
πώς θα δραστηριοποιηθείτε ώστε να βοηθήσετε στον σημερινό αγώνα κατά της εμπορίας
ανθρώπων.
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ΕΝΌΤΗΤΑ 3Η: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ακολουθεί το υλικό που θα χρειαστείτε για αυτή τη συνεδρία:
• Βίντεο #3 του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης της Α21
• Βίντεο #4 του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης της Α21
• Βίντεο Can You See Me? (CYSM)
• Βίντεο των A-Teams
• Ενότητα 3η, Οδηγός Καταπολέμησης της Δουλείας
• Ζωντανό Τοκ Σόου (Δραστηριότητα 5)
• Δραστηριοποιηθείτε (Δραστηριότητα 6)
• Φυλλάδιο-Πρόσκληση των A-Teams ( Έγγραφο Αναφοράς 3)

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ξεκινήστε παίζοντας το Βίντεο #3 του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης της Α21 και
συνεχίστε παίζοντας ένα βίντεο Can You See Me? της επιλογής σας.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΕ

ΠΕΙΤΕ: Πώς θα εξαλείψουμε τη δουλεία παντού και για πάντα; Εσείς. Οι φίλοι σας. Η

κοινότητά σας. Όσο πιο πολλά γνωρίζουμε για την εμπορία ανθρώπων, όσο
ενημερωνόμαστε για τα σημάδια και τις ενδείξεις που πρέπει να ψάχνουμε και
αναφέρουμε για προληπτικούς λόγους τις υποψίες μας, τόσο πιο πιθανόν θα είναι
να εντοπίσουμε θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η Α21 νοιάζεται για τον Έναν.
Τη μία γυναίκα, τον έναν άντρα, το ένα παιδί, που είναι παγιδευμένοι και τους
εκμεταλλεύονται, που αδυνατούν να δουν κάποια διέξοδο. Εμείς βλέπουμε το ένα
άτομο, παλεύουμε για το ένα άτομο και για την αποκατάσταση του ενός.

ΔΡΑΣΗ: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μελετήσουν τα σημάδια εμπορίας ανθρώπων
και τις πληροφορίες για τις γραμμές βοήθειας στον Οδηγό Καταπολέμησης της
Δουλείας. Καλέστε όλους τους συμμετέχοντες να βγάλουν τα τηλέφωνά τους και
να προσθέσουν τη Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109 στις
επαφές τους. Να τους ενθαρρύνετε να κάνουν αναφορά αν υποψιάζονται κάποιο
περιστατικό εμπορίας ανθρώπων. Κάντε το Ζωντανό Τοκ Σόου (Δραστηριότητα
5) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς εντοπίζουμε και αναφέρουμε
περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων σε καθημερινές καταστάσεις.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΕ

ΠΕΙΤΕ: Οι μαχητές της δουλείας είναι άτομα που δραστηριοποιούνται για να καταργηθεί

η δουλεία. Ως μαχητές της δουλείας, η αποστολή μας είναι να καταργήσουμε τη
δουλεία παντού, για πάντα. Κατατασσόμαστε ανάμεσα στους πρωτοπόρους που
υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια και θα συνεχίσουμε να καταλαμβάνουμε μια θέση
στην ιστορία, πιστεύοντας ότι όσο ζούμε θα προλάβουμε να δούμε το τέλος της
δουλείας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ας δούμε ορισμένα πρακτικά επόμενα
βήματα που μπορούμε να κάνουμε ως μαχητές της δουλείας.

ΔΡΑΣΗ: Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες για να κάνετε ανταλλαγή ιδεών σχετικά

με το πώς θα Δραστηριοποιηθείτε (Δραστηριότητα 6) ώστε να ενημερώσετε για
την εμπορία ανθρώπων την κοινότητά σας. Στη συνέχεια, παίξτε ένα βίντεο των
A-Teams. Μοιράστε από ένα Φυλλάδιο-Πρόσκληση των A-Teams σε κάθε άτομο
στην ομάδα, προσκαλώντας τους να γίνουν μέλη των A-Teams. Αν έχουν ήδη κάνει
αίτηση για τα A-Teams, καλέστε τους να δώσουν το φυλλάδιο σε κάποιον που δεν
έχει ξανακούσει για την εμπορία ανθρώπων.

ΕΜΠΝΕΥΣΤΕ

Μελετήστε τον Οδηγό Καταπολέμησης της Δουλείας, Συνεδρία 3η (Παράρτημα) και καταγράψτε
τις ιδέες που έχουν αναφερθεί σήμερα σχετικά με την ενημέρωση της κοινότητάς σας.
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ΦΥΛΛΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

@A21 | 15

ΕΝΟΤΗΤΑ 1H:
ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΚΟΠΟΣ
•
•
•

Εξετάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σχέση τους με τη σύγχρονη δουλεία.
Ορίζουμε τι είναι η δουλεία και εντοπίζουμε τις συχνότερες μορφές ανθρώπινης δουλείας.
Ανακαλύπτουμε πώς τα θύματα ανθρώπινης δουλείας χρησιμοποιούνται σαν
εμπορεύματα.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
•
•
•

Πώς η δουλεία έχει παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα;
Τι μορφή έχει η σύγχρονη δουλεία;
Πώς ένα θύμα εμπορίας ανθρώπων μετατρέπεται σε εμπόρευμα;

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
“Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς καμία απολύτως
διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες ή
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα στη
ζωή και την ελευθερία,την απαγόρευση της δουλείας και του βασανισμού, την ελευθερία της
έκφρασης στην εργασία και την εκπαίδευση και πολλά άλλα. Όλοι αδιακρίτως θα πρέπει να
χαίρουν αυτών των δικαιωμάτων”.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Με τον όρο εμπορία ανθρώπων εννοείται η διακίνηση και το εμπόριο των ανθρώπων συνήθως
με σκοπό την καταναγκαστική εργασία ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
•
•
•
•
•

Εκτιμάται ότι στις μέρες μας περίπου 20,9 με 40,3 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται
σε καθεστώς δουλείας.
Πάνω από το 70% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες και κορίτσια.
Περίπου 2 από τα 7 θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι ανήλικα.
Η εμπορία ανθρώπων εκτιμάται ότι αποφέρει $150,2 εκατομμύρια ετησίως.
Μόνο το 1% των δουλεμπόρων αντιμετωπίζει κίνδυνο δίωξης.
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ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Ο εξαναγκασμός ενός ανθρώπου να δουλεύει υπό αιχμαλωσία, με ελάχιστη
ή μηδενική αμοιβή. Η εξαναγκαστική εργασία είναι συχνό φαινόμενο σε
βιομηχανίες εξόρυξης - βιομηχανίες που βάζουν παιδιά να εξορύσσουν από
το έδαφος μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες, όπως πετρέλαιο και μέταλλα.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ:
Ο εξαναγκασμός, η εξαπάτηση ή ο εκφοβισμός ενός ατόμου να παρέχει
σεξουαλικές υπηρεσίες επί πληρωμή. Περιλαμβάνει διάφορες μορφές
σεξουαλικής εκμετάλλευσης με σκοπό το κέρδος στον σεξουαλικό
τουρισμό, στην πορνογραφία και στα στριπτιζάδικα.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΟΥΣ:
Γνωστή και ως δουλεία λόγω χρέους, στην αρχή παρουσιάζεται σαν μια
κοινή εργασιακή συμφωνία. Στη συμφωνία, ωστόσο, ο εργαζόμενος
ξεκινάει έχοντας να αποπληρώσει ένα πολύ μεγάλο χρέος. Στη συνέχεια
ανακαλύπτει ότι το χρέος αυτό είναι αδύνατον να αποπληρωθεί,
οπότε μένει σε μόνιμη υποδούλωση. Οι εργαζόμενοι μπορεί επίσης να
κληρονομούν προγονικά χρέη σε πιο παραδοσιακά συστήματα εργασίας για
αποπληρωμή χρέους.

ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
Εξαναγκασμός ενός ατόμου να δουλεύει και να ζει στο ίδιο μέρος έναντι
μικρής ή και μηδενικής αμοιβής. Στην καταναγκαστική οικιακή εργασία
το άτομο δουλεύει σε ιδιωτική κατοικία. Αυτό κάνει πιο δύσκολη την
επιθεώρηση από τις αρχές. Οι οικιακοί εργαζόμενοι δεν έχουν συχνά τις
ίδιες βασικές παροχές και την ασφάλεια που παρέχεται σε εργαζόμενους.

