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πρέπει να γίνουν, διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όμως 
ο πρωταρχικός στόχος για όλον τον κόσμο δεν παύει να 
είναι ένας και μοναδικός - οι κυβερνήσεις να θέσουν σε 
προτεραιότητα την προστασία και την υποστήριξη αυτών 
των παιδιών.
Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να περάσει το μήνυμα 
της εκστρατείας μας “call to action” και να δημιουργήσει 
κατάλληλα και ασφαλή καταφύγια για τα θύματα. Δεν 
πρέπει να υπάρξει κανενός είδους καθυστέρηση όσον 
αφορά αυτό. Σαν δεύτερος βασικός μας όρος είναι 
να προτρέψουμε τις κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν 
προσεκτικά τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί στην EU 
Directive και να επιταχύνουν την εκτέλεση αυτής της τόσο 
σημαντικής πρωτοβουλίας”.

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων στις εθνικές 
κυβερνήσεις, το σύνολο των υπογραφών που 
συγκεντρώθηκαν παγκόσμια θα ενωθούν και θα 
παρουσιαστούν ως μία παγκόσμια αναφορά στα Ηνωμένα 
‘Εθνη το Σεπτέμβριο καλώντας να λάβουν τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες για 
την καταπολέμηση 
του φαινομένου. 
Μέχρι σήμερα 
έχουν συγκεντρωθεί 
6.613.251 υπογραφές
 κάνοντας αυτή την 
εκστρατεία, τη 
μεγαλύτερη εκστρατεία 
στην ιστορία της 
The Body Shop.

Η παγκόσμια εκστρατεία Stop Sex Trafficking μπαίνει 
στην τελική ευθεία με παραδόσεις υπογραφών ανά τον 
κόσμο καλώντας κάθε χώρα για ανάληψη δράσης στον 
αγώνα ενάντια στην εμπορία παιδιών.
 
Την Τετάρτη 20 Ιουλίου τη σκυτάλη παίρνει η χώρα 
μας παραδίδοντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το αίτημα 
περισσοτέρων από 100.000 πολιτών, ζητώντας άμεσα 
μέτρα για την προστασία των παιδιών – θυμάτων 
σεξουαλικής εμπορίας. Η παράδοση θα γίνει στο 
βουλευτή κ.Κατρίνη από τον Global Campaigner της The 
Body Shop Int., Christopher Davis, το Ελληνικό Τμήμα της 
The Body Shop και τον τοπικό Συνεργάτη Εκστρατείας 
ΜΚΟ “ΟΜΠΡΕΛΑ”.
 
Με τον απίστευτο αριθμό των 106.762 υπογραφών, 
το petition όχι μόνο απαιτεί να τεθεί ένα τέλος στη 
Σεξουαλική Εμπορία Παιδιών και Νέων αλλά καλεί να 
ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:
• Δημιουργία Στέγης Φιλοξενίας και Φροντίδας  
για παιδιά και νέους θύματα εμπορίας
• Προγράμματα Πρόληψης μέσω της ενημέρωσης  
του κοινού

Ο Christopher Davis (Global Campaign Director - The Body 
Shop International) αναφέρει: “Η μεγαλύτερη πρόκληση 
που έχει αντιμετωπίσει η Ελλάδα αλλά και γενικότερα 
όλος ο κόσμος, είναι το γεγονός ότι οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις δεν θέτουν σε προτεραιότητα την ανάγκη 
των παιδιών και των νέων ανθρώπων για προστασία από 
τη σεξουαλική εμπορία και κακοποίηση. Στο ξεκίνημα 
της εκστρατείας μας κάναμε εκτενέστατη έρευνα, η 
οποία υπέδειξε ξεκάθαρα ότι οι αρχές όλων των χωρών 
πάντα είχαν και ακόμη έχουν πολύ δρόμο μπροστά 
τους. Οι συγκεκριμένες και λεπτομερείς ενέργειες που 
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 Christopher Davis (Global Campaign Director The Body Shop Int)
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σκοπό αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση να εφαρμόσει 
τα αιτήματα που ορίζονται σε αυτό το petition και έτσι 
να τεθεί ένα τέλος σε αυτή τη φοβερή καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων 
ανθρώπων”.
 
Η εκστρατεία Stop Sex Trafficking of Children and Young 
People έχει ήδη προκαλέσει θετική αλλαγή στη Μάλτα 
- όπου από τον Ιανουάριο 2011 έχουν θεσπιστεί νέοι 
νόμοι για την προστασία των παιδιών και των νέων από 
την εμπορία για σεξουαλικούς σκοπούς. Στην Ευρώπη, 
η νομοθεσία έχει ενισχυθεί με την υπογραφή μίας νέας 
Οδηγίας των Ηνωμένων Εθνών για την Εμπορία από 
τους Υπουργούς Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- θεσπίστηκαν νέοι νόμοι για τα κράτη μέλη με ιδιαίτερη 
έμφαση στην εμπορία παιδιών και νέων ανθρώπων. 

Η 5η Clinton Global Initiative Annual Meeting στη Νέα 
Υόρκη με οικοδεσπότη τον πρώην Πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton, αναφέρθηκε σε 
αυτή την εκστρατεία ως ‘υποδειγματική προσέγγιση 
στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου παγκόσμιου 
προβλήματος’. Επιπλέον, ο International Campaign 
Director της The Body Shop, Christopher Davis 
βραβεύθηκε με το United Nation’s Business Leader’s 
Award για τον Αγώνα Ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων. 

