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Τουρισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

ΠεpίΛ17ψ17 

λνθρώwινα δικαιώματα είναι τα όσα επιτρέπεται να είναι , να κάνει ή να έχει 

κάποιος για να ζει με αξιοπρέπεια. Αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια της 

κοινωνfας πάνω στα οποία πρέπει να στηρίζει κάθε κράτος την οικονομική, 

κοινωνική, και πολιτιστική του ανάπτυξη. Τα 30 άρθρα που συμφωνήθηκαν 

στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 10 

Δεκεμβρfου 1948 μαζf με το κατάλληλο νομικό πλαfσιο αποτελούν τις βάσεις 

για την ισότητα, τον σεβασμό, την ελευθερία, την δικαιοσύνη και την 

αξιοπρέπεια μεταξύ όλων των ανθρώπων της γης. 

Παρόλο όμως που σήμερα ο πολιτισμός μας εξελfσσεται ραγδαfα, η 

τεχνολογική μας ανάπτυξη κάνει άλματα και η ζωή μας γίνεται καλύτερη, 

υπάρχουν αναρίθμητα θύματα διακρίσεων, συλλήψεων, φυλακίσεων, βίας, 

βασανισμών, δολοφονιών κ.τ.λ. Τα θύματα σvνήθως είναι γυναfκες και παιδιά, 

που αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου θυματοποίησης λόγω τις ευαίσθητης 

φύσης τους. Από την άλλη οι σκληροί νόμοι που εφαρμόζονται στο έπακρον 

από τις κυβερνήσεις, οι παραδόσεις, τα έθιμα και η θρησκεfα διατηρούν τη βfα 

σε όλες της τις μορφές. 

Ενώ πολλές κυβερνήσεις έχουν επικυρώσει τις κυριότερες συνθήκες για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, σπάνια αυτές εφαρμόζονται στους νόμους, μένουν 

δηλαδή στη θεωρfα και δεν περνάνε στην πράξη. Η παραβfαση των 

ανθρωπf νων δικαιωμάτων αποτελεί αμφισβήτηση του πολιτισμού και των 

ηθικών αξιών. Πως όμως μπορούν να μειωθούν και να εξαλειφθούν τέτοια 

φαινόμενα; Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να καταπολεμηθούν οι 

διακρfσεις και η εκμετάλλευση εις βάρος των γυναικών και των παιδιών σε 

όλα τα επίπεδα; 



Τουρισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Ο τουρισμός είναι μια από τι ς μεγαλύτερες και ραγδαία αναπτυσσόμενες 

βιομηχανίες του πλανήτη μας. Είναι ένα φαινόμενο που συντελεί στην 

οικονομική , κοινωνική και πολιτιστική ανα~άθμιση σε όποια περιοχή 

αναπτύσσεται . Ταυτόχρονα , συμβάλει στη διεθνή ειρήνη, στη διεθνή 

κατανόηση, στην ευημερία, στον παγκόσμιο σφασμό , στην τήρηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών χωρίς διακρίσεις στο φύλο , στη 

φυλή, στη γλώσσα και στη θρησκεία. 

Από την άλλη, η τουριστική δραστηριότητα εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε 

«γωνιά>> του πλανήτη αλλά όχι πάντα με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και με 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η υπερβολική τουριστική ανάπτυξη μπορεί να 

οδηγήσει σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος και γενικά της κοινωνίας στην 

οποία αναπτύσσεται . Παράλληλα , η αναζήτηση νέων μορφών τουρισμού 

μπορεί να οδηγήσει σε λάθος επιλογές όπως για παράδειγμα ο σεξουαλικός 

τουρισμός, γι ' αυτό είναι απαραίτητο το αίσθημα ευθίινης και σφασμού από 

τις κυβερνήσεις, τους τουριστικοίις φορείς (ξενοδοχεία, τουριστικά 

πρακτορεία, αεροπορικές εταιρείες κ.τ .λ. ) και τους ίδιους τους τουρίστες 

προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κύρια αρχή του τουρισμού πρέπει να είναι 

