∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Αυξητικές τάσεις στην εµπορία προσώπων
Από το 1980 που πρωτοεµφανίστηκε στην Κύπρο, η εµπορία προσώπων έχει πάρει διάφορες µορφές και σήµερα
εµφανίζεται, εκτός από τα καµπαρέ και τις µπυραρίες, στο δρόµο, σε πανεπιστήµια, ακόµα και σε καφενεία,
σύµφωνα µε τη Συντονίστρια Πολιτικής στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Τζόζη
Χριστοδούλου, η οποία αποδίδει τις αυξητικές τάσεις της εµπορίας προσώπων στην Κύπρο στις επικρατούσες
κοινωνικές αντιλήψεις και δοµές.

Σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ, η κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε σε έλλειψη πολιτικής βούλησης για εξάλειψη της
εµπορίας προσώπων, µε ανεπαρκή µέτρα, σηµειώνει ωστόσο ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει καταβάλει αρκετές
προσπάθειες για την εξάλειψη της εµπορίας προσώπων.
Είπε ακόµα ότι οι διαστάσεις του προβλήµατος της εµπορίας προσώπων στην Κύπρο πάντα ήταν µεγάλες παρόλο που
δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθµός των θυµάτων των κυκλωµάτων εµπορίας προσώπων στην Κύπρο, κι αυτό,
όπως µας εξηγεί, είναι ένα γενικότερο πρόβληµα παγκοσµίως, επειδή πρόκειται για οργανωµένο έγκληµα.
Στην Κύπρο, σύµφωνα µε την κ. Χριστοδούλου, «υπήρχε πάντα µεγάλη αύξηση της εµπορίας προσώπων και
επικρατούσε πάντα η εµπορία προσώπων µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση, παρόλο που υπήρχε και υπάρχει η
εµπορία προσώπων µε σκοπό την εκµετάλλευση στην εργασία, και άλλες µορφές».
Οπως µας αναφέρει, από το 1980 που ξεκίνησε η εµπορία προσώπων στην Κύπρο -τότε δεν είχε ονοµαστεί έτσιµέχρι σήµερα, έχει πάρει διάφορες µορφές. Η εµπορία προσώπων υπήρχε σε καµπαρέ και µπυραρίες, «ενώ σήµερα
υπάρχει και στους δρόµους, σε µασατζίδικα, και όπως φάνηκε από µια έρευνα µας, υπάρχει και σε πανεπιστήµια, σε
καφενεία εκτός των πόλεων, συνήθως σε χωριά».
Στην πλειοψηφία τους, σηµειώνει, τα θύµατα των κυκλωµάτων εµπορίας προσώπων, είναι γυναίκες, µε σκοπό είτε
τη σεξουαλική εκµετάλλευση, είτε την εργασιακή. «Η εµπορία ανδρών είναι πιο εµφανής γιατί συνήθως οι άντρες
εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους, όπως στις οικοδοµές, ενώ οι γυναίκες - θύµατα της εµπορίας προσώπων,
εργάζονται σε κλειστούς χώρους, και δεν υπάρχουν οι έλεγχοι, αρά δεν µπορείς να ελέγξεις πόσες από αυτές είναι
θύµατα» αναφέρει. Τα πρόσωπα που πέφτουν θύµατα των κυκλωµάτων εµπορίας προσώπων στην Κύπρο είναι
υπήκοοι τρίτων χωρών, µετανάστες, αλλά και υπήκοοι χωρών-µελών της ΕΕ.
Η Χριστίνα Καϊλή, Συντονίστρια Προγραµµάτων στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, ανέφερε
στο ΚΥΠΕ ότι στο πλαίσιο της εµπορίας προσώπων έχει αναπτυχθεί, από το 2010, µια νέα τάση που σχετίζεται µε
εικονικούς γάµους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γυναίκες κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες έρχονται στην Κύπρο κάτω
από ψεύτικες υποσχέσεις για µια καλύτερη ζωή, ωστόσο οι διακινητές τις προορίζουν για γάµους µε υπηκόους τρίτων
χωρών, ώστε αυτοί να αποκτήσουν το καθεστώς του Ευρωπαίου πολίτη.

