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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «EMBRACING VICTIMS OF TRAFFICKING,

PROTECTION, ΙNFORMATION, STRATEGIES – ‘EMBRACING» η εκπόνηση

προτάσεων πολιτικής για θέματα προτεραιότητας σχετικά με την πρόληψη και την

καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών στην Κύπρο ήταν μια από

τις σημαντικότερες δράσεις. Προτάσεις πολιτικής που λαμβάνουν υπόψη τις

συζητήσεις που έγιναν τόσο στα Εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν άνθρωποι

κλειδιά που εκπροσωπούσαν ΜΚΟ/φορείς/ Υπουργεία, όσο και από τις συνεντεύξεις

που έγιναν στα πλαίσια διεξαγωγής της ποιοτικής έρευνας με τους βασικούς

ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους με το θέμα ανθρώπους.

Οι χώροι σεξουαλικής εκμετάλλευσης των γυναικών στην Κύπρο είναι πλέον πολλοί

και διάχυτοι, όπως καμπαρέ, μουσικοχορευτικά κέντρα, μπυραρίες, ινστιτούτα

μασάζ, καφενεία, στους δρόμους, σε σπίτια και άλλα. Επιπρόσθετα, η εμπορία

γυναικών γίνεται πλέον και μέσω νόμιμων διόδων, όπως με εικονικούς γάμους,

απασχόληση σε τομείς όπως των οικιακών εργαζομένων, ψυχαγωγίας και άλλους.

Μια από τις κύριες αιτίες της εμπορίας γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση προς

την Κύπρο είναι η ανδρική ζήτηση για σεξ και η διαθεσιμότητα τέτοιων υπηρεσιών.

Η ζήτηση υπηρεσιών σεξ στην Κύπρο διαμορφώνεται από το πατριαρχικό και

ανδροκρατούμενο μοντέλο της κυπριακής οικογένειας και συναφείς αντιλήψεις των

κυπρίων αντρών για τις γυναίκες γενικότερα, αλλά και για ορισμένες ομάδες

μεταναστριών ειδικότερα.

Οι κυριότερες εισηγήσεις/προτάσεις πολιτικής, όπως αυτές καταγράφηκαν κατά τη

διάρκεια υλοποίησης του Έργου αυτού ακολουθούν στη συνέχεια δομημένες ανά

θεματική ενότητα και ακολουθούν μια σύντομη περιγραφή των θεμάτων για τα οποία

γίνονται προτάσεις.
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2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Νόμος 60(Ι)/2014 στους λίγους μήνες που έχει τεθεί σε ισχύ το 2014 θεωρείται

σημαντικό θετικό βήμα από την κοινωνία των πολιτών και από τους φορείς που έχουν

την ευθύνη εφαρμογής και παρακολούθησής του. Η καταλληλότητα και

αποτελεσματικότητά του κάθε νόμου, ωστόσο, καθορίζεται τόσο από το περιεχόμενο

του, όσο και από την εφαρμογή του. Για να έχει πρακτική εφαρμογή ωστόσο,

χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή και παρακολούθηση του, καθώς και στις

πρακτικές που ακολουθούνται και όπου χρειάζεται να γίνεται αξιολόγηση και να

βελτιώνεται με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις νέες πραγματικότητες.

Ο Νόμος Ν.60(Ι)/2014, κατά γενική ομολογία, αποτελεί ένα νέο σημαντικό και θετικό

όπλο κατά της εμπορίας προσώπων. Ο Νόμος αυτός, όμως, είναι πιο σύνθετος από

τον προηγούμενο καθώς έχει αυξήσει το επίπεδο παρέμβασης της πολιτείας σχεδόν

σε όλους τους τομείς καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων, που σημαίνει μεταξύ

των άλλων:  ανάγκη υψηλότερου επιπέδου συντονισμού, ιεράρχηση προτεραιοτήτων

και στρατηγικό σχεδιασμό, αύξηση πόρων (είτε αυτοί είναι άμεσοι, π.χ. περισσότεροι

λειτουργοί, είτε έμμεσοι, π.χ. μεγαλύτερο κόστος για την διεκπεραίωση υποθέσεων,

την προστασία θυμάτων, κ.ά.), καθώς και υψηλότερα επίπεδα εξειδίκευσης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Για αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και της σωστής και αποτελεσματικής