η ανάπτυξή του με βάση τον σεβασμό προς το περιβάλλον και τους 

ανθρώπους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πολλές φορές δημιουργούνται ερωτήματα 

σχετικά με την ηθική στον τουρισμό. Πως επιδρά ο τουρισμός στα ανθρώπινα 

δικαιώματα; Είναι ένας τρόπος βελτίωσης και εξάλειψής τους ή μήπως είναι 

συνένοχος στη διαιώνιση της εκμετάλλευσης και της κακομεταχείρισης των 

ανθρώπων; Πως αντιδρούν οι τουρίστες και ποια θα πρέπει να είναι η στάση 

τους απέναντι σε τέτοια φαινόμενα; Μπορούν να ληφθούν μέτρα για την 

αντιμετώπιση τους και από ποιους; 
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Overview 
Human rights ref er to the basic rights and freedoms to which all humans 

are entitled. Eνery human being is born free and equal in dignity and 

rights. On December 10, 1948 the United Nations General Assembly 

adopted the Uniνersal Declaration of Human Rights which contains thirty 

articles detailing diνerse rights such as ciνil and political rights (the right 

to life, freedom of expression, equality before the law), social , cultural 

and economic rights, the right to participate in culture, work and 

education. Eνen though today technology and our culture are eνolνing 

rapidly and our liνes become better, there are countless discrimination 

νictims, νiolence, tortures, murders etc. Victims are usually women and 

children who are considered α high risk group of νictimization due to 

their sensitiνe nature. On the contrary, traditions, customs, religions and 

hard laws which are applied from goνernments keep the νiolence in all its 

forms. 

Tourism is one of the largest and most rapidly growing industries of our 

world that contributes to economic, social and cultural upgrade in any 

deνeloping region. At the same time, it contributes to international peace, 

international understanding, prosperity, world respect, human rights and 

freedoms without discrimination of gender, race, language and religion. In 

parallel, excessiνe tourism deνelopment can lead to degradation of the 

enνironment and society. Searching for new forms of tourism can lead to 

wrong choices, for instance sex tourism, thus it is necessary 

goνernments , tourism operators (hotels, traνel agencies, airlines etc) and 

tourists to haνe accountability and respect to human rights. The main 

principle of tourism deνelopment should be based on respect and morality. 
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ΠpόΛογος 

Στην πτυχιακή εργασfα ήθελα να ασχοληθώ μ' ένα θέμα στο οποίο δεν εiχαμε 

αναφερθεl σχεδόν καθόλου τα τέσσερα χρόνια που φοίτησα στη σχολή για να 

αποκτήσω περισσότερες γνώσεις γύρω απ' αυτό. Η παρούσα εργασία έγινε με 

γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικά τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

στην κοινωνlα, τις διακρίσεις που υφίστανται οι ευαίσθητες ομάδες ατόμων 

αλλά και πως αντιμετωπίζονται από τις κοινωνίες, τις κυ~ερνήσεις και τους 

νόμους. Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος μου για τα παραπάνω 

προβλήματα ήθελα να διαπιστώσω τι ρόλο παlζει ο τουρισμός για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, αν συμβάλλει θετικά στην καταπολέμηση όλων των 

μορφών ~ίας που μπορεί να αναπτυχθούν μέσα σε μια κοινωνlα ή αν συντελεί 

στην καταπάτηση τους. 

Στην πορεία της εργασίας προκλήθηκαν μικρά προβλήματα λόγω του ότι ο 

συνδυασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τουρισμού δεν είναι 

συνηθισμένο θέμα στις πηγές και στην βφλιογραφlα γι' αυτό και έπρεπε να 

ερευνήσω το θέμα μεμονωμένα σε μηχανές αναζήτησης και βφλlα ώστε να 

διαπιστώσω πως μπορεί να επιδράσει ο τουρισμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

και το αντίθετο. Κατά τη γνώμη μου ο τουρισμός και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα είναι αλληλένδετες έννοιες αφού για να αναπτύσσεται σωστός και 