Είτε στη διάρκεια της µεταφοράς τους στην Κύπρο, είτε όταν φθάσουν στην Κύπρο, οι γυναίκες αυτές
εξαναγκάζονται, µε τη χρήση βίας και απειλών -πολλές φορές τους προσφέρονται και χρήµατα - να δεχθούν να
παντρευτούν. «Είναι µια νέα τάση που παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση µε την 'εισαγωγή
νυµφών' (wife importing) και δηµιουργεί ανησυχίες, και που είναι δύσκολο να χειριστεί κανείς, διότι ο ‘γαµπρός’
δηµιουργεί ένα είδος προσωπικής σχέσης µε το θύµα, και είναι επίσης ένα από τα θέµατα που δεν αγγίζουν ακόµα οι
νοµοθεσίες για τη µετανάστευση ή για την εµπορία προσώπων» επισηµαίνει.
Σύµφωνα µε την κ. Καϊλή, ο Νόµος της Κύπρου για την εµπορία προσώπων δεν περιλαµβάνει ως µορφή
εκµετάλλευσης τον εξαναγκαστικό γάµο. «Με βάση το Νόµο για τη µετανάστευση, εικονικός γάµος είναι ο γάµος που
συνάπτεται µεταξύ κάποιου που διαµένει µόνιµα στην Κύπρο και ενός ξένου, για σκοπούς υπηκοότητας, για να
εκµεταλλευτούν δηλαδή τα προνόµια που παρέχει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Αυτός ο ορισµός είναι προβληµατικός
γιατί έχει µια καθαρά οικονοµική πτυχή».
«Οταν δούµε τις περιπτώσεις που υπάρχουν στο πλαίσιο της εµπορίας προσώπων, διαπιστώνουµε ότι είναι
περισσότερο εξαναγκαστικοί γάµοι» αναφέρει, εξηγώντας ότι τέτοιου είδους υποθέσεις εµπορίας προσώπων δεν
µπορούν να σταθούν στο δικαστήριο, ακριβώς επειδή µε βάση το Νόµο δεν θεωρούνται µορφή εκµετάλλευσης. Στο
παρόν στάδιο, για τις περιπτώσεις αυτές, «χρησιµοποιούνται κάποιες δικλείδες του Ποινικού Κώδικα, αλλά και του
Νόµου για τη µετανάστευση» σηµειώνει η κ. Καϊλή, προσθέτοντας ότι τέτοιες δίκες µπορεί να διαρκέσουν και δύο
χρόνια, οπότε ο µάρτυρας, δηλαδή το θύµα, επιστρέφει στην πατρίδα του, και η καταδίκη του διακινητή καθίσταται
δύσκολη υπόθεση. «Στην ουσία οι διακινητές βρήκαν ένα νέο τρόπο να κάνουν εµπορία προσώπων» αναφέρει η κ.
Καϊλή.
Η Τζόζη Χριστοδούλου προσθέτει ότι δεν προσφέρονται στο θύµα οι απαραίτητες υπηρεσίες ώστε να «πειστεί» για
τους λόγους που πρέπει να παραµείνει στην Κύπρο, εφόσον είναι ο µοναδικός µάρτυρας στην υπόθεση, κι αυτό είναι
ένα γενικότερο πρόβληµα στην εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν εµπορία προσώπων.
Σε σχέση µε την κυπριακή νοµοθεσία, που αναφέρει ότι για να αναγνωριστεί κάποιος ως θύµα της εµπορίας
προσώπων πρέπει να έχει υποστεί µόνιµη βλάβη (sustained damage) ή οικονοµική απώλεια (financial loss), η κ.
Χριστοδούλου υπογραµµίζει ότι «είναι µεγάλο πρόβληµα» διότι ενώ η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη
δράση ενάντια στην εµπορία προσώπων δίνει την ευκαιρία να αναγνωριστεί κάποιος ως πιθανό θύµα κυκλωµάτων
εµπορίας προσώπων, πριν τύχει εκµετάλλευσης, η κυπριακή νοµοθεσία δεν αφήνει περιθώρια για κάτι τέτοιο. Η κ.
Χριστοδούλου σηµειώνει ότι για τις συγκεκριµένες αναφορές στο Νόµο, το Ινστιτούτο απευθύνθηκε στη Βουλή και
στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά αγνοήθηκε.