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ:
Παράνομη στρατολόγηση ή χρήση παιδιών - μέσω εξαναγκασμού,
εξαπάτησης ή εκφοβισμού - ως πολεμιστές ή για εργασιακή ή σεξουαλική
εκμετάλλευση από ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα, χιλιάδες παιδιά
χρησιμοποιούνται ως στρατιώτες σε όλον τον κόσμο. Αυτά τα παιδιά
συνήθως εξαναγκάζονται να γίνουν σκλάβοι του σεξ, να πολεμούν στην
πρώτη γραμμή, να κάνουν επιθέσεις αυτοκτονίας και να ενεργούν ως
κατάσκοποι, αγγελιοφόροι ή σκοποί.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ
Ενημερώστε για την εμπορία ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατεβάστε το
Εργαλείο Ευαισθητοποίησης διά των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και χρησιμοποιήστε τις
εικόνες και το περιεχόμενο που σας έχουμε δώσει. Μην ξεχάσετε τα hashtags: #ATEAMS #A21
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2H: ΟΔΗΓΟΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ
•
•
•

Εξετάστε τη στρατηγική δράσης της Α21: Ενημέρωση, Ταυτοποίηση, Αποκατάσταση.
Αναγνωρίστε παράγοντες που κάνουν κάποια άτομα πιο πιθανό να πέσουν θύματα
εμπορίας ανθρώπων.
Μελετήστε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να στρατολογούν τα
θύματά τους.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
•
•
•

Ποιες είναι οι διαθέσιμες στρατηγικές για την Eνημέρωση, την Tαυτοποίηση και την
Aποκατάσταση των ανθρώπων-θυμάτων Trafficking;
Τι καθιστά κάποιον πιο ευάλωτο στην εμπορία ανθρώπων;
Ποιες είναι οι συνήθεις μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να στρατολογούν τα
θύματά τους;

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Α21

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η στρατηγική της Α21 στοχεύει στο να εντοπίζει τις ευάλωτες ομάδες, να αυξάνει την
ευαισθητοποίηση και να μειώνει τη ζήτηση για εμπορία ανθρώπων.

Πρόληψη:
Παρέχουμε εκπαιδευτικό υλικό, εκστρατείες ενημέρωσης, προγράμματα στις κοινότητες και
πρωτοβουλίες κοινωνικών επιχειρήσεων, που παρέχουν πληροφορίες και εργαλεία στα πιθανά
θύματα εμπορίας ανθρώπων ώστε να μη φτάσουν στο σημείο να θυματοποιηθούν.

Ευαισθητοποίηση:

Μέσω της πληροφόρησης και της επιρροής της κοινωνίας, σπάζουμε τα στερεότυπα και
τις λανθασμένες αντιλήψεις για την εμπορία ανθρώπων και κινητοποιούμε τον κόσμο να
βοηθήσει στον αγώνα κατά της εμπορίας. Ορισμένες από τις κύριες δραστηριότητες και
εκστρατείες ευαισθητοποίησης της Α21 είναι το Walk For Freedom, το Can You See Me? και το
It’s A Penalty.

Εκπαίδευση:

Είναι ζωτικής σημασίας να ενημερωθούν οι νέοι και να εφοδιαστούν για την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων. Η Α21 εφοδιάζει τους εκπαιδευτές με τυποποιημένο πρόγραμμα,
ώστε να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται τη μορφή της δουλείας στο παρελθόν και στο
σήμερα και να κινητοποιούν τους νέους ενάντια στη δουλεία στον 21ο αιώνα.
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ταυτοποίηση είναι η δράση της Α21 που σημαίνει στενή συνεργασία με τις αρχές για
την υποστήριξη των επιχειρήσεων της αστυνομίας, ταυτοποίηση θυμάτων μέσω γραμμών
βοηθείας, βοήθεια για την ποινική δίωξη των δουλεμπόρων, εκπροσώπηση των διασωθέντων
σε δικαστικές διαδικασίες και συνεργασία με κυβερνήσεις και άλλες ΜΚΟ.

Γραμμές
βοήθειας:

Μια τηλεφωνική γραμμή διαθέσιμη καθημερινά, όλο το 24ωρο, για τα
θύματα, το ευρύ κοινό και όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή, που
αποτελεί έναν μηχανισμό αναφοράς ύποπτων περιστατικών εμπορίας
ανθρώπων. Η Α21 διαθέτει αυτή τη στιγμή γραμμές βοήθειας σε Ελλάδα,
Βουλγαρία και Νότιο Αφρική.

Εκπαίδευση Παρέχεται εκπαίδευση αναγνώρισης θυμάτων σε οργανώσεις και
μεμονωμένα άτομα που, λόγω επαγγέλματος, είναι πιθανόν να συναντήσουν
για
Αναγνώριση: θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Κέντρο
Ένα ασφαλές περιβάλλον, φιλικό προς τα παιδιά, όπου το παιδί μπορεί να
Υποστήριξης μιλήσει σε ειδικά εκπαιδευμένο ανακριτή για το τραύμα που έχει βιώσει και
να δεχτεί υποστήριξη, ώστε να λάβει μέρος σε ποινική δίωξη.
Παιδιών:
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Α21 παρέχει την απαραίτητη στήριξη στους διασωθέντες ώστε να ακολουθήσουν τα
όνειρά τους και να ζήσουν ανεξάρτητα.

Αρωγή και προστασία:
Η Α21 οδηγεί τους διασωθέντες από την κρίση στη σταθερότητα. Εργαζόμαστε προσωπικά
με κάθε άτομο που είναι υπό τη φροντίδα μας, παρέχοντάς του πρόσβαση σε στέγη, ιατρική
περίθαλψη, συμβουλευτική, εκπαίδευση, εργασία και επαναπατρισμό, με βάση τις ατομικές
του ανάγκες.

Κέντρα Ημέρας:
Ένα ολιστικό μοντέλο στήριξης, σχεδιασμένο να δώσει τη δυνατότητα σε διασωθέντες από
εμπορία ανθρώπων να ζήσουν ανεξάρτητα, να βρεθούν με άλλους διασωθέντες σε επίπεδο
τοπικής κοινωνίας και να λάβουν την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζονται στην
προσπάθειά τους να ξεπεράσουν το τραύμα και να φτάσουν στην αποκατάσταση.

Επαναπατρισμός SAFE:
Το πρόγραμμα SAFE βοηθά στον επαναπατρισμό των διασωθέντων. Πρόκειται για διεθνή
πρωτοβουλία - από τις ΗΠΑ μέχρι την Ουκρανία, από τη Νότιο Αφρική μέχρι την Ταϊλάνδη.
Παρέχουμε επίσης στους διασωθέντες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στις
κοινωνικές επιχειρήσεις.

ΑΙΤΙΕΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πυροδοτούν την εμπορία ανθρώπων. Ακολουθούν λίγοι μόνο
από αυτούς.
•
•
•
•
•

•
•
•

Η φτώχεια και η επιθυμία για μια καλύτερη ζωή είναι οι βασικοί λόγοι.
Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα μοντέλο αντιμετώπισης των ανθρώπων ως εμπορεύματα,
που βασίζεται στη ζήτηση.
Οι άνθρωποι μπορεί να πουληθούν ξανά και ξανά και απαιτούν ελάχιστες επιπλέον δαπάνες.
Η εμπορία ανθρώπων είναι μια εγκληματική βιομηχανία χαμηλού ρίσκου και υψηλού
κέρδους.
Οι συμμορίες και τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος βρίσκονται μεταξύ αυτών που
συμμετέχουν στην παράνομη εμπορία ανθρώπων, με οδηγό συχνά την απληστία και
σύμμαχο τη διαφθορά.
Κοινωνικοί παράγοντες μπορούν επίσης να δικαιολογήσουν την εμπορία ανθρώπων και την
εγκληματική δραστηριότητα.
Τα παιδιά που το έχουν σκάσει από το σπίτι ή είναι άστεγα συγκαταλέγονται μεταξύ των
πλέον ευάλωτων, καθώς είναι ανήλικα και χρειάζονται χρήματα, τροφή, στέγη και στήριξη.
Σε συνθήκες απελπισίας, οι γονείς πουλάνε τα παιδιά τους έναντι χρηματικού αντιτίμου
ώστε να συντηρηθούν οι ίδιοι και τα υπόλοιπα παιδιά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα
παιδιά πωλούνται για να συντηρήσουν κάποιον εθισμό σε ναρκωτικά.
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ

Σε ένα περιστατικό εμπορίας ανθρώπων μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία
μέθοδοι. Η αλήθεια είναι ότι το θύμα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, οπουδήποτε και ανά
πάσα στιγμή.

Βία:

Τα θύματα συχνά απαγάγονται και μετατρέπονται σε σύγχρονους σκλάβους. Η βία, οι απειλές
και η κακοποίηση χρησιμοποιούνται για να παγιδέψουν τα θύματα συναισθηματικά και
σωματικά, σπάζοντάς τους το ηθικό και αναγκάζοντάς τους να συμμορφωθούν.

Εξαπάτηση:

Οι δουλέμποροι βρίσκουν συχνά τα θύματά τους μέσω ψευδών αγγελιών που υπόσχονται
νόμιμη εργασία. Οι ψευδείς υποσχέσεις για γάμο και μετανάστευση είναι επίσης συχνοί τρόποι
με τους οποίους οι δουλέμποροι εκμεταλλεύονται τα ευάλωτα άτομα.