υπεύθυνος τουρισμός πρέπει να μην καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα 

αλλά και για να διατηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να τvγχάνονν 

σεβασμού από τους τουρίστες. Ο τουρισμός πρέπει να δρα ως «εργαλεlο» για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, να συνεισφέρει d αυτά και όχι να τα παραβιάζει 

μέσω του σεξουαλικού τουρισμού, των άθλιων συνθηκών εργασίας στην 

τουριστική αγορά κ.ά. 
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Τα δικαιώματα του ανθριίιποιι δεν είναι ούτε μια νέα ηθική, 

ούτε μια Ααίκή θρησκεία. Είναι ποΑύ πεpισσότφο από μια κοινή 

σε όΑουζ τους ανθpιbπουζ γΑι.ίισσα. 
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1.1. Η Έννοια των Ανθρωπ(νων Δικαιωμάτων 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα ενυπάρχουν στη φύση μας, είναι έμφυτα και χωρίς 

αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε ως ανθρώπινα όντα. Οι θεμελιώδεις 

ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε 

πλήρως και να χρησιμοποιήσουμε τις ανθρώπινες αρετές μας , τη νοημοσύνη 

μας, τα ταλέντα μας , τη σuνεfδησή μας και να ικανοποιήσουμε τις πνευματικές 

και άλλες ανάγκες μας. Αυτά βασίζονται πάνω στις αυξανόμενες απαιτήσεις 

της ανθρωπότητας για μια ζωή που η αξιοπρέπεια και η αξfα κάθε ανθρώπου 

θα τυγχάνει σε~σμού και προστασίας. Η αποστέρηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών δεν είναι μόνο μια προσωπική 

υπόθεση αφού δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής , 

ενσπείροντας τη βfα και τη σύγκρουση μέσα και μεταξύ κοινωνιών και εθνών.1 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στάση ζωής. Εfναι ένας τρόπος 

αλληλεπίδρασης ανθρώπων, κρατών και λαών και μια απαραίτητη 

προUπόθεση ειρήνης, ευημερiας και υγιούς ανάπτυξης της προσωπικότητας 

των ανθρώπων που συγκροτούν τις σύγχρονες κοινωνίες. Οι κοινωνfες που 

θα συγκροτούνται από ανθρώπους με μία τέτοια προσωπικότητα είναι οι 

κοινωνίες που θα έχουν μέλλον, αλλά και παρόν, που θα διακατέχεται από 

έννοιες όπως η ισότητα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός. Στις κοινωνlες αυτές τα 

ανθρώπινα δικαιώματα θα υφίστανται ως καταστατικός χάρτης. Η 

ενεργοποίηση των πολιτών για την εφαρμογή των διατάξεων της διεθνούς και 

εθνικής νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προUποθέτει την 

ουσιαστικr; κατανόηση, αποδοχr; και διάδοση των αξιών που αυτά πρεσβεύουν. 

Στην κατεύθυνση αυτr; είναι σημαντικές όλες οι πρωτοβουλlες που 

σχετίζονται με την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών, την 

1 Human Rights, {1998), στο http://www.human-rights.cy.net/indexlO.html πρόσ~αση την 
22/02/2008 
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εκπαίδευση και ενδννάμωση επαγγελματιών που απασχολούνται με την 

μόρφωση και διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. 2 

Η αναγνώριση της έμφυτης αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων 

δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης κοινωνίας, αποτελεί τη ~ση 

της ελευθερίας , της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. (Περράκης , 

1999:19). 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελέσουν το σκελετό της ανάπτυξης 

και της εξέλιξης των κοινωνιών μας. Σ' ένα μεγάλο μέρος τους όμως οι 

δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, η συχνή 

παραβίασή τους δεν συναντά την αναμενόμενη αντίδραση από το κράτος και 

έτσι αποδεικνύεται η ανικανότητά του να τα προασπιστεί επαρκώς. 3 

1 . 2 . Ιστορική Αναδρομή στα Ανθρώ.ινα Δικαιώματα 

Τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν ~σικό στοιχείο της μεταπολεμικής 