εφαρμογής του νόμου υπάρχει ανάγκη σύνταξης εγχειριδίου εφαρμογής-

διαδικασιών του νόμου (Manual) του νέου Νόμου Ν.60(Ι)/2014. Αυτό δεν

είναι μόνο αναγκαίο για κάθε νόμο, αλλά η εμπειρία της προβληματικής

εφαρμογής του προηγούμενου Νόμου λόγω έλλειψης εγχειριδίου και η

αυξημένη πολυπλοκότητα του νέου Νόμου, το καθιστούν αναγκαίο. Η

Πολυθεματική μπορεί να συζητήσει τις τεχνικές απόψεις αυτού του



3

εγχειρίδιου και τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν και να παρακολουθείται η

πρόοδος ετοιμασίας του ενεργητικά από τον Εθνικό Συντονιστή.

2.1.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
- Διάθεση του κατάλληλου ύψους πόρων/κονδυλίων ώστε να εφαρμοστούν

αποτελεσματικά, δίκαια και αποδοτικά οι εθνικοί νόμοι και οι διεθνείς

υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για το πρόβλημα αυτό.

- Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων (ευαισθητοποίηση) και η διάθεση πόρων σε κάθε

Υπουργείο να γίνεται όχι με πρωτεύοντα γνώμονα τις ανάγκες του κάθε

Υπουργείου, αλλά με το επίπεδο συμβολής του κάθε Υπουργείου που

χρειάζεται για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, δίκαια, έγκαιρα, οικονομικά

για όλους τους εμπλεκόμενους, και πρωτίστως για τα θύματα, η αλυσιδωτή

εφαρμογή του Νόμου.

- Στην παρούσα συγκυρία, χωρίς να παραγνωρίζονται οι δημοσιονομικές

συνθήκες, οποιαδήποτε μείωση ή διατήρηση των ανθρώπινων πόρων που

εμπλέκονται σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την εμπορία προσώπων και με

την εμπορία γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση, θα έχει άμεσες

αρνητικές επιπτώσεις για τα ίδια τα θύματα, για την Κυπριακή κοινωνία, και

για την διεθνή εικόνα της Κύπρου.

- Η εξέταση του ύψους και διαθεσιμότητας των ανθρώπινων και υλικών πόρων

από τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες στη εφαρμογή του Νόμου, να

γίνεται με κύριο γνώμονα τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα των

θυμάτων , καθώς και με γνώμονα την ποιότητα σε μορφή εξειδίκευσης, ώστε

οι πόροι αυτοί να είναι κατάλληλοι, βιώσιμοι, αποτελεσματικοί και

αποδοτικοί για όλους τους εμπλεκόμενους.

2.2 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο είναι ασύμμετρες και

ιεραρχημένες, τόσο στο πλαίσιο της οικογένειας, όσο και στη δημόσια σφαίρα ζωής,
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που έχουν ως αποτέλεσμα την άνιση κατανομή εργασίας και εξουσίας μεταξύ των

φύλων και του κοινωνικού τους προκαθορισμού στις αντίστοιχες σφαίρες ζωής. Αυτή

η σχέση ανδρών και γυναικών στην οικογένεια αποτελεί το στερεότυπο μοντέλο της

κυπριακής οικογένειας, κυρίως πατριαρχικό και ανδροκρατούμενο, που έχει

αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικό στην κυπριακή κοινωνία

Παραμένουν οι αρνητικές αντιλήψεις για τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

στην κυπριακή κοινωνία, περιλαμβανομένων και μεταξύ ορισμένων δημόσιων

λειτουργών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Χρειάζεται εντατικοποίηση και συστηματοποίηση επιμορφωτικών και

εκπαιδευτικών προσπαθειών σε αυτό το ζήτημα προς το κοινό και τους

δημόσιους λειτουργούς.

- Επίσης έχοντας υπόψη ότι αγόρια και άνδρες αγοράζουν σεξ για να

‘εξακριβώσουν’  την ανδρική ταυτότητα τους αλλά και για εξασκήσουν

εξουσία, αποτέλεσμα της πατριαρχικής κοινωνίας, είναι σημαντικό να γίνουν

δράσεις που να στοχεύουν στο ρόλο των αγοριών και των ανδρών στην

καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική

εκμετάλλευση.