Εξαναγκασμός:

Είναι συχνό φαινόμενο δουλέμποροι να δελεάζουν τα θύματά τους με την πρόφαση ότι θα
καλύψουν μια συναισθηματική-φυσική ανάγκη/επιθυμία ή την ανάγκη/επιθυμία για σχέση.
Στοχεύουν τα θύματά τους με την υπόσχεση ότι θα τα φροντίζουν, ενώ στην πραγματικότητα
σχεδιάζουν να τα εκμεταλλευτούν. Οι γυναίκες πέφτουν συχνά θύματα εμπορίας ανθρώπων
από άντρες που παριστάνουν τον σύντροφο που τις αγαπάει.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΟΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Γεωργία, Οικοδομικές κατασκευές, Ηλεκτρονικά συστήματα, Αλιεία, Δασοκομία, Υγειονομική
περίθαλψη, Οικιακοί βοηθοί, Εξόρυξη, Βιομηχανική παραγωγή, Μεταφορές, Στούντιο
μασάζ, Συνοδοί κυρίων, Μόντελιγκ, Πωλήσεις, Επιστάτες, Υπηρεσίες φιλοξενίας, Ναυπηγεία,
Εστιατόρια, Υπηρεσίες περιποίησης, Εκθέσεις και Καρναβάλια, Φροντίδα ηλικιωμένων,
Γηρολόγοι, Φύλαξη παιδιών και Οικιακές υπηρεσίες.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι δουλέμποροι είναι καλά εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τη χρησιμοποιούν για να
στρατολογήσουν, να χειραγωγήσουν και να δελεάσουν αθώους ανθρώπους σε
ριψοκίνδυνες καταστάσεις.
•

•

•

Τα βασικά τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούν οι δουλέμποροι είναι τα κινητά τηλέφωνα
και τάμπλετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες ή άλλοι χώροι ανακοινώσεων
όπου τα κορίτσια αναγκάζονται να βάλουν αγγελίες ως “συνοδοί”.
Χρησιμοποιούν συχνά τα τσατ ρουμ για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τοποθεσίες
σεξουαλικού τουρισμού, ενώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκουν στόχο,
παρακολουθούν στενά και εντοπίζουν θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση,
καθώς και για μεταφορά, αγορά και πώληση πορνογραφικού υλικού.
Οι δουλέμποροι μπορεί επίσης να κάνουν χρήση βιομετρικών δεδομένων, τσιπ και
συστημάτων εντοπισμού θέσης.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

Επιλέξτε έναν από τους “21 Τρόπους να Βοηθήσετε” σήμερα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3Η: ΟΔΗΓΟΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ
•
•
•

Αναγνωρίζουμε ενδείξεις στην καθημερινότητά μας που μπορεί να καταδεικνύουν
εμπορία ανθρώπων.
Μαθαίνουμε πώς αναφέρουμε ύποπτα περιστατικά εμπορίας ανθρώπων.
Παρέχουμε ευαισθητοποίηση στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων στην κοινότητά μας.

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
•
•
•

Ποιοι είναι ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα θύματα
εμπορίας ανθρώπων;
Ποια βήματα πρέπει να κάνουμε για να αναφέρουμε καταστάσεις που υποπτευόμαστε ότι
αφορούν την εμπορία ανθρώπων;
Τι ρόλο έχει ο μαχητής της δουλείας στην εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων;

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Η εμπορία ανθρώπων συχνά βρίσκεται κρυμμένη μπροστά στα μάτια μας. Συνειδητοποιώντας
τις ενδείξεις που σχετίζονται με τα πιθανά σενάρια εμπορίας ανθρώπων, μπορούμε να
αναγνωρίσουμε τα θύματα.
Μια λίστα από δείκτες αναγνώρισης της εμπορίας ανθρώπων βρίσκεται στη σελίδα 34 και
35. Η λίστα δεν είναι εξαντλητική και αντιπροσωπεύει ένα μόνο δείγμα πιθανών δεικτών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και για τα πιθανά σημάδια
εμπορίας ανθρώπων μπορείτε να επισκεφτείτε το A21.org/humantrafficking

ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Μια λίστα από γραμμές βοήθειας βρίσκεται στην αμέσως επόμενη σελίδα. Σε όλες τις
υπόλοιπες χώρες, αν υποψιάζεστε κάτι επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

ΔΡΑΣΗ
Κάντε την εγγραφή σας διαδικτυακά στα A-Teams σήμερα! A21.org/Action
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ΗΠΑ

Adults: (888) 373-7888
Minors: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)

ΗΒ

08000 121 700

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
131 237

ΙΣΠΑΝΙΑ
900 10 50 90

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
527

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

0800 20 100
(+359 800 20 100 υπερθαλάσσιος)

ΕΛΛΑΔΑ
1109

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
0800 222 777

ΤΑΪΛΑΝΔΗ
1300

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
22 33 11 60

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
033 44 81 186

ΔΑΝΙΑ

+45 70 20 25 50
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ

Συνοδεύονται από ένα άτομο που τους ασκεί έλεγχο, και δεν μιλάνε για τον
εαυτό τους αλλά κάποιος άλλος μιλάει για αυτούς.

ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης, και ενδείξεις ότι το άτομο
στερείται φαγητού, νερού, ύπνου και/ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Μεταφέρονται από και προς την εργασία τους ή διαμένουν στον χώρο
εργασίας τους. Δείχνουν σημάδια ότι ελέγχονται οι κινήσεις τους.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δεν έχουν στην κατοχή τους το διαβατήριο, την ταυτότητα ή τα νόμιμα
έγγραφά τους.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΟ

Δεν είναι σε θέση να κρατήσουν τον μισθό τους. Παρακρατείται “για
ασφάλεια”. Σε πολλές περιπτώσεις το άτομο έχει κάποιο χρέος και δουλεύει για
την αποπληρωμή του.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

Εξαναγκάζονται στη χρήση ναρκωτικών από τον διακινητή ή καταφεύγουν σε
χρήση ουσιών για να μπορέσουν να αντέξουν την καταπίεση.

ΞΕΝΟΙ, ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ήρθαν πρόσφατα στη χώρα και δεν μιλάνε τη γλώσσα ή γνωρίζουν μόνο
λέξεις σχετικές με σεξ ή εργασία.

@A21 | 28

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Μπορεί να είναι δύσπιστοι και καχύποπτοι. Ένα θύμα εμπορίας ανθρώπων
μπορεί να συμπεριφέρεται με δυσπιστία σε όποιον του προσφέρει βοήθεια ή
προσπαθεί να συζητήσει μαζί του/της.

ΝΙΩΘΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ

Νιώθουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την παρούσα
κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Φοβούνται να μιλήσουν σε αγνώστους και στις αρχές, καθώς ελέγχονται
στενά από τους διακινητές τους. Μπορεί να νιώθουν φόβο, κατάθλιψη και να
έχουν υπερβολικά υποτακτική συμπεριφορά, αποφεύγοντας να κοιτάξουν
τους άλλους στα μάτια.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Μπορεί να έχουν λίγα ή καθόλου προσωπικά αντικείμενα στην κατοχή τους.

ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μπορεί να υπάρχουν μελανιές, ουλές και άλλα σημάδια σωματικής βίας και
βασανισμού. Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων συχνά ξυλοκοπούνται σε μέρη
που δεν θα αλλοιώσουν την εξωτερική τους εμφάνιση, όπως στη μέση τους.

ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΨΕΥΔΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η δουλειά που κάνουν διαφέρει από αυτή που περιέγραφε η αγγελία
που απάντησαν.

ΣΗΜΑΔΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Μπορεί να δείχνουν στοργή ή δέσιμο με το άτομο που τους κακοποιεί ή
εξάρτηση από αυτό.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΛΙΚΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Παιχνίδι με Κάρτες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (αντιγράψτε τις κάρτες
και από τις δύο πλευρές και κόψτε τες), δίσκος

1. Παρουσιάστε στην ομάδα μέσα σε έναν δίσκο το Παιχνίδι με Κάρτες για τα Ανθρώπινα

Δικαιώματα.
2. Αφήστε την ομάδα να κοιτάξει για λίγη ώρα τις κάρτες. Κρύψτε τον δίσκο από την ομάδα
και αφαιρέστε μία κάρτα.
3. Εμφανίστε πάλι τον δίσκο στην ομάδα και ζητήστε τους να βρουν ποια κάρτα λείπει.
4. Διαβάστε τις πληροφορίες στην πίσω πλευρά της εν λόγω κάρτας και ρωτήστε τους πώς θα
ένιωθαν αν τους αφαιρούσαν αυτό το δικαίωμα από την καθημερινότητά τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δικαίωμα Ελεύθερης Επιλογής Επαγγέλματος - Άρθρο 23 (1)
Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά
του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται
από την ανεργία.