διεθνούς έννομης τάξης. Όρος καθημερινής χρήσης για τις εργασίες διεθνών 

οργανισμών, τις δραστηριότητες μη κυβερνητικών οργανώσεων και της 

πολιτικής κυβερνήσεων. Εκφράζει την ιδεολογία, τη διεκδίκηση, το θετικό 

δίκαιο , ένα βαρόμετρο δημοκρατίας και κράτος δικαίου. Τα δικαιώματα του 

ανθρώπου δεν στοχεύουν παρά τις σχέσεις του ατόμου με το κράτος. 

Μόνιμος δε αντικειμενικός σκοπός παραμένει , μέσα στο πλέγμα αυτών των 

σχέσεων, η προστασία του ανθρώπου, της αξίας και της προσωπικότητας του 

ανθρώπου. (Περράκης, 1998:13). 

z Αναπrψία τώρα, (2007), Παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Disobledgr, 
Δεuτέρα, 10 Δεκεμ~ρ/οu, στο http ://www.disαbled.gr/lib/?p=14649 πρδσ~ση την 

22/02/2008 
3 Αναπηρ/α τώρα, (2007), Παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Disabledgr, 
Δευτέρα, 10 Δεκεμ~ρ/οu, στο http:/ /www.disabled.gr/lib/?p=14649 πρόσ~αση την 
22/02/2008 
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Η έννοια «δικαιώματα του ανθρώπου», γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη των 

18° αιώνα και προέρχεται από μια πολυκύμαντη φιλοσοφική, πολιτική και 

κοινωνική εξέλιξη. Η εννοιολογική αφετηρία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

ανευρίσκεται στις ελληνικές πραγματοποιήσεις της κλασσικής αρχαιότητας. Η 

ισονομία, η ισοτιμία και η ισηγορία των ελεύθερων πολιτών στις ελληνικές 

πόλεις αποτέλεσαν ενδεικτικές υλοποιήσεις της αρχαίας πολιτικής 

φιλοσοφίας, ενώ οι στωικοί φιλόσοφοι ανήγαγαν τα φυσικά δικαιώματα σε 

πολυσήμαντη θεωρlα, που έμελλε να επηρεάσει την πολιτική και νομική σκέψη 

μέχρι τις μέρες μας. Ο χριστιανισμός και κάποιες άλλες θρησκείες επηρέασαν 

σημαντικά την ιστορική πορεία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στο πέρασμα 

των αιώνων γνώρισε σημαντικούς σταθμούς της φιλοσοφικής και πολιτικής 

σκέψης, που σημειοδοτούν την εξελικτική «κύηση» των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου. (Περράκης , 1998:15). 

Το 18° αιώνα στη Βόρειο Αμερική εμφανίζονται κορυφαίες εξάρσεις για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διακήρυξη του Σννεδρίου της Φιλαδέλφειας, στις 

14 Οκτω~ρfου 1774, η Διακήρυξη της Virginia στις 11 Ιουνίου 1776, η 

Διακήρυξη της αμερικανικής ανεξcφτησίας στις 4 Ιουλίου 1776 και άλλες 

δέκα τροποποιήσεις του 1791 στο αμερικανικό σύνταγμα του 1787, όπου 

διακηρύσσονται το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία (λόγου, τύπου, 

θρησκείας κ.τ.λ. ) , στην ασφάλεια, στην ιδιωτική ιδιοκτησία, στην αναζήτηση 

της επιτυχίας , στο δικαίωμα για νόμιμη και δημόσια δfκη κλπ. Έπειτα, στην 

Ευρώπη , η γαλλική αστική επανάσταση του 1789 δημιούργησε τη Διακήρυξη 

των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη , το χάρτη θεμελιωδών 

ελευθεριών και αναπαλλοτρίωτων και φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου 

με οικουμενικές διαστάσεις και τα γαλλικά σνντάγματα του 1791, του 1793 και 

του 1795. Στο επαναστατικό κείμενο του 1789 διακηρύσσονται ως 

απαράγραπτα φυσικά δικαιώματα η προσωπική ελευθερία και η ασφάλεια, η 

ι ι 
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αντίσταση στην καταπίεση, η ιδιοκτησία , ενώ απαριθμείται μια σειρά από 

άλλες θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα του ανθρώπου και του πολlτη. 