- Να δημιουργηθούν αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης της επίδρασης των

μηνυμάτων στην αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφοράς για ασφαλή

συμπεράσματα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται επιστημονική προσέγγιση στην

εκπόνηση των μηνυμάτων, των μεθόδων μετάδοσης και μέτρησης της

επίδρασής τους στο κοινό.

- Αναφορικά με το σχεδιασμό των δράσεων ευαισθητοποίησης στα Σχέδια

Δράσεις,  πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα ορισμένων Υπουργείων

να ολοκληρώσουν τις δράσεις αυτές.

- Για να επιτευχθεί σωστότερη και αποτελεσματικότερη ευαισθητοποίηση του

κοινού για την εμπορία γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση, χρειάζεται

επιστημονική προσέγγιση για την κατανόηση και την ανάλυση των

κοινωνικών και πολιτισμικών αντιλήψεων περί εμπορίας γυναικών, έμφυλων

σχέσεων, μετανάστευσης και πορνείας, για τις αλληλοεπιδράσεις τους και την

εξαγωγή συμπερασμάτων για την επεξεργασία μηνυμάτων και μεθόδων που
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θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο και εμβέλεια στο κοινό. Μια τέτοια

επιστημονική έρευνα πρέπει να διεξαχθεί από φορέα εξειδικευμένο στα

θέματα ισότητας των φύλων σε συνεργασία με φορείς Μέσων Μαζικής

Ενημέρωσης και άλλους αρμόδιους φορείς επιστημονικούς και μη φορείς.

2.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Αναφορικά με τις δεξιότητες και ικανότητες δημοσίων λειτουργών να διαχειρίζονται

και να προσεγγίζουν θύματα εμπορίας και τα αιτήματά τους παρατηρείται χάσμα

ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας και στους λειτουργούς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Πρέπει να αυξηθεί μέσα από την εκπαίδευση και την εμπέδωση της

σοβαρότητας του εγκλήματος,  η ικανότητα των λειτουργών που εργάζονται

σε ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις που δύναται

να αποτελούν εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων και να κάνουν τις

κατάλληλες παραπομπές.

2.3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ/ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝ

Η αυστηρή δίωξη και καταδίκη των διακινητών (και διεφθαρμένων δημοσίων

λειτουργών) αποτελεί το σοβαρότερο έλλειμμα αποτελεσματικής αντιμετώπισης της

εμπορίας προσώπων στην Κύπρο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να μην παρατηρείται στον τομέα

της ποινικής δίωξης καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων θυμάτων εμπορίας

σεξουαλικής εκμετάλλευσης με αποτέλεσμα τα θύματα ή να επιστρέφουν στις

πατρίδες τους ή η μαρτυρία τους να θεωρείται μη αξιόπιστη λόγω του

χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει.
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- Να εκδικάζονται οι υποθέσεις σύμφωνα με το Ν. 60(Ι)/2014 και όχι σύμφωνα

με τον Ποινικό Κώδικα περί πορνείας.

- Η εκπαίδευση/ κατάρτιση των Δικαστών και των Δημόσιων Κατηγόρων στο

θέμα της εμπορίας προσώπων γενικά και ειδικότερα στο ζήτημα της

σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών πρέπει επίσης να προωθηθεί σε

τακτική βάση.

- Θεωρούνται ως βασικές προτεραιότητες η επιτάχυνση της δικαστικής

διαδικασίας για τα θύματα εμπορίας, η επιβολή ποινών που να

ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα του εγκλήματος της εμπορίας γυναικών για

σεξουαλική εκμετάλλευση και η αξιολόγηση των πρακτικών στο χώρο της

δικαιοσύνης όπως αυτές έχουν συστηθεί από τις διάφορες διεθνείς και

κυπριακές εκθέσεις.

2.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Χρειάζεται να επισπευσθούν οι διαδικασίες παροχής δημόσιου βοηθήματος στα

θύματα που δεν έχουν επαρκείς πόρους, πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη και μόνιμης ψυχολογικής στήριξης στο καταφύγιο και παροχής

προγραμμάτων εργασιακής αποκατάστασης των θυμάτων.

- Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση με έμφαση στην διάσταση του φύλου με

ταυτόχρονη λήψη άλλων μέτρων που να αφορά την προστασία, ενδυνάμωση και

ένταξη των γυναικών που βρίσκονται στην πορνεία (θύματα εμπορίας ή όχι) στην

αγορά εργασίας και την εκπαίδευση

2.4.1 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
Στο στάδιο της στήριξης/προστασίας ‘χάνονται’ τα θύματα, μεταφορικά και

πραγματικά, γιατί είτε δεν λαβαίνουν πολλές φορές την έγκαιρη και κατάλληλη

στήριξη και καθοδήγηση κατά την παραμονή τους εδώ, είτε φεύγουν από την Κύπρο

πριν εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Στην τελευταία περίπτωση συμβάλλουν σημαντικά

και οι καθυστερήσεις στο στάδιο της Δικαιοσύνης.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Πρέπει να επιλυθούν το λειτουργικά προβλήματα του Καταφυγίου, οι

καθυστερήσεις στην πληρωμή επιδομάτων, η μη έγκαιρη έκδοση άδειας παραμονής ή

επαναπατρισμού χωρίς την κατάλληλη συνεννόηση με άλλες εμπλεκόμενες

υπηρεσίες και άλλα.

- Η συνέχιση της μη παροχής μόνιμης υπηρεσίας ψυχολογικής στήριξης στο

Καταφύγιο, δυστυχώς θα ενισχύσει την εντύπωση της διαχρονικής έλλειψης

ευαισθητοποίησης και αντίληψης του αρμόδιου Υπουργείου ως προς τις γυναίκες

θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και τη έλλειψη βαθύτερης αντίληψης του

συστημικού ρόλου του στην όλη διαδικασία εφαρμογής του Νόμου.

- Χρειάζεται η δημιουργία ψυχολογικού προφίλ του θύματος από ψυχολόγο γιατί η

εμπειρία δείχνει ότι άλλα λέει το θύμα στην αρχική ψυχολογική κατάστασή της και

άλλα μετά, κατά τη διάρκεια της δίκης. Πρέπει να εξηγείται αυτή η αλλαγή

συμπεριφοράς. Με αυτό τον τρόπο δε θα θεωρείται η μαρτυρία της μη πειστική ή μη

αξιόπιστη στα Δικαστήρια.

- Οι γυναίκες που διαμένουν στο Καταφύγιο να έχουν τρόπους δημιουργικής

απασχόλησης και να μη νοιώθουν ότι είναι σε φυλακή. Δεν αρκεί μόνο η πρόσβαση

στο διαδίκτυο και η δορυφορική τηλεόραση.

2.4.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΚΟ
Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ΜΚΟ στα θύματα σεξουαλικής

εκμετάλλευσης όταν φεύγουν από το καταφύγιο είναι κυρίως αυτές της ψυχολογικής

στήριξης, συνοδείας σε διάφορες υπηρεσίες, πληροφόρησης των δικαιωμάτων τους,

advocacy και λειτουργίας διαμερισμάτων, που το κόστος του καταλύματος

καλύπτεται από το ποσό παροχής στέγασης που λαμβάνουν (αυτός είναι και ένας

άλλος λόγος για την έγκαιρη έγκριση και πληρωμή αυτού του ποσού).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Να γίνει η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοσης του

Κανονιστικού Πλαισίου για τη Δημιουργία μη κρατικών καταφυγίων και ανάληψη

πιο ενεργητικού ρόλου του Εθνικού Συντονιστή προς ολοκλήρωση εντός

συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.
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- Να γίνουν Πρωτόκολλα Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων και ΜΚΟ που θα

ενισχύουν τα επίπεδα στήριξης και επανένταξης των θυμάτων που μπορούν να

παράσχουν οι ΜΚΟ. Όλες αυτές και άλλες υπηρεσίες που παρέχουν οι ΜΚΟ είναι

από ιδίους πόρους γιατί η έλλειψη των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας δεν επιτρέπει

ουσιαστική χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Η μη ολοκλήρωση των Πρωτοκόλλων

Συνεργασίας θεωρήθηκε από τις ΜΚΟ ότι δε συμβάλλει στη δημιουργία ποιοτικών

υπηρεσιών στήριξης και aftercare για τις γυναίκες θύματα σεξουαλικής

εκμετάλλευσης ώστε να επαναχθούν γρήγορα και σωστά στην κοινωνία.