Δικαίωμα στην Ελευθερία - Άρθρο 3
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

Δικαίωμα της Ελευθερίας της Γνώμης και της Έκφρασης - Άρθρο 19
Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που
σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του,
και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με
οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.

Δικαίωμα στην Ανάπαυση και στον Ελεύθερο Χρόνο - Άρθρο 24:
Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, σε λογικό
περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.

Δικαίωμα στην Εκπαίδευση - Άρθρο 26 (1):
Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται
δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει
να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι
ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.

Δικαίωμα στην Ελευθερία - Άρθρο 4:
Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής. Η δουλεία
και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ)
Δικαίωμα Ελεύθερης Επιλογής
Επαγγέλματος

Δικαίωμα στην Ελευθερία

Δικαίωμα της Ελευθερίας της
Γνώμης και της Έκφρασης

Δικαίωμα στην Ανάπαυση και
στον Ελεύθερο Χρόνο

Δικαίωμα στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα στην Ελευθερία
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(ΠΙΣΩ ΟΨΗ)

Άρθρο 3: Κάθε άτομο
έχει δικαίωμα στη ζωή,
την ελευθερία και την
προσωπική του ασφάλεια.

Άρθρο 23 (1): Καθένας έχει
το δικαίωμα να εργάζεται
και να επιλέγει ελεύθερα
το επάγγελμά του, να έχει
δίκαιες και ικανοποιητικές
συνθήκες δουλειάς και
να προστατεύεται από την
ανεργία.

Άρθρο 24: Καθένας έχει το
δικαίωμα στην ανάπαυση,
σε ελεύθερο χρόνο, σε
λογικό περιορισμό του
χρόνου εργασίας και σε
περιοδικές άδειες με
πλήρεις αποδοχές.

Άρθρο 19: Καθένας έχει το
δικαίωμα της ελευθερίας της
γνώμης και της έκφρασης,
που σημαίνει το δικαίωμα
να μην υφίσταται δυσμενείς
συνέπειες για τις γνώμες του,
και το δικαίωμα να αναζητεί,
να παίρνει και να διαδίδει
πληροφορίες και ιδέες, με
οποιοδήποτε μέσο έκφρασης,
και από όλο τον κόσμο.

Άρθρο 4: Κανείς δεν
επιτρέπεται να ζει υπό
καθεστώς δουλείας, ολικής
ή μερικής. Η δουλεία
και το δουλεμπόριο υπό
οποιαδήποτε μορφή
απαγορεύονται.

Άρθρο 26 (1): Καθένας έχει δικαίωμα
στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση
πρέπει να παρέχεται δωρεάν,
τουλάχιστον στη στοιχειώδη και
βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική.
Η τεχνική και επαγγελματική
εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται
για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη
παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε
όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με
τις ικανότητες τους.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΝΟΙΩΝ
ΥΛΙΚΑ

Κάρτες εννοιών, πιάτο, κολλητική ταινία και μαρκαδόροι

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στήστε τη δραστηριότητα κρεμώντας τρία πιάτα δίπλα δίπλα στον τοίχο

2.

3.

4.

5.

ή τοποθετώντας τα σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα τραπέζι. Αυτά
τα πιάτα θα αντιπροσωπεύουν την καθεμία από τις επικεφαλίδες των
κατηγοριών για την κατάταξη εννοιών.
Μοιράστε σε κάθε συμμετέχοντα από μία κάρτα εννοιών (Σημείωση:
αναλόγως τον αριθμό των συμμετεχόντων, ορισμένοι μπορεί να έχουν
την ίδια λέξη στην κάρτα τους ή πολλές κάρτες με διαφορετικές λέξεις).
Ζητήστε τους να μελετήσουν τη λέξη τους.
Καλέστε τους συμμετέχοντες να κινηθούν μέσα στο δωμάτιο
και να εντοπίσουν άλλους με κάρτες λέξεων που έχουν στοιχεία,
χαρακτηριστικά και/ή γνωρίσματα παρόμοια με της δικής τους κάρτας.
Αφού έχουν σχηματίσει ομάδες βάσει ομοιοτήτων στις κάρτες τους,
ζητήστε τους να βρουν μια ονομασία για την ομάδα τους η οποία να
περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την κατηγορία των καρτών τους.
Οι κατηγορίες είναι: ανθρώπινα δικαιώματα, εμπορία ανθρώπων και
αρνητές της δουλείας. Ζητήστε τους να γράψουν την ονομασία σε ένα
από τα πιάτα τους και τοποθετήστε τις κάρτες μέσα ή δίπλα στο πιάτο.
Συζητήστε τα κοινά χαρακτηριστικά των ομαδοποιημένων λέξεων και
γιατί ταιριάζουν στην κατηγορία που έχει γραφτεί.

Απαντήσεις Κατάταξης Εννοιών
Ανθρώπινα
δικαιώματα:
Εμπορία
Ανθρώπων:
Μαχητής
της
Δουλείας:

•
•
•

Δικαίωμα Ελεύθερης Επιλογής Επαγγέλματος
Δικαίωμα της Ελευθερίας της Γνώμης και της Έκφρασης
Δικαίωμα στην Ελευθερία

•
•
•

Σεξουαλική Εκμετάλλευση
Εξαναγκαστική Εργασία
Καταναγκαστική Οικιακή Εργασία

•
•
•

Υπερασπιστής
Μέλος ενός Κινήματος
Μαχητής υπέρ της Ελευθερίας
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ (Μπροστινή όψη)
Δικαίωμα Ελεύθερης Επιλογής Επαγγέλματος

Δικαίωμα της Ελευθερίας της Γνώμης και της Έκφρασης

Δικαίωμα στην Ελευθερία

Σεξουαλική Εκμετάλλευση

Εξαναγκαστική Εργασία

Καταναγκαστική Οικιακή Εργασία

Υπερασπιστής

Μέλος ενός Κινήματος

Μαχητής υπέρ της Ελευθερίας
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ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΝΟΙΩΝ (Πίσω όψη)
Άρθρο 23 (1): Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει
ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές
συνθήκες εργασίας και να προστατεύεται από την ανεργία.
Άρθρο 19: Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της
έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες
για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει
πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.

Άρθρο 3: Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και
την προσωπική του ασφάλεια.
Ο εξαναγκασμός, η εξαπάτηση ή ο εκφοβισμός ενός ατόμου να παρέχει
σεξουαλικές υπηρεσίες επί πληρωμή. Περιλαμβάνει διάφορες μορφές
σεξουαλικής εκμετάλλευσης με σκοπό το κέρδος στον σεξουαλικό
τουρισμό, στην πορνογραφία και στα στριπτιζάδικα.

Ο εξαναγκασμός ενός ανθρώπου να δουλεύει υπό αιχμαλωσία,
με ελάχιστη ή μηδενική αμοιβή.
Εξαναγκασμός ενός ατόμου να δουλεύει και να ζει στο ίδιο
μέρος έναντι μικρής ή και μηδενικής αμοιβής.
Ένα άτομο που υποστηρίζει ή προτείνει δημόσια έναν σκοπό ή
μια πολιτική.
Μέλος μιας ομάδας χαλαρά οργανωμένων ατόμων ή
οργανώσεων που παλεύουν για έναν κοινό στόχο σχετικό με την
ανθρώπινη κοινωνία ή την κοινωνική αλλαγή.
Ένα άτομο που μάχεται για την Ελευθερία ή για κάποιον που
είναι υποδουλωμένος.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3
ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

ΥΛΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι λιμνούλες του φαινομένου της κυματικής εξάπλωσης 3R (αντιγράψτε
από ένα σετ λιμνούλες για κάθε ομάδα) και οι πέτρες δράσης (αντιγράψτε,
κόψτε και διαχωρίστε, ανακατέψτε και τοποθετήστε σε έναν σωρό για
διαλογή)
1. Συζητήστε την έννοια της “Κυματικής Εξάπλωσης”. Μιλάμε γι’ αυτό

το φαινόμενο όταν μία ενέργεια οδηγεί στην πρόκληση και άλλων
ενεργειών, όπως τα κύματα απλώνονται στο νερό όταν πετάξουμε σε
αυτό ένα αντικείμενο.
		
a. Προαιρετικό: Φέρτε ένα μπολ και γεμίστε το με νερό. Κρατήστε
μερικά πετραδάκια στο χέρι σας. Κάντε επίδειξη του φαινομένου
κυματικής εξάπλωσης ρίχνοντας ένα πετραδάκι στο νερό και
παρατηρήστε τους ομόκεντρους κύκλους που απλώνονται
κυματιστά από το αρχικό σημείο.
2. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα σετ από λιμνούλες του φαινομένου της
κυματικής εξάπλωσης ΕΤΑ. Βάλτε τους να διαβάσουν και να συζητήσουν
το θέμα για την καθεμία από αυτές τις τρεις δράσεις και συζητήστε τα
γνωρίσματά τους.
3. Δώστε μια στοίβα Πετρών Δράσης στην ομάδα να διαβάσει και να
συζητήσει. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την κάθε πέτρα στη λιμνούλα
που αντιπροσωπεύει καλύτερα την περιοχή δράσης της Α21 που
περιγράφεται.
4. Βάλτε την ομάδα να προτείνει επιπλέον δράσεις που μπορούν να
ληφθούν σε κάθε κατηγορία - Ενημέρωσης, Ταυτοποίησης και
Αποκατάστασης. Ζητήστε τους να σημειώνουν αυτές τις δράσεις στις
λευκές πέτρες που τους έχουν δοθεί και να τις τοποθετήσουν στην
αντίστοιχη εικόνα λιμνούλας.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΠΕΤΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εκπροσωπήστε
έναν διασωθέντα στο
δικαστήριο για να δείτε
τους δουλεμπόρους να
πληρώνουν πρόστιμο και
να καταδικάζονται σε
φυλάκιση.

