
ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Υπάρχουν εκατομμύρια σκλάβοι στον κόσμο σήμερα. (1)

Η εμπορία ανθρώπων έχει κέρδη $150,2 δις δολάρια κάθε χρόνο. (2)

Πάνω από το 70% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες και κορίτσια. (3)

Περίπου 1 στα 4 θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδιά. (4)

1. Global Slavery Index (2018) 2. United Nations Office on Drugs and Crime (2018) 3. International Labor Organization (2017) 4. National Human Trafficking Hotline 
(2019)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ 
ΑΤΟΜΟ

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΟ 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ 
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ 
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ MIA 
ΨΕΥΔΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΙΩΘΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ

Συνοδεύονται από έναν άνθρωπο που φαίνεται να τους ασκεί έλεγχο. 
Μεταφέρονται από και προς την εργασία τους ή διαμένουν στο χώρο 
εργασίας τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τους 
οικείους τους ελεύθερα.

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

Έχουν ελάχιστο μισθό ή ο μισθός τους παρακρατείται "για ασφάλεια". Σε 
πολλές περιπτώσεις, έχουν κάποιο χρέος και δουλεύουν για την 
αποπληρωμή του.

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

Φοβούνται να μιλήσουν σε αγνώστους και τις 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.

Η δουλειά που κάνουν διαφέρει από αυτή που περιέγραφε η αγγελία που 
βρήκαν ή από τη συμφωνία που έκαναν. 

Νιώθουν ότι δεν έχουν την δυνατότητα να ξεφύγουν από την παρούσα 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται και πως δεν μπορούν να βρουν βοήθεια 
στις αρχές ή σε άλλους φορείς.

Χρησιμοποίησε αυτές τις ενδείξεις για να αναγνωρίσεις ένα πιθανό θύμα εμπορίας ανθρώπων.

AN ΔΕΙΣ ΚΑΤΙ, ΠΕΣ ΚΑΤΙ.
Aποθήκευσε, μοιράσου με άλλους και κάλεσε τους παρακάτω αριθμούς αν έχεις 
υποψίες ή είσαι μάρτυρας περιστατικών εμπορίας ανθρώπων.

Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109
Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 
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