Τονίζει επίσης ότι όλοι οι αρµόδιοι που εµπλέκονται στις προσπάθειες εξάλειψης της εµπορίας προσώπων πρέπει να
τυγχάνουν συστηµατικής εκπαίδευσης για το τι σηµαίνει εµπορία προσώπων και τις µορφές που λαµβάνει, ώστε να
είναι σε θέση να µπορούν να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν πιθανά θύµατα. «Συχνά ακούµε δικαιολογίες από την
Κυβέρνηση και την ΕΕ, ότι τα κυκλώµατα εµπορίας προσώπων είναι ένα βήµα πιο µπροστά µας. Για εµάς αυτό είναι
µια απλή δικαιολογία για να υπάρχει εµπορία προσώπων, διότι υπάρχουν και πολλά κέρδη πίσω από αυτήν»
αναφέρει, εκφράζοντας την εκτίµηση ότι «δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για να εξαλειφθεί το πρόβληµα».
Σύµφωνα µε την κ. Χριστοδούλου, η έλλειψη πολιτικής βούλησης για εξάλειψη της εµπορίας προσώπων
καταδεικνύεται από το ότι «τα µέτρα που λαµβάνονται δεν είναι επαρκή». Οπως αναφέρει, το Υπουργείο Εσωτερικών
έχει καταβάλει αρκετές προσπάθειες , µεταξύ των οποίων και η αλλαγή του όρου που χρησιµοποιείται στη
νοµοθεσία, από καλλιτέχνιδες σε πνευµατικούς δηµιουργούς/ερµηνευτές. «Ναι, ο λόγος που άλλαξε είναι επειδή η
καλλιτέχνιδα είχε στιγµατιστεί, ότι καλλιτέχνιδα ίσον πόρνη. Ο ορισµός του καλλιτέχνη όµως δεν σηµαίνει κάτι
αρνητικό. Αρα δεν νοµίζω ότι χρειαζόταν να γίνει αλλαγή ονοµασίας για να σταµατήσουµε την εµπορία προσώπων»
αναφέρει.
Εκφράζει ακόµα την εκτίµηση ότι έχουν µειωθεί πάρα πολύ οι αστυνοµικές έρευνες σε χώρους που πιθανόν να
γίνεται εµπορία προσώπων. «Η γνώµη µας είναι ότι από τη στιγµή που µπορεί οποιοσδήποτε πελάτης να βρει αυτές
τις γυναίκες και να αγοράσει αυτές τις υπηρεσίες, και η Αστυνοµία µπορεί να τις βρει. Αρα δεν γίνονται αρκετές
δράσεις για να δούµε που και πως συµβαίνει και να το καταπολεµήσουµε», σηµειώνει.
«Παίζουν µεγάλο ρόλο τα ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας» προσθέτει, αναφέροντας ότι «πολλοί από αυτούς
είναι µέλη του οργανωµένου εγκλήµατος». «Κανείς δεν τους ελέγχει, δεν ξέρουµε καν πώς δουλεύουν. Υπάρχουν
και στην Κύπρο, και στις χώρες προέλευσης των θυµάτων και γίνεται µια συνεννόηση µεταξύ των δύο γραφείων και
µε αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να φέρνουν γυναίκες στην Κύπρο, που πολύ πιθανόν να είναι θύµατα εµπορίας
προσώπων, είτε για εργασία, είτε για σεξουαλική εκµετάλλευση» σηµειώνει η κ. Χριστοδούλου.
Κληθείσα να σχολιάσει τις αναφορές στην τελευταία έκθεση της GRETA (Οµάδα Εµπειρογνωµόνων του ΣτΕ για τη
δράση ενάντια στην εµπορία προσώπων) για την Κύπρο, µε βάση τις οποίες η Κύπρος δεν έχει λάβει τα απαραίτητα
µέτρα για µείωση της ζήτησης υπηρεσιών που προσφέρουν τα θύµατα των κυκλωµάτων εµπορίας προσώπων, η κ.
Χριστοδούλου κάνει αναφορά σε µια έρευνα του Ινστιτούτου, µε βάση την οποία στην Κύπρο υπάρχει ζήτηση για
σεξουαλικές υπηρεσίες, που οφείλεται, όπως απέδειξε η έρευνα, στις υπάρχουσες κοινωνικές αντιλήψεις και δοµές.