Παρέχετε ευκαιρίες
απασχόλησης σε
διασωθέντες εμπορίας
ανθρώπων.

Ψωνίστε
στηρίζοντας έναν
σκοπό και αυξήστε την
ενημέρωση μέσω των
προϊόντων της Α21.

Αναφέρετε τυχόν
υποψίες εμπορίας
ανθρώπων στις αρχές ή
καλώντας τη γραμμή
βοήθειας.

Επιδοτήστε
τη φοίτηση στο
πανεπιστήμιο ενός
διασωθέντα μέσω μιας
υποτροφίας.

Οργανώστε
ή λάβετε μέρος σε
μια εκδήλωση κατά της
εμπορίας ανθρώπων,
όπως το Walk For
Freedom.

Επισκέψου την
ιστοσελίδα A21.org/
CanYouSeeMe για να
δεις τα βίντεο και να μάθεις
περισσότερα για τις ενδείξεις
του Trafficking.

Πρόσφερε μια
δωροκάρτα στο κέντρο
ημέρας της Α21.

Υποστηρίξτε
την ενημέρωση για
την εμπορία ανθρώπων
συνηγορώντας υπέρ της
εισαγωγής εκπαιδευτικού
προγράμματος στο λύκειο
της περιοχής σας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4
ΑΠΟΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΥΛΙΚΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Έντυπο Ερευνητή. Προαιρετικό: Εντοπίστε από πριν άρθρα του τοπικού
Τύπου με σύντομες ιστορίες εμπορίας ανθρώπων.
1. Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ζεύγη ή μικρές ομάδες και ζητήστε τους

να ερευνήσουν ένα περιστατικό εμπορίας ανθρώπων της περιοχή σας.
2. Χρησιμοποιείστε το Έντυπο Ερευνητή για να αναγνωρίσετε όσο
πιο πολλές από τις λεπτομέρειες-κλειδιά της υπόθεσης μπορούν να
αποκαλύψουν.
3. Καλέστε ένα μέλος από κάθε ομάδα να ανταλλάξει θέσεις με μέλος
άλλης ομάδας και να παρουσιάσει την υπόθεσή του στη νέα ομάδα.

Προαιρετικό: Αν δεν είναι εφικτό να ερευνήσουν οι ομάδες μια τοπική
περίπτωση εμπορίας ανθρώπων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, μπορείτε
να εντοπίσετε προκαταβολικά τοπικά άρθρα και να τα τυπώσετε για να τα
χρησιμοποιήσουν οι ομάδες. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
σύντομες ιστορίες που παρέχονται.
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Όνομα διασωθέντα:

___________________________________________________

Ηλικία διασωθέντα:

___________________________________________________

Τόπος:			___________________________________________________
Μορφή εμπορίου		
ανθρώπων:

___________________________________________________

Μέθοδος/εργαλεία		
___________________________________________________
στρατολόγησης:		
				___________________________________________________
Δραπέτευσε το θύμα;

___________________________________________________

Αν ναι, πώς;			

___________________________________________________

				___________________________________________________
				___________________________________________________
Αν όχι, περιγράψτε το
___________________________________________________
τωρινό καθεστώς		
δουλείας:			___________________________________________________
				___________________________________________________
Περιγράψτε τα		
___________________________________________________
συναισθήματά σας
όταν μάθατε γι’ αυτή
___________________________________________________
την περίπτωση:
				___________________________________________________
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Η Έλα είναι μια νεαρή Αμερικανίδα που για χρόνια ήταν στο σύστημα ανάδοχων
οικογενειών. Πήγαινε από οικογένεια σε οικογένεια. Από σπίτι σε σπίτι. Η ζωή
της μεταβαλλόταν διαρκώς. Όταν έκλεισε τα 18 ήταν πλέον πολύ μεγάλη για να
μείνει στο σύστημα. Ένιωθε πληγωμένη και μόνη, αφού δεν είχε πουθενά να πάει
και κανέναν να στραφεί. Μια μέρα την προσέγγισε μια γυναίκα και τη ρώτησε αν
χρειαζόταν φαγητό ή βοήθεια. Η Έλα πίστεψε ότι αυτή η γυναίκα τη νοιαζόταν
πραγματικά. Της είπε ότι ο φίλος της ήταν καλός άνθρωπος και θα μπορούσε να
τη φροντίσει. Έτσι, η Έλα την εμπιστεύτηκε. Ενώ στην αρχή όλα φαίνονταν
μια χαρά, ο φίλος της γυναίκας είπε ξαφνικά στην Έλα ότι του χρωστούσε
χρήματα για όλα όσα της είχε δώσει. Έγινε ο διακινητής της, εξαναγκάζοντάς
τη να πηγαίνει από πόλη σε πόλη και να εκδίδεται. Της είπε ότι είναι άχρηστη
και ότι κανείς δεν νοιαζόταν γι’ αυτήν. Μια μέρα, όμως, η Έλα συναντήθηκε με
έναν άντρα που πίστευε ότι πλήρωνε για τις υπηρεσίες της. Αποδείχτηκε τελικά
ότι ήταν αστυνομικός και προσφέρθηκε να βοηθήσει. Παρά τους κινδύνους, τον
εμπιστεύτηκε και του είπε την ιστορία της. Ο αστυνομικός τη βοήθησε να πάει σε
ασφαλές μέρος. Ο διακινητής της συνελήφθη και η Έλα κατάφερε να βρει βοήθεια
για να αρχίσει να ξαναχτίζει τη ζωή της.

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Ο Μαμέλο ήταν 6 χρόνων. Ήταν έξω κι έπαιζε μπάλα με τον αδελφό του και τους
φίλους του όταν τους περικύκλωσαν φορτηγά του στρατού και τους απήγαγαν.
Τους οδήγησαν σε ένα στρατόπεδο που απείχε πολλές ώρες, όπου τους φώναξαν
και τους απείλησαν. Ένας στρατιώτης τού έδεσε τα μάτια και του έβαλε ένα όπλο
στα χέρια. Ένας άλλος ευέξαπτος στρατιώτης που στεκόταν πλάι στον Μαμέλο
τον χτύπησε και του είπε να κρατήσει το όπλο σφιχτά και να πυροβολήσει. Ο
Μαμέλο θυμάται ότι τράβηξε τη σκανδάλη και σκέφτηκε για ένα κλάσμα του
δευτερολέπτου ότι ήταν άντρας. Όταν όμως του έλυσαν τα μάτια, ο Μαμέλο είδε
απέναντί του τον καλύτερό του φίλο, τον Κέβιν, σε μια λίμνη αίματος. Ο Μαμέλο
ένιωσε μίσος για τους στρατιώτες που τον ανάγκασαν να σκοτώσει τον φίλο του.
Σύντομα έφτασε η μέρα που τον έστειλαν σε αποστολή. Ο Μαμέλο ήταν ένα από
τα πολλά παιδιά που εξανάγκασαν να πολεμήσει.
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΟΥΣ
Η Άμπρα έπεσε θύμα εμπορίας ανθρώπων σε πολύ νεαρή ηλικία. Η ιστορία της
ξεκίνησε όταν ήταν 13 ετών. Η αδερφή της, η Αμόλι, επρόκειτο να παντρευτεί. Τα
συνοικέσια στην κουλτούρα της είναι συχνό φαινόμενο. Με τον γάμο, η οικογένεια
της νύφης πρέπει να δώσει προίκα στον γαμπρό. Στην κουλτούρα της Άμπρα, η
προίκα είναι προσφορά χρημάτων ή αγαθών από την οικογένεια της νύφης. Όταν
παντρεύτηκε η Αμόλι, η αδερφή της Άμπρα, οι γονείς της αναγκάστηκαν να
πάρουν δάνειο 50 δολαρίων. Αν και η Άμπρα δεν το γνώριζε, είχε γίνει εγγύηση
για το δάνειο της οικογένειάς της. Εφόσον η οικογένειά της αδυνατούσε να
αποπληρώσει το δάνειο, η Άμπρα αναγκάστηκε να δουλεύει για να ξεπληρώσει το
χρέος. Η Άμπρα ήταν ένα από τα 20 παιδιά, κυρίως κορίτσια στην ηλικία της, που
αναγκάζονταν να δουλέψουν για να ξεπληρώσουν οικογενειακά χρέη. Δούλευαν
11 ώρες την ημέρα με ένα διάλειμμα για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα και
κάποιες φορές έτρωγαν μόνο ένα γεύμα. Έφτιαχναν βραχιόλια σε στενά δωμάτια.
Η Άμπρα δυσκολευόταν να καθίσει ακίνητη. Το σώμα της πονούσε επειδή ήταν
καμπουριασμένη όλη τη μέρα. Υπήρχε ένας άντρας που θεωρούταν ο “Φύλακας”.
Έμπαινε μέσα μόνο για να τους βάζει τις φωνές. Τους έλεγε πόσο άχρηστοι είναι
και ότι κανείς δεν τους θέλει. Για κάθε 1.500 βραχιόλια με χάντρες που έφτιαχνε,
η Άμπρα έπαιρνε ένα μικρό χρηματικό ποσό. Με το ζόρι έφτανε για να ζήσει κι
έπρεπε να ξεχρεώσει και το δάνειο των γονιών της.

ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Κάθριν ήταν περίπου 17 ετών όταν η μητέρα της αρρώστησε βαριά. Ήταν η
δεύτερη από 9 παιδιά. Δύο “φίλοι” της μητέρας της πήγαν στο σπίτι και πρότειναν
να κάνει η Κάθριν αίτηση για δουλειά στη Νορβηγία, ως οικιακή βοηθός σε μια
οικογένεια που γνώριζαν. Της έταξαν ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό κάθε
βδομάδα, μαζί με στέγη και τροφή. Η πρόθεσή της ήταν να στέλνει χρήματα
στο σπίτι, για να φροντίζει τη μητέρα και τα αδέρφια της. Για να ταξιδέψει και να
εκδοθεί η βίζα της ώστε να εισέλθει στη Νορβηγία, κανονίστηκε να παντρευτεί.
Όταν έφτασε την πήγαν σε ένα μεγάλο σπίτι σε ένα προάστιο. Αντί να γνωρίσει
τον σύζυγό της, γνώρισε μια οικογένεια με έναν πατέρα που ήταν πολύ σκληρός
απέναντί της. Της ξεκαθάρισε ότι πλέον του ανήκε και ότι αν δεν έκανε όλα όσα
της έλεγε θα την ξυλοκοπούσαν, θα έμενε νηστική και θα την κλείδωναν σε μια
ντουλάπα. Κάθε μέρα έπρεπε να ξυπνάει προτού καν ξημερώσει και αναγκαζόταν
να καθαρίζει το σπίτι, να μαγειρεύει, να φροντίζει τα παιδιά και να κάνει όλες τις
δουλειές του σπιτιού. Της είχαν δώσει ένα στρώμα για να κοιμάται και δεν της
επέτρεπαν να φύγει από το σπίτι. Αν δεν κατάφερνε να κάνει όλες τις δουλειές
που είχε στη λίστα της εκείνη τη μέρα, δεν της έδιναν να φάει. Ζούσε σε αυτές τις
συνθήκες επί μήνες, δουλεύοντας 14 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα.

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο Άντον ταξίδευε στην Ουκρανία, όταν του προσφέρθηκε η δυνατότητα να
δουλέψει στο εξωτερικό. Ενθουσιασμένος για τη νέα αυτή ευκαιρία, δέχτηκε.
Του είχαν πει ψέματα, όμως. Όταν έφτασε τίποτα δεν ήταν όπως φαινόταν. Του
έκαψαν τα έγγραφα ταυτοποίησης και οι διακινητές του τον ξυλοκόπησαν. Τον
εξανάγκασαν να δουλέψει σε ένα εργοστάσιο, σε μια φάρμα και σε ένα σπίτι,
έναντι μικρής ή μηδενικής αμοιβής. Επί τρία χρόνια έμεινε σκλαβωμένος και
κακοποιούνταν. Έπειτα από πολλές απόπειρες, ο Άντον κατάφερε τελικά να
δραπετεύσει. Σήμερα δεν ζει πλέον στη σκλαβιά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5
ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΟΚ ΣΟΟΥ
ΥΛΙΚΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Δύο καρέκλες, ένα μικρό τραπέζι με κούπες καφέ
(δημιουργήστε πλατό τοκ σόου)
1. Επιλέξτε δύο άτομα ως πρωταγωνιστές του ζωντανού τοκ σόου,

χρησιμοποιώντας το παρακάτω σενάριο.
2. Προσκαλέστε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να ακούσουν το τοκ σόου
και να κρατούν σημειώσεις.
3. Ρωτήστε το κοινό τα ερωτήματα προς συζήτηση που παρέχονται.

ΣΕΝΑΡΙΟ

Οικοδεσπότης: Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να γνωρίσουμε τον

Όλιβερ. Είναι πρώην θύμα εμπορίας ανθρώπων και ήρθε να μας μιλήσει για
την περιπέτειά του. Όλιβερ, θα μπορούσες να μας πεις την ιστορία σου και
πώς κατέληξες σε αυτή την κατάσταση;

Όλιβερ:

Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή να μιλάω
σήμερα μαζί σας. Αν και μερικές φορές είναι δύσκολο να το συζητάω, είμαι
πολύ τυχερός που είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σας για να σας διηγηθώ τι
μου συνέβη.

Οικοδεσπότης: Είναι απαραίτητο να ακούσει ο κόσμος την ιστορία σου, για να κατανοήσει
πώς μπορεί κάποιος να πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Όλιβερ:

Η ιστορία μου ξεκίνησε όταν ήμουν 21 ετών. Ήμουν νιόπαντρος και
περίμενα το πρώτο μου παιδί. Η οικογένειά μου μεγάλωνε και είχα ανάγκη
από περισσότερα χρήματα για να τη συντηρήσω. Έκανα αίτηση για
δουλειά σε εργοστάσιο, σε μια αγγελία που είδα σε μια τοπική έκθεση για
την απασχόληση. Το εργοστάσιο έφτιαχνε πλαστικά δοχεία για διάφορες
εταιρείες. Είχε μεγάλο αριθμό προσωπικού και φαινόταν να παρέχει πολλές
ευκαιρίες, ανάμεσά τους και την ευκαιρία μετοίκησης στη Δύση. Βλέπετε,
στη χώρα μου είναι σχεδόν αδύνατον να βρεις δουλειά.

Οικοδεσπότης: Εφόσον περίμενες και παιδί, σίγουρα θα ένιωθες την ανάγκη να το

στηρίξεις. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης υποψιάστηκες ότι αυτή η
δουλειά μπορεί να είναι απάτη;
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ΣΕΝΑΡΙΟ
Όλιβερ:

Εκείνη την ώρα όχι. Όταν το ξανασκέφτομαι, όμως, υπήρχαν κάποια
καμπανάκια. Παρ’ όλα αυτά, άρχισα να δουλεύω. Η μόνη επιλογή που μου
έδωσαν ήταν η νυχτερινή βάρδια. Έπιανα δουλειά στις 5 μ.μ. και καμιά
φορά δεν τελείωνα νωρίτερα από τις 12 μ.μ. την επόμενη μέρα. Δούλευα
εφτά μέρες τη βδομάδα και ήμουν διαρκώς εξαντλημένος.

Οικοδεσπότης: Φαντάζομαι πόσο κατάκοπος πρέπει να ήσουν. Δούλευες πολύ παραπάνω
από το προβλεπόμενο.

Όλιβερ:

Νόμιζα ότι θα άξιζε. Ήθελα πολύ να βοηθήσω την οικογένειά μου
να επιβιώσει. Ήμουν αποφασισμένος ότι δεν θα παραιτηθώ, παρά τα
εξαντλητικά ωράρια. Κανονικά έπρεπε να μας πληρώνουν ανά δύο
εβδομάδες, αλλά έλαβα την πρώτη μου επιταγή μόλις μετά την τρίτη
εβδομάδα και το ποσό αντιστοιχούμε μόνο για τον μισθό τριών ημερών.

Οικοδεσπότης: Περίμενε... Δούλεψες εικοσιμία μέρες αλλά πληρώθηκες μόνο για τρεις. Τι
έκανες όταν το συνειδητοποίησες;

Όλιβερ:

Ανέφερα το ζήτημα στη διεύθυνση. Μου εξήγησαν ότι θα το
τακτοποιούσαν αμέσως. Την επόμενη εβδομάδα με κάλεσαν στο γραφείο
για να συναντήσω το αφεντικό μου. Είπε ότι υπήρχαν διάφορα τέλη που
έπρεπε να πληρωθούν για να δουλεύει το εργοστάσιο κι ότι αυτό το ποσό
είχε αφαιρεθεί από τον μισθό όλων μας.