(Περράκης, 1998:16). 

1.3. Η Οικουμενική Διακipυξη τuw Ανθρωwiνuw Δικαιwμάτuw 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το 

κοινό ιδανικό στο οποiο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, 

έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, να κατα~άλλει, με τη 

διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεl ο σε~σμός 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να 

εξασφαλιστεf προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και 

αποτελεσματική εφαρμογή τους , τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των 

κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που ~ρlσκονται στη 

δικαιοδοσία τους. 4 Η πρώτη πρόταση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα δηλώνει ότι , ο σε~ασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 1'αποτελεl τον ακρογωνιαfο λίθο της 

ελευθερίας , της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο". 5 

Η Διακήρυξη υιοθετήθηκε σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμ~ρίου 1948 περιγράφοντας την 

άποψή τους για τα ~ασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το προσχέδιο γράφτηκε 

από τον J ohn Peters Humphrey από τον Καναδά, με τη ~οήθεια της Eleαnor 

4 Βικιθήκη, Οικουμενική Διaκφιι(η για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 10 ΔεκεμΓ>ρlοv 1948. 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, πρόσ~ση την 22/02/2008 στο 
http://el.wikisource.org/wiki /'roCE'Yo9F'YoCE'YoB9'YoCE'YoBA 'YoCE'YoBF'YoCF%85%CE'YoBC'YoCE'Yo 
B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF 
'Υο81 'YoCF'Yo85'YoCE%BE'YoCE%B7 'YoCE%B3'YoCE'YoB9'YoCE'YoB1 %CF%84 'YoCE'YoBl 'YoCE'Yo91 % 
CE'YoBD 'YoCE%B8'YoCF'Yo81 'YoCF%8E'YoCF'Yo80'YoCE'YoB9'YoCE'YoBD 'YoCE%Bl 'YoCE'Yo94 %CΕ'ΥοΒ9Ύο 
CE'YoBA 'YoCE'YoBl %CE%B9%CF'Yo8E'YoCE'YoBC'YoCE'YoBl 'YoCF%84 ΎοCΕ'Υοθl 
5 Hυman Rights, (1998), στο http://www.human-rights.cy.net/indeχ10.html πρόσ~ση την 
22/02/2008 
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Rooseνelt από τις ΗΠΑ, του Rene Cassin από τη Γαλλία και άλλων. Τα 

κράτη-μέλη που υπέγραψαν την Οικουμενική Διακήρυξη κατέληξαν σε 30 

άρθρα. 6 

Αυτά τα άρθρα εlναι η βάση για την τήρηση και τον σεβασμό των ανθρωπiνων 

δικαιωμάτων αφού αναλύουν επακρφώς τα δικαιώματα που έχει ο κάθε 

άνθρωπος ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής, φύλου, γλώσσας, θρησκείας ή 

οποιασδήποτε άλλης πεποlθησης ή κατάστασης. Μέλημά τους είναι η ισότητα, 

ο σεβασμός, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα 

στη ζωή, πρέπει να προστατεύεται από τους νόμους χωρίς διακρiσεις και δεν 

επιτρέπεται να υφίσταται κανένα είδος εκμετάλλευσης, βίας , βασανιστηρίου 

και κακομεταχεfρισης. Όλα τα άρθρα παρατίθενται στο παράρτημα, στο τέλος 

τις εργασiας. 7 

1.4. Μορφέ~ Παραβiαοης των ΑνθρU11riνων Δικαιωμάτων 

Υπάρχουν αναρiθμητα γεγονότα καταπάτησης ανθρωπfνων δικαιωμάτων σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Από τα πιο αναίμακτα στα πιο βάναυσα και αποτρόπαια. 