2.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ -ΠΣΟ

Η ΠΣΟ λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά σε οριζόντιο επίπεδο, κυρίως όσον αφορά

τη σύγκλισή της σε συνάντηση, την προετοιμασία των Σχεδίων Δράσης και τη

λειτουργία των εκάστοτε ομάδων εργασίας. Επιπλέον, η κάθετη λειτουργία είναι

ικανοποιητική όπου αφορά την υλοποίηση δράσεων, κατά πρώτο λόγο,

ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των Σχεδίων Δράσεων. Τούτο συμβαίνει γιατί ως

επί  τω πλείστον οι δράσεις αυτές υλοποιούνται ξεχωριστά από κάθε

Υπουργείο/Τμήμα/Γραφείο.  Η κάθετη παρέμβαση της ΠΣΟ για την επίτευξη

οριζόντιου συντονισμού επιχειρησιακής φύσης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, σε

πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχει επιτύχει. Οι ΜΚΟ, θεωρούν σημαντική τη συμμετοχή

τους στην Πολυθεματική, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουν ότι υπάρχει περισσότερη

συζήτηση/θεωρία αντί πράξεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Να επιδιωχθεί καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, είτε

μεταξύ των ίδιων των Υπουργείων είτε μεταξύ των Υπουργείων και των

ΜΚΟ.

- Να ολοκληρωθεί ο Κυπριακός Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς ο οποίος θα

συμπεριλαμβάνει το Εγχειρίδιο Συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων

φορέων, (β) τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ και Υπουργείων, (γ)

την επίλυση του προβλήματος με το Σχέδιο Κρατικών Επιχορηγιών και τις

ΜΚΟ που σχετίζεται με τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας και (δ) την έλλειψη

κανονιστικού πλαισίου για τη δυνατότητα αδειοδότησης μη κρατικού

υποστατικού για να λειτουργεί ως Καταφύγιο.
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- Η εκπροσώπηση των Υπουργείων/Τμημάτων/Διευθύνσεων στην

Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα να αποτελείται από επίπεδο λειτουργών

που να μπορούν να λαμβάνουν θέσεις και αποφάσεις εκ μέρους των

υπηρεσιών τους.

- Η συχνή αλλαγή εκπροσώπων δημοσίων υπηρεσιών στην Πολυθεματική να

διερευνηθεί από τον Ανεξάρτητο Εξωτερικό Αξιολογητή, όταν επιλεγεί, σε

διαβούλευση με τα μέλη της Πολυθεματικής και να προτείνει ανάλογες

παρεμβάσεις. Ίσως το πιο κατάλληλο ελάχιστο χρονικό μήκος εκπροσώπησης

να είναι τουλάχιστον η διετής διάρκεια των Σχεδίων Δράσης.

- Διερεύνηση της ιδέας δημιουργίας βάσης δεδομένων παρακολούθησης

υποθέσεων εμπορίας προσώπων από ομάδα εργασίας της Πολυθεματικής που

θα της παράσχει τις σχετικές προδιαγραφές εντός του 2015.

2.6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Νέες πρόνοιες της νέας Νομοθεσίας απαιτούν επανασχεδιασμό των υφιστάμενων

υπηρεσιών, επαναπροσδιορισμό προτεραιοτήτων και επιπλέον πόρους από τους

εμπλεκόμενους φορείς και ιδιαίτερα από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι νέες αυτές απαιτήσεις

παρέχουν την ευκαιρία στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων να επανασχεδιάσει όλες τις υπηρεσίες του προς τα θύματα εμπορίας με

στόχο τη βέλτιστη ενοποίηση (integration) και ιεράρχηση προτεραιοτήτων όλων των

διαφορετικών υπηρεσιών του Υπουργείου, σε διαβούλευση με όλους τους

εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και ΜΚΟ. Η εύλογη χρονική επίλυση του

ζητήματος των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την

επιτυχία όλου του πλέγματος υπηρεσιών στήριξης προς τα εν λόγω θύματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Χρειάζεται, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, μια αξιολόγηση της λειτουργίας και

του επιπέδου των υπηρεσιών και πολιτικών του που αφορούν τα θύματα

σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
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- Χρειάζεται επίσης, ένας σχεδιασμός στα πλαίσια και στο πνεύμα του Νόμου

60(Ι)/2014 με στόχο τη βέλτιστη ενοποίηση (integration) και ιεράρχηση

προτεραιοτήτων όλων των διαφορετικών υπηρεσιών του Υπουργείου, σε

διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και ΜΚΟ.