Οικοδεσπότης: Σε εκείνο το σημείο αποφάσισες να παραιτηθείς;
Όλιβερ:

Ήμουν όμως παγιδευμένος.

Οικοδεσπότης: Τι εννοείς;
Όλιβερ:

Όταν υπέγραψα με την εταιρεία, ένα από τα έγγραφα έλεγε “Δέχομαι
όλες τις πολιτικές της εταιρείας κι επιπλέον δέχομαι να επενδύσω στην
εταιρεία μέσω των υπηρεσιών μου”. Αν έσπαγα τη σύμβαση θα έπρεπε να
τους πληρώσω τον μισθό ενός έτους και όλα τα έξοδα μετεγκατάστασης.
Όταν μετακόμισα, η εταιρεία μού ζήτησε να της παραδώσω όλα μου τα
έγγραφα ταυτοποίησης, ακόμα και το διαβατήριό μου. Ένιωθα σαν να μην
έχω επιλογή. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η εμπορία ανθρώπων
δεν είναι σε καμιά τυχαία περίπτωση. Είναι ένα καλά μελετημένο πλάνο,
οργανωμένο έγκλημα.
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ΣΕΝΑΡΙΟ

Οικοδεσπότης: Πώς δραπέτευσες από αυτόν τον εφιάλτη; Ποια βήματα έκανες για να
ελευθερωθείς από όλα αυτά;

Όλιβερ:

Θυμήθηκα ότι στην έκθεση απασχόλησης που είχα πάει είχα ακούσει για
την εμπορία ανθρώπων. Μια ομάδα προειδοποιούσε τον κόσμο για πλαστές
αγγελίες εργασίας και μου είχε δώσει ένα φυλλάδιο που είχε έναν αριθμό
βοήθειας. Εκείνη την ώρα δεν ασχολήθηκα ιδιαιτέρως, αφού δεν πίστευα
ότι θα έπεφτα ποτέ θύμα εμπορίας ανθρώπων. Αποφάσισα όμως να καλέσω
τον αριθμό βοηθείας και να μοιραστώ όσα βίωνα. Φοβόμουν να το κάνω
επειδή ήξερα ότι ήταν επικίνδυνο να τηλεφωνήσω. Ήξερα όμως ότι ήταν η
μοναδική μου επιλογή για να ξεφύγω.

Οικοδεσπότης: Όταν αποκαλύφθηκαν αυτές οι πληροφορίες, τι συνέβη στο εργοστάσιο;
Όλιβερ:

Έγινε έρευνα και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου καταδικάστηκε. Μπόρεσα
να αποδείξω στο δικαστήριο ότι εξαπατήθηκα όταν υπέγραψα τη σύμβαση
και έλαβα ένα ποσό ως αποζημίωση, που μπόρεσα να το πάω στο σπίτι μου,
στην οικογένειά μου.

Οικοδεσπότης: Ξέρεις, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι η εξαναγκαστική εργασία μπορεί να

συμβαίνει σε όλον τον κόσμο με τόσο διαφορετικούς τρόπους - ορισμένους,
μάλιστα, διακριτικούς. Αυτή η εταιρεία ήταν απάτη, αλλά ο κόσμος δεν θα
σκεφτόταν καν ότι θα μπορούσε να έχει τέτοια ζητήματα.

Όλιβερ:

Ακούω συνεχώς να μου λένε ότι δεν θα πίστευαν πως θα συνέβαινε κάτι
τέτοιο, πράγμα που με παρακινεί ακόμα περισσότερο να βοηθήσω για
την ευαισθητοποίηση της κοινότητάς μου και του κόσμου σχετικά με την
εξαναγκαστική εργασία. Έπεσα θύμα λόγω της ανάγκης μου να φροντίσω
την οικογένειά μου. Είμαι ευγνώμων που βρέθηκα τελικά εδώ, μαζί σας,
που από θύμα έγινα διασωθέντας.

Οικοδεσπότης: Σ’ ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας στη

σημερινή εκπομπή. Θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω στο κοινό μας να μην
ξεχνά ότι οι δουλέμποροι εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των θυμάτων
τους και πώς αυτά τα τρωτά σημεία καθιστούν τα θύματα εύκολη λεία των
δουλεμπόρων, κάτι που μπορεί τελικά να τους οδηγήσει σε εξαναγκαστική
εργασία.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ερώτηση
Πρώτη:

Γιατί ήταν σημαντικό που υπήρχε μια ομάδα στην έκθεση απασχόλησης η
οποία ενημέρωνε για πλαστές ευκαιρίες εργασίας και εμπορία ανθρώπων;

Παράδειγμα Σε αυτή την ιστορία, ο Όλιβερ κατάφερε να αναγνωρίσει ότι είχε πέσει θύμα
Απάντησης: εμπορίας ανθρώπων και να καλέσει τη γραμμή βοηθείας, κάτι που είχε ως

αποτέλεσμα να ελευθερωθεί από την κατάσταση εκμετάλλευσης όπου
είχε βρεθεί. Αν δεν είχε ακούσει ποτέ για την εμπορία ανθρώπων και δεν
γνώριζε για τον αριθμό της γραμμής βοηθείας, ίσως να μην είχε καταφέρει να
δραπετεύσει. Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα προς τη λύση.

Ερώτηση
Δεύτερη:

Πώς επηρεάζει τα θύματα εμπορίας ανθρώπων η ευαισθητοποίηση του
ευρέως κοινού;

Παράδειγμα Σε καθημερινές καταστάσεις, το ευρύ κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή με
Απάντησης: ένα θύμα εμπορίας ανθρώπων. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σημάδια

της εμπορίας ανθρώπων και τους πιθανούς δείκτες ότι κάποιος έχει πέσει
θύμα διακίνησης είναι ζωτικής σημασίας. Όλοι έχουμε την ευκαιρία και την
ευθύνη να αναφέρουμε τυχόν υποψίες που εντοπίζουμε στην κοινότητά μας.

Ερώτηση
Τρίτη:

Ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες για να γίνει αναφορά σε μια γραμμή
βοηθείας για την εμπορία ανθρώπων;

Παράδειγμα Δεν είναι απαραίτητο να είστε βέβαιοι για ένα περιστατικό εμπορίας
Απάντησης: ανθρώπων για να κάνετε μια αναφορά. Αν έχετε κάποια υποψία, καλέστε τη
γραμμή βοήθειας και οι χειριστές θα μπορέσουν να σας κάνουν ερωτήσεις
σχετικά με το τι έχετε δει και βιώσει. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας.
Κάθε αναφορά μετράει και οι πληροφορίες που μοιράζεστε βοηθούν στη
συγκέντρωση χρήσιμων στοιχείων με τον καιρό.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΟΥ
ΥΛΙΚΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Μια μεγάλη κόλλα χαρτί για κάθε ομάδα και ένα αντίγραφο ανά ομάδα του
PDF “21 Τρόποι να Βοηθήσετε”.
1. Χωριστείτε σε ομάδες. Μοιράστε ένα αντίτυπο των “21 Τρόποι να

2.

3.

4.

5.

Βοηθήσετε” σε κάθε ομάδα. Καλέστε κάθε ομάδα να εξετάσει τους
διαφόρους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν και
συζητήστε επιπλέον ιδέες που μπορεί να έχουν για την ενίσχυση
της ευαισθητοποίησης στην κοινότητά τους. Σημείωση: Αν έχουν
ολοκληρώσει το “κάλεσμα σε δράση” στη δεύτερη ενότητα, βάλτε τους να
μιλήσουν για το ποιο βήμα επιλέγουν να κάνουν στην ομάδα.
Μοιράστε μια μεγάλη κόλλα χαρτί σε κάθε ομάδα, που να έχει το
ακόλουθο διάγραμμα. Ζητήστε από κάθε ομάδα να γράψει στο κέντρο
του κύκλου το κοινό-στόχο που θέλουν να ευαισθητοποιήσουν για
την εμπορία ανθρώπων. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σχολείο, ένα
πανεπιστήμιο, μια πόλη ή μια άλλη ομάδα ατόμων.
Βάλτε τους να γράψουν σε κάθε γραμμή ένα διαφορετικό βήμα που
μπορούν να κάνουν για να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση της
ομάδας που έχουν καταδείξει σχετικά με την εμπορία ανθρώπων.
Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τη στρατηγική
ευαισθητοποίησης που επέλεξε και επιτρέψτε στις υπόλοιπες ομάδες να
κάνουν ερωτήσεις και προτάσεις.
Όταν όλες οι ομάδες έχουν μοιραστεί τις ιδέες τους, αφιερώστε λίγο
χρόνο για να συνοψίσετε κάποια από τα βήματα που μπορούν να γίνουν
σήμερα κιόλας.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΕΡΓΑΛΕΊΟ 1
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΈΣΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΗΣ
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A-TEAMS ΜΈΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΚΤΎΩΣΉΣ
Διαδώστε το μήνυμα για τα #ATEAMS μέσω των προσωπικών σας μέσων κοινωνικής
δικτύωσης ή των ομάδων σας.
Ανυπομονούμε να ακούσουμε τι έχετε να πείτε! Μην ξεχάσετε τα hashtags: #ATEAMS #A21