Οπως εξηγεί, η µείωση της ζήτησης για σεξουαλικές υπηρεσίες δεν έχει να κάνει τόσο µε την ενηµέρωση. «Ολα
ξεκινούν από πολύ πιο βαθιά. Οταν πρώην Υπουργός ∆ικαιοσύνης είπε ότι όνειρο της κάθε γυναίκας από την
Ανατολική Ευρώπη είναι να έρχεται να γίνεται πόρνη, όταν εκφράζεται αυτή η αντίληψη από έναν Υπουργό, σίγουρα
αυτή υπάρχει και στην κοινωνία µας. Αρα πρέπει να αλλάξουν οι δοµές µας». Η κ. Χριστοδούλου εξηγεί ότι σε µια
κοινωνία όπου η συµµετοχή της γυναίκας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων είναι περιορισµένη, λόγω των κοινωνικών
δοµών, «είναι λογικό ότι, όταν το κράτος δέχεται να υπάρχουν γυναίκες θύµατα εµπορίας προσώπων και άντρες που
µπορούν να τις αγοράζουν για να τις πουλούν, τότε περνά το µήνυµα ότι οι γυναίκες είναι για πώληση και αγορά».
«Πέραν των στερεοτύπων πρέπει να αλλάξουν και κάποιες δοµές. Αρα πρέπει να αρχίσουµε από τα σχολεία, ακόµα
και από τα δηµοτικά και τα γυµνάσια, για θέµατα στερεοτύπων, τι σηµαίνει κοινωνικό φύλο, ίσες ευκαιρίες,
γυναικεία ανθρώπινα δικαιώµατα, και γιατί είναι σηµαντικό να προωθηθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών»,
σηµειώνει.
Σε σχέση µε την προστασία που παρέχει το κράτος στα θύµατα των κυκλωµάτων εµπορίας προσώπων, η κ.
Χριστοδούλου αναφέρει ότι υπάρχει το κρατικό καταφύγιο, για το οποίο όµως άλλοι εµπειρογνώµονες σε θέµατα
προστασίας, έχουν εκφράσει την άποψη ότι δεν είναι καταφύγιο αλλά χώρος φιλοξενίας. Η ίδια θεωρεί ότι ένα
καταφύγιο πρέπει να παρέχει στα θύµατα κοινωνική, ψυχολογική, οικονοµική στήριξη, ενώ το καταφύγιο στην
Κύπρο είναι, όπως αναφέρει, ένας χώρος όπου τα θύµατα µπορούν να κοιµούνται και να τρώνε µέχρι να εξελιχθεί η
υπόθεσή τους. «∆εν φαίνεται να είναι επαρκής η προστασία που προσφέρει το κράτος» διαπιστώνει η κ.
Χριστοδούλου, µέσα και από επαφές που έχει η ίδια µε θύµατα των κυκλωµάτων εµπορίας προσώπων, τα οποία
ζητούν περισσότερη ψυχολογική στήριξη.
Η κ. Χριστοδούλου τονίζει επίσης ότι είναι πολύ σηµαντικό τα ΜΜΕ να προβάλλουν το πρόβληµα της εµπορίας
προσώπων κατά τρόπο που να µην θυµατοποιούνται ξανά τα ίδια τα θύµατα. Αναφέρει ως παράδειγµα την ιστορία
µιας κοπέλας που παρουσιάστηκε σε ηµερίδα για την εµπορία προσώπων και το ρόλο των ΜΜΕ, για να παρουσιαστεί
µε ποιό τρόπο δρουν τα κυκλώµατα εµπορίας προσώπων. «Αντι να πάρουµε το µήνυµα, πήραµε την υπόθεση και την
ξαναείπαµε...αν εκείνη γυναίκα µιλούσε ελληνικά και διάβασε στην εφηµερίδα την ιστορία της, αµέσως την
ξανάζησε» εξηγεί η κ. Χριστοδούλου, προσθέτοντας ότι «στην προσπάθεια των ΜΜΕ να ενηµερώσουν τον κόσµο,
ακόµα και να τον σοκάρουν σχετικά µε την εµπορία προσώπων, µπορεί ταυτόχρονα να προκαλέσουν και ζηµιά» στο
ίδιο το θύµα.
Σε σχέση µε την εµπορία προσώπων, οι πολίτες µπορούν να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα: 1460, 1440, 1455.
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