Τα θύματα δεν έχουν ούτε φύλο ούτε ηλικία αλλά είναι γεγονός, όπως θα 

δούμε και παρακάτω, ότι οι γυναlκες και τα παιδιά είναι οι πρώτοι στη λίστα. 

Υπάρχονν πολλές μορφές παραβlασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

6Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikίpedίa , λήμμα Οικουμενική Διaκήpυ(η yιa τa Αvθpώπιva 
Δικaιώμaτa, πρόσ~αση την 22/02/2008 στο 
http://el.wikipedia.org/wi ki/%CE'Yo94 'YoCE'YoB9'YoCE%Bl 'YoCE'YoBA 'YoCE'YoAE%CF%81 %CF%8 
5%CE%BE'YoCE%B7 'YoCE%91'YoCE%BD%CE%B8'YoCF%81%CF%89%CF%80'YoCE%AFi'oCE%B 
D%CF%89%CE%BD %CE%94'YoCE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9'YoCF%89%CE%BC%CE% 
AC%CF%84%CF%89%CE%BD 
7 Βικιθήκη, Οικουμενική Διaκήpυ(η yιa τα Αvθρώπιva Δικaιώμaτa. 10 Δεκεμ~ρlοu 1948. 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, πρόσ~αση την 22/02/2008 στο 
http://el.wikisource.org/wikί/'}'oCE'Yo9F'YoCE'YoB9'YoCE%BA 'YoCE%BF%CF'Yo85'YoCE'YoBC%CE'Yo 
B5'YoCE'YoBD 'YoCE'YoB9i'oCE'YoBA 'YoCE'YoAE %CE'Yo94 %CE'YoB9%CE'YoB1 'YoCE'YoBA 'YoCE'YoAE'YoCF 
'Yo81%CFi'o85'YoCEi'oBE'YoCE%B7 'YoCE'YoB3i'oCEi'oB9%CE%B1 i'oCFi'o84i'oCEi'oB1 i'oCEi'o91i'o 
CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%Bl %CE%94%CE%B9% 
CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1 
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εμφανίζονται ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες (κοινωνικά, τεχνολογικά, 

πολιτιστικά κ.τ.λ .) χώρες του κόσμου. Εiναι ~έ~αια πιο σύνηθες φαινόμενα σε 

ηπείρους όπου πλήττονται από φτώχεια, ανεργία, έλλειψη παιδείας και 

χαμηλό ~ιοτικό επίπεδο γενικότερα, όπως η Ασfα και η Αφρική. Μερικές από 

αυτές αναλύονται παρακάτω και είναι : ο ρατσισμός, η θανατική ποινή, η ~ία, 

τα ~ασανιστήρια, το trafficking κ.ά . 

1. 4 .1. Ρατσισμός 

Ο ρατσισμός είναι το δόγμα που αναπτύσσεται σε σχέση με συγκεκριμένα 

γνωρίσματα (εθνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά κ.λπ.) προκειμένου ν' αναγάγει 

μια κοινωνική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα, ως υπέρτερη άλλων. Το πιο 

συνηθισμένο είδος ρατσισμού είναι ο φυλετικός ρατσισμός. Οι ρατσιστές 

πιστεύουν σε ~ιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών ~άσει των οποίων τις 

προσδιορίζουν σε ανώτερες και κατώτερες. Ο ρατσισμός θεωρείται 

παρα~iαση του θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου στην ισότητα στους 

τομείς της εργασίας , της πολιτικής, της οικονομίας και άλλων παραγόντων 

της καθημερινότητας. 8 Τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως ανήκουν σε όλους, 

καμία διάκριση φύλου, φυλής, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή 