Ενδεικτικά:

 Έκδοση Εγκυκλίων που να περιγράφουν τα καθήκοντα και τις διαδικασίες

υπηρεσιών του Τμήματος και του Υπουργείου Εργασίας γενικότερα που

εξυπηρετούν θύματα εμπορίας προσώπων.

 Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων προτάθηκε όπως το Καταφύγιο

λειτουργεί όπως το μοντέλο των καταφυγίων των γυναικών θυμάτων

ενδοοικογενιακής βίας. Δηλαδή, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών κατά την παραμονή των θυμάτων στο

Καταφύγιο και προετοιμασία για τα επόμενα βήματα επανένταξής τους.

 Ο Ν.60(Ι)/2014 αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα θύματα εμπορίας δικαιούνται,

παραδείγματος χάριν, πρόσβαση στις υπηρεσίες των Δημόσιων Υπηρεσιών

Απασχόλησης και της ΑΝΑΔ, που αποτελεί σημαντικό βήμα επανένταξης.

Πρέπει να γίνει λοιπόν ένας σχεδιασμός, δημιουργία ‘pathways’ για το πώς θα

κινηθεί ένα θύμα εμπορίας μετά την έξοδο του από το Καταφύγιο σε άλλες

υπηρεσίες που δεν ελέγχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

- Η επανεκτίμηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων πόρων και ο

προσδιορισμός πιθανών νέων πόρων από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και γενικότερα από όλες τις

εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να γίνει πρωτίστως με κριτήρια

ποιοτικά - εξειδίκευσης - και μετά με ποσοτικά. Η προσέγγιση αυτή θα

συμβάλλει επίσης και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών στήριξης/προστασίας

προς το επίπεδο που να πλησιάζει αυτών της Αστυνομίας και της

Δικαιοσύνης. Η μη ποιοτική αναβάθμισή τους θα συνεχίσει τις υπάρχουσες

αδυναμίες στην προστασία, στη στήριξη, στην επανένταξη και στην δίκαια

εκδίκαση των υποθέσεων των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

- Ο προτεινόμενος επανασχεδιασμός των υπηρεσιών Υπουργείου Εργασίας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τα θύματα σεξουαλικής

εκμετάλλευσης θα είναι ημιτελής αν δεν λυθεί σε πολύ εύλογο χρονικό
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διάστημα – εκκρεμεί επί επτά χρόνια – το ζήτημα των Πρωτοκόλλων

Συνεργασίας, που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση ΜΚΟ που στηρίζουν

θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

- Η διεθνής εμπειρία, για παράδειγμα αυτή των ΗΠΑ, δείχνει ότι η παροχή

υπηρεσιών στήριξης και προστασίας προς τα θύματα σεξουαλικής

εκμετάλλευσης γίνεται από ένα μείγμα κρατικών υπηρεσιών και ΜΚΟ

υπηρεσιών που επιχορηγούνται. Δεν μπορεί να αναμένεται, ούτε είναι

δυνατόν ή επιθυμητό, όλες οι υπηρεσίες στήριξης και προστασίας προς τα

θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης να παρέχονται άμεσα από κρατικές

υπηρεσίες.

2.7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την ιεράρχηση,

συντονισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής και

στρατηγικής για την εμπορία προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη την αναβάθμιση των

ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων που περιέχει ο Ν.60(Ι)/2014. Τα στοιχεία

της Αστυνομίας Κύπρου για το έγκλημα της εμπορίας προσώπων και άλλα στοιχεία

από μη κυβερνητικούς οργανισμούς και διάφορες εκθέσεις παρακολούθησης της

εμπορίας προσώπων, καταγράφουν τη συνεχή μεταβολή και διάχυση του φαινομένου

αυτού στην Κυπριακή κοινωνία, οπότε η συνεχής εγρήγορση και προσαρμογή νέων

ευέλικτων στρατηγικών είναι αναγκαία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Υπάρχει η ανάγκη ολιστικής κυβερνητικής αντιμετώπισης του εγκλήματος της

εμπορίας προσώπων και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των

θυμάτων σε επίπεδα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής και

ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία και

αποτελεσματικότητα της Πολυθεματικής καθώς θα υπάρχει συγκεκριμένος

ενεργητικός ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών που θα την επιβλέπει και

κατευθύνει.
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- Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να διαβουλεύεται ενεργά με τα

εμπλεκόμενα Υπουργεία ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο

προβλήματα εφαρμογής του Νόμου και από την ποιότητα και διάθεση πόρων

από αυτά τα Υπουργεία.