H εκστρατεία Stop Sex Trafficking of Children and Young 
People στηρίζεται από πλήθος διασημοτήτων εθνικής και 
παγκόσμιας εμβέλειας όπως οι: Uma Thurman, Nicole 
Kidman, Sienna Miller, Piers Morgan, Rob Lowe, Robert 
Pattinson, Sir Ben Kingsley και Νίκος Αλιάγας, Ζέτα 
Δούκα, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Σωτήρης Ξενάκης, 
Πάνος Μουζουράκης, Κώστας Βαξεβάνης, Μαρία 
Καβογιάννη, Λένα Αρώνη, Τάκης Διαμαντόπουλος, 
Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Κουτάγιαρ, Βίκυ Καγιά, 
Κατερίνα Τσάβαλου και πολλοί άλλοι.

Εξηγώντας για ποιο λόγο η The Body Shop στηρίζει 
αυτή την εκστρατεία, η Θάλεια Καζάζογλου (Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας The Body Shop) αναφέρει: “Η The Body 
Shop ποτέ δε δίστασε να ασχοληθεί με ζητήματα που 
οι άλλοι απέφευγαν. Η ενασχόληση με τη σεξουαλική 
εμπορία παιδιών ξεκίνησε από την Ανίτα Ρόντικ που 
όπως δήλωνε οφείλουμε όλοι να βάλουμε ένα τέλος 
στη μοντέρνα αυτή μορφή δουλείας. Ευχαριστούμε 
θερμά τους πελάτες μας για τη στήριξή τους σε αυτή 
την προσπάθεια και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι 
που σήμερα παραδίδουμε περισσότερες από 100.000 
υπογραφές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι υπογραφές 
αυτές μεταφέρουν ένα ηχηρό μήνυμα πολιτών που ζητούν 
άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου. Το 
κάλεσμά τους δεν μπορεί να αγνοηθεί”.

Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι 1.2 εκ παιδιά και νέοι άνθρωποι 
πέφτουν θύματα σεξουαλικής εμπορίας και κακοποίησης. 
Η εμπορία ανθρώπων είναι το τρίτο μεγαλύτερο έγκλημα 
παγκοσμίως μετά την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και 
όπλων. Τα παγκόσμια κέρδη από τη σεξουαλική εμπορία 
ανθρώπων ανέρχονται σε 27 δις δολάρια το χρόνο. 
Υπάρχει σε κάθε ήπειρο, περιφέρεια και χώρα του κόσμου 
όπως και στην Ελλάδα. Κλειδί για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου είναι η ενημέρωση του κοινού και η προτροπή 
των κυβερνήσεων προκειμένου να αναλάβουν δράση και 
να επιφέρουν τις απαραίτητες αλλαγές.
 
Ο Ορέστης Γιωτάκος (Πρόεδρος ΜΚΟ “Ομπρέλα”) 
αναφέρει: “Περίπου 40.000 παιδιά και νέες γυναίκες 
πέφτουν θύματα εμπορίας στη χώρα μας. Το απλό 
γεγονός είναι ότι η εμπορία παιδιών και νέων ανθρώπων 
για σεξουαλικούς σκοπούς είναι άκρως απαράδεκτο. 
Πρέπει το φαινόμενο αυτό να εξαλειφθεί και για το 
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About The Body Shop
Η The Body Shop International plc είναι η αυθεντική ηθική 
εταιρία καλλυντικών, που διαθέτει περισσότερα από 
2.500 καταστήματα σε περισσότερες από 60 αγορές 
παγκοσμίως. Η The Body Shop συνεχώς αναζητά υπέροχα 
φυσικά συστατικά από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα 
προκειμένου να προσφέρει προϊόντα γνωστά για την 
αποτελεσματικότητά τους, για να ενισχύσετε τη φυσική 
σας ομορφιά. Αγωνιζόμαστε να χρησιμοποιούμε ορθά 
τις πηγές του πλανήτη μας, αναζητώντας εξαιρετικά 
φυσικά υλικά και συστατικά από όλο τον κόσμο για να 
τα ενσωματώσουμε στα προϊόντα μας. Εξακολουθούμε 
να είμαστε πρωτοπόροι, προμηθευόμαστε βιώσιμο 
φοινικέλαιο, παρουσιάσαμε 100% ανακυκλωμένη 
συσκευασία, συγκεντρώνουμε χρήματα και ενημερώνουμε 
το κοινό για την πρόληψη του HIV/AIDS. Εξακολουθούμε 
να στηρίζουμε μη προνομιούχες κοινότητες σε όλο τον 
κόσμο μέσω του προγράμματος δικαίου εμπορίου, το 
Εμπόριο με Κοινότητες. www.thebodyshop.com

About ECPAT International 
Ο ECPAT International είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 
με περισσότερες από 80 οργανώσεις σε 70 χώρες 
σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη του ECPAT δουλεύουν 
με ποικιλόμορφους τρόπους προκειμένου να 
καταπολεμήσουν την εμπορία με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση. Οι τρόπο αυτοί περιλαμβάνουν άμεση 
φροντίδα στα παιδιά θύματα, ενημέρωση του κοινού 
με εκστρατείες και συνεργασία με κυβερνήσεις για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την 
προστασία των παιδιών. www.ecpat.net

About ΟΜΠΡΕΛΑ 
Ελληνική Εταιρεία μελέτης και πρόληξης της σεξουαλικής 
κακοποίησης. Ιδρύθηκε το 2003 και είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην
καταπολέμηση του φαινομένου της σεξουαλικής 
κακοποίησης και στην παροχή βοήθειας και στήριξης στα 
θύματα. www.obrela.gr