INSTAGRAM + FACEBOOK

Επιλέξτε την αγαπημένη σας εναλλακτική:

TWITTER

Επιλέξτε την αγαπημένη σας εναλλακτική:

Όσο υπήρχε δουλεία υπήρχαν κι εκείνοι που
υπερασπίζονταν την κατάργησή της. Τα A-Teams
είναι οι νέοι μαχητές της δουλείας που θα φέρουν το
τέλος της. Μαζί πιστεύουμε ότι ένας κόσμος χωρίς
δουλεία είναι εφικτός. #ATEAMS

Όσο υπήρχε δουλεία υπήρχαν κι εκείνοι που
ξεσηκώνονταν για την κατάργησή της. Ελάτε
μαζί μας: A21.org/Action #ATEAMS

Είμαστε μια ομάδα που την ενώνει μία αποστολή: η
κατάργηση της δουλείας παντού και για πάντα. Θα
είμαστε η τελευταία γενιά που πωλείται. Μάθετε
περισσότερα: A21.org/Action #ATEAMS

Η αποστολή μας: να εξαλείψουμε τη δουλεία
παντού και για πάντα. Είμαστε τα A-Teams και
θα είμαστε η τελευταία γενιά που πωλείται.
#ATEAMS

Τα #ATEAMS είναι η καρδιά και η ψυχή της @A21.
Είμαστε οι μαχητές της δουλείας σε όλον τον κόσμο.
Θα αφιερώσουμε τον χρόνο μας, το ταλέντο μας και
την επιρροή μας για το τέλος της δουλείας παντού
και για πάντα. Ελάτε μαζί μας: A21.org/Action

Τα #ATEAMS είναι η καρδιά και η ψυχή της @
A21. Ελάτε μαζί μας: A21.org/Action

Μοιράσου την ιστορία σου. Γιατί συμμετέχεις στα
A-Teams; Δώσε έμπνευση σε άτομα της κοινότητάς
σου κοινοποιώντας την ιστορία σου. Μην ξεχάσεις τα
hashtags: #ATEAMS #A21

Τη στιγμή που εσύ διαβάζεις αυτές τις γραμμές
υπάρχουν εκατομμύρια σκλαβωμένοι άνθρωποι
σε όλον τον κόσμο. Η δουλεία έχει διαφορετικό
πρόσωπο σήμερα, αλλά το ίδιο κι εμείς. Είμαστε οι
νέοι μαχητές της δουλείας. Είμαστε τα A-Teams.
#ATEAMS

Μοιραστείτε την ιστορία σας. Εμπνεύστε την
κοινότητά σας να δραστηριοποιηθεί μαζί σας.
Μην ξεχνάτε τα hashtag: #ATEAMS #A21
Η δουλεία έχει διαφορετικό πρόσωπο
σήμερα, αλλά το ίδιο κι εμείς. Είμαστε οι
#NewAbolitionists. Είμαστε τα #ATEAMS.
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ΕΡΓΑΛΕΊΟ 2
21 ΤΡΌΠΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙΣ
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Π Α ΡΟΥ ΣΙΑ ΖΟΥ Ν

21 ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ

ΠΡΟΣΦΈΡΈΙΣ ΒΟΉΘΈΙΑ
ΦΤΙΑΞΕ ΕΝΑ Α-TEAM Χ Τ Ι Σ Ε Μ Ι Α Ο Μ Α Δ Α ΕΘ Ε Λ Ο Ν Τ Ω Ν Σ Τ Η Ν Π Ο Λ Η Σ ΟΥ.

A21.ORG/ACTION

Μ

Έ

Ι

Ν

@A21Campaign

Σ

Υ

Ν

Τ

Ο

Ν

Ι

@A21

Σ

Μ

Έ

ΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕ SHARE ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ Α21
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

@A21

Ν

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε
Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Α

ΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕ SHARE

Έ
Ο

Σ

-

A21.ORG/WATCH

Ή

Β ο ήθ η σ ε ε θ ε λ ο ν τ ι κά σ ε έ ν α α π ό τ α γ ρ α φ ε ί α μ α ς σ ε ό λ ο ν
A 21.O R G/ V O L U N T E E R
τ ο ν κό σ μ ο.

ΚΑ ΛΕΣΕ
ΤΗΝ Α21

Κάνε ένα δώρο προς τα διασωθέντα
θύματα που φροντίζει η Α21.
A 21.O R G/C O N TA C T

Κάλεσε έναν εκπρόσωπο της Α21 να μιλήσει
στην εκδήλωση που διοργανώνεις.

A21.ORG/INVITE

ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Διάδωσε το μήνυμα
κατά της εμπορίας
ανθρώπων.

A21.ORG/CAMPAIGN

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
Γράψε, τραγούδησε,
μίλα για την
Ελευθερία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ
Μ Α Θ Ε Ν Α
Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι Σ

#ATEAMS

A21.ORG/WALKHOST

Μάθε πώς να αναγ νωρίζεις ύποπτα περιστατικά εμπορίας και να
τα αναφέρεις.
A21.ORG/CANYOUSEEME

Χρησιμοποίησε το υλικό για ενημέρωση και πρόληψη.
A21.ORG/EDUCATE

ΞΕΚΙΝΑ ΝΑ

Μίλα γι αυτό που
κάνεις μέσω του
A-Team σου.

στην πόλη σου με σκοπό την ενημέρωση της
τοπικής κοινωνίας για την εμπορία ανρθώπων.

Βοήθησε ένα πρωήν θύμα εμπορίας
δίνοντας ένα ποσό μηνιαία.
A21.ORG/DONATE

Ενημερώσου και ενημέρωσε τους γύρω σου
σχετικά με την εμπορία ανθρώπων.
A21.ORG/FACTS

TAG @A21

ΔΙΑΔΙΔΕΙΣ

Διοργάνωσε το Περπάτημα για την Ελευθερία

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Α21.
A21.ORG/FUNDRAISE

K ANE ENAN

ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΜΙΑ

Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Ε Τ Ο Π Ε Ρ Π ΑΤ Η Μ Α
ΓΙΑ
ΤΗΝ
Ε Λ Ε ΥΘ Ε Ρ Ι Α

G I V E

L I B E R T Y

Αγόρασε ένα κασκόλ και στήριξε ένα πρώην θύμα
εμπορίας μέσω της κοινωνικής επιχείρησης
“Liberty”: A 21.ORG/LIBERT Y

Ψώνισε από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Α21 και
μίλα στους γύρω σου γι αυτό που αντιπροσωπεύουν τα
ρούχα σου. A21.ORG/SHOP

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΉΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΈΝΟΣ ΠΡΩΉΝ

K AI ΕΝΕΠΝΕ Ύ ΣΕ Α Λ ΛΟΎ Σ ΝΑ
Λ Α Β Ο Ύ Ν Δ ΡΑ Σ Η.
A 21.O R G/ S T O R I E S

Κ Α ΛΕΣΕ
ΚΙ Α Λ ΛΟΥΣ

Κάλεσε φίλους και γνωστούς να πάρουν μέρος
στον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων.

A21.ORG/ACTION

ΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ Στείλε ένα ενθαρρυντικό μήνυμα σε πρώην θύματα, που το έχουν ανάγκη.
@A21 | 56
ΚΑΡΤΑ Ταχυδρόμησε την κάρτα στο κοντινότερό σου γραφείο της Α21. A 2 1 . O R G / C O N T A C T

ΕΡΓΑΛΕΊΟ 3
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ A-TEAMS
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A21.gr

@A21Greece
@a21greece

@a21

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Α21: ΝΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ Α21.

Τα A-Teams είναι η προέκταση της Α21. Διαδίδουν το μήνυμα της ελευθερίας παντού.

Tα A-Teams είναι έτοιμα για δράση ανά πάσα στιγμή. Αναλαμβάνουν δράση και ενθαρρύνουν ο
ένας τον άλλον στον κοινό σκοπό που είναι η κατάργηση της δουλείας σε όλον τον κόσμο.

Όσο ακόμα υπάρχει δουλεία, θα υπάρχουν τα A-Teams.

Κάνε εγγραφή

Λάβε δράση

ΜΠΕ Σ ΣΤΑ Α -ΤΕ Α M S Σ ΗΜΕΡΑ
Επισκέψου A21.org/Action
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NOTES
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