2.8 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ο Συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων είναι άνισης αποτελεσματικότητας και

αποδοτικότητας. Η έλλειψη αυτού του είδους συντονισμού παραμένει το βασικό

διαχρονικό πρόβλημα για τον αποτελεσματικό συντονισμό των εμπλεκόμενων

φορέων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Δημιουργία κεντρικού, ηγετικού και ενεργητικού συντονισμού με σαφή

αναφορά στη νέα νομοθεσία ως προς τον ηγετικό και ενεργητικό του ρόλο

εντός της κυβέρνησης στο φορέα που είναι  τοποθετημένος ο θεσμός του

Εθνικού Συντονιστή αυτή τη στιγμή, στο Υπουργείο Εσωτερικών

2.9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η υιοθέτηση του θεσμού του Ανεξάρτητου

Εξωτερικού Αξιολογητή στον τομέα της εμπορίας προσώπων από το Ν. 60(Ι)/2014.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

- Άμεση επιλογή Ανεξάρτητου Εξωτερικού Αξιολογητή και επανεξέταση του

σχεδιασμού και των κριτηρίων δυνατότητας εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης

ως μέρος γενικής αξιολόγησης mainstreaming και τη βελτιστοποίηση των

δράσεων της Πολυθεματικής.

- Μια από τις κύριες προτεραιότητες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του

Ανεξάρτητου Εξωτερικού Αξιολογητή αναφορικά με τη λειτουργία της

Πολυθεματικής πρέπει να είναι η γενική αξιολόγησή της, με έμφαση στο

mainstreaming και τη βελτιστοποίηση των δράσεων της.
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2.10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- Να μελετηθεί η εισαγωγή ετήσιων δεικτών παρακολούθησης εντοπισμού και

παραπομπής εν δυνάμει και πραγματικών θυμάτων εμπορίας προσώπων στην

Αστυνομία Κύπρου, σε πρώτη φάση από το Τμήμα Εργασίας και από το

Τμήμα Αρχής Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Το σκεπτικό αυτής της εισήγησης είναι ότι: (α) δυνητικά ο δημόσιος τομέας

μπορεί να εντοπίσει και να παραπέμψει πολλά περισσότερα εν δυνάμει και

πραγματικά θύματα εμπορίας προσώπων από ότι κάνει τώρα, αφού η διαδικασία

αυτή τώρα δεν γίνεται συστημικά και με συγκεκριμένο τρόπο. Χρειάζεται πλέον

λογοδοσία και όχι εθελοντική πρωτοβουλία. Το μέτρο αυτό θα συμβάλλει

σημαντικά στην καταπολέμηση του εγκλήματος  της εμπορίας προσώπων και θα

συμβάλλει επίσης στην αύξηση καταγραφής σχετικών στατιστικών στοιχείων. (β)

Η επιλογή των ως άνω Τμημάτων είναι η πιο λογική γιατί αυτά έχουν τη κύρια

αρμοδιότητα των αδειών εισόδου και απασχόλησης των αλλοδαπών.

3. ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

3.1 ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

- Χρειάζεται πάταξη της διαφθοράς στην Αστυνομία-Διωκτικές Αρχές και

οπουδήποτε αλλού υπάρχει

3.2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ TRAFFICKING IN PERSONS (ΤΙΡ)

- Η Κυπριακή Δημοκρατία χρειάζεται να αντιδρά σε εκθέσεις που αδικούν την

κατάταξη της Κύπρου.  Αφού, αν και οι κατατάξεις των χωρών στις Βαθμίδες

βασίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης, εντούτοις φαίνεται ότι έως ένα

βαθμό οι κατατάξεις αυτές επηρεάζονται και από πολιτικά κριτήρια.

3.3 ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

- Χρειάζεται να επιλυθούν τυποποιημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
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- Χρειάζεται εξειδίκευση για τον εντοπισμό και παραπομπή εν δυνάμει

θυμάτων εμπορίας προσώπων, δηλαδή θέσπιση δεικτών και συστημάτων,

αρχικά σε νευραλγικά υπουργεία, έτσι ώστε να γίνει αποδοτικότερη και

αποτελεσματικότερη η καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, και να

υποστηρίξει έμπρακτα όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα στην

καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό του. Η

γενική παρατήρηση για τις υπηρεσίες αυτές είναι ότι με την πάροδο του

χρόνου έχει γίνει ελάχιστη προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισής τους.

3.4 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Η δημοσίευση των προσωπικών στοιχείων των πελατών θεωρείται κάτι το οποίο

πιθανόν θα ήταν αποτελεσματικό στην Κύπρο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Αναφέρθηκε πολύ έντονα σχεδόν από όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην

έρευνα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις να

στηρίξει αποτελεσματικά και ενεργητικά ως φορέας την εκτέλεση των καθηκόντων

του Εθνικού Συντονιστή. Τέθηκαν ακόμα, σοβαρά ερωτήματα, υποκειμενικά και

αντικειμενικά, αν μπορεί το Υπουργείο να βελτιωθεί σε βαθμό που είναι να

καταστήσει περισσότερο αποτελεσματικό και ενεργητικό το θεσμό του Εθνικού

Συντονιστή στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του. Ως ο πιο

κατάλληλος και δυνητικά αποτελεσματικότερος και ενεργητικότερος φορέας για την

εκτέλεση των καθηκόντων του Εθνικού Συντονιστή θεωρείται το Υπουργείο

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως. Για τη θέση αυτή αναφέρθηκαν σε τρία

δεδομένα: (α) στην εισαγωγή του νέου Νόμου 60(Ι)/2014, (β) στη διαμόρφωση των

δεδομένων τα τελευταία χρόνια σε επιχειρησιακό επίπεδο από τα διάφορα αρμόδια

Υπουργεία και (γ) από τα συμπεράσματα της διαχρονικής αντιμετώπισης και

διαχείρισης του ρόλου του Εθνικού Συντονιστή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επίσης τονίστηκε, ότι Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει υψηλό κίνητρο ή/και

ενδιαφέρον να επιλύσει ζητήματα συντονισμού μεταξύ Υπουργείων και μεταξύ

Υπουργείων και  ΜΚΟ, γιατί το ίδιο δεν πιέζεται έντονα και καθημερινά σε

επιχειρησιακά ζητήματα εμπορίας προσώπων, ενώ το εύρος των υπηρεσιών του προς

τα θύματα εμπορίας είναι πολύ περιορισμένο.
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Θεωρείται ότι αυτή η έλλειψη επιχειρησιακής εγρήγορσης και αναγκαιότητας του

Υπουργείου Εσωτερικών σε επιχειρησιακά ζητήματα που σχετίζονται με θύματα

εμπορίας προσώπων, μεταφέρεται και επηρεάζει το ρόλο του Εθνικό Συντονιστή με

τις γνωστές επιπτώσεις στον τομέα του συντονισμού.

Επειδή, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η ερμηνεία του ρόλου του

Εθνικού Συντονιστή είναι μεταβλητή ανάλογα με το επίπεδο ενδιαφέροντος του

εκάστοτε Υπουργού και τις συγκεκριμένες πολιτικές συγκυρίες που υφίστανται κατά

τη διάρκεια της προεδρίας του, η αλλαγή της βάσης του θεσμού του Εθνικού

Συντονιστή από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και

Δημόσιας Τάξεως, θα βοηθούσε περισσότερο στην άμβλυνση της σημασίας του

προσωπικού ενδιαφέροντος με το αντικείμενο του εκάστοτε Υπουργού, γιατί η

βαρύτατα και το εύρος των νομικών, θεσμικών και επιχειρησιακών υποχρεώσεων του

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσια Τάξεως δεν θα επιτρέπουν εύκολα τέτοια

προσέγγιση.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πολύ περιορισμένη

καθημερινή επιχειρησιακή δράση σε ζητήματα εμπορίας προσώπων. Το περισσότερο

βάρος της δράσης αυτής εντοπίζεται στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημόσιας

Τάξεως και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ως εκ τούτου το

Υπουργείο Εσωτερικών δεν δύναται να παρέχει ιδιαίτερα υποστηρικτικό περιβάλλον

και ευαισθητοποίηση σε αυτό τα ζητήματα στο θεσμό του Εθνικού Συντονιστή.