οποιεσδήποτε άλλων πεποιθήσεων και ιδεών, εθνικής ή κοινωνικής 

καταγωγής κqι ηλικίας. 9 

8 Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, λήμμα Ρaτσισμός, στο 
http://el.wikip!(dia.org/wi ki/i'oCEi'oA 1 'YoCE'YoBl ί'οCFί'οβ4 i'oCF'Yoβ3'YoCEi'oB9i'oCFi'o83 i'oCEi'oB 
Ci'oCFi'o8C°i'oCFi'o82 πρόσfιαση την 19/01/2009 
9Καρατράντοu, Α., Αvθpώπιva Δικaιώμaτa, στο http://ltee
lechain.ilei.sch.gr/act/hrights.htm πρόσJΚΙση την 22/02/2008 

14 



Τουρισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

1.4.2 . Βfα-ΒασανιΟΤφια 

Η J}ία και συγκεκριμένα η ενδοοικογενειακή J}rα είναι ένα συχνό παγκόσμιο 

φαινόμενο. Οι παράγοντες που συμ~ονν σε αυτό περιλαμ!}άνονν κράτη τα 

οποlα θεωρούν ότι η ενδοοικογενειακή J}ία ανήκει στην «ιδιωτική σφαίρα», 

την έλλειψη νομικών διατάξεων σε μερικά κράτη που να απαγορεύονν ή 

ποινικοποιούν συγκεκριμένα την ενδοοικογενειακή J}lα , την έλλειψη 

ειδικευμένων αστυνομικών μονάδων και κατάρτισης, τις ανεπαρκεlς διατάξεις 

για την παροχή προστασίας στα θύματα και τις αποφάσεις δικαστηρlων που 

δεν αντικατόπτριζαν πάντα τη J}αρύτητα των αδικημάτων αυτού του εlδους. 10 

Η μυστική κράτηση και η ατιμωρησία των αστυνομικών και στρατιωτικών 

δννάμεων σε πολλές χώρες που ευθύνονται για τις κακοποιήσεις , εννοούν τη 

χρήση J}ίας και ΙΚΙσανιστηρiων που συχνά οδηγούν στο θάνατο. Τα 

J}ασανιστήρια εlναι παράνομα και ηθικά κατακριτέα. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα 

στη ζωή και δεν πρέπει να υποJ}άλλεται κανένας σε J}ασανιστήρια ή σε 

σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Στην Τουρκfα η αίθουσα 

J}ασανιστηρfων μοιάζει να είναι υποχρεωτικό πέρασμα για τους 

φυλακισμένους από το οποfο δεν εξαιρούν ούτε τα παιδιά. Στο Ιράκ έχουν 

αναχθεf σε πραγματικό θεσμό. Δεν εξαιρούνται ούτε τα μωρά αφού 

κρατούνται σε κελί δίπλα από αυτό της μητέρας τους ή του πατέρα τους και 

στερούνται το γάλα τους ή την τροφή τους με σκοπό οι γονεlς να αναγκαστούν 

να ομολογήσονν. ιι _ 12 

10 Διεθνής Αμνηστlα , (2004), Εrήοιa Έκθεση 2004 rης Διεθνούς Αμvηqτlaς, ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ λΣΙλ, Κυριότερα σημεlα της Ετήσιας Έκθεσης 2004 της Διεθνούς 
Αμνηστlας , Γεγονότα που καταγράφηκαν κατά το 2003, στο 
http://www.amnestγ.org.gr/library/report2004/eur.htm πρόσtχJση την 22/02/2008 
11 Εδιάρογλου , Ρ. , (2007). Θανατική Ποινή: Πράξη Συμμόρφωσης Ή Πράξη Εγκληματική. 

ε.ΜΜΕ.Ις, 4° τεύχος, Ιανουάριος, στο 

http://pacific. jour.outh.gr/emmeis/issues/04/4maties1.html πρόσ~αση την 27 /11/2008 
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1.4.3. θανατική Ποινή 

Η θανατική ποινή είναι μια υπέρτατη μορφή σκληρής, απάνθρωπης και 

ταπεινωτικής τιμωρlας, η οποία είναι αποδεδειγμένα αναποτελεσματικr\ στη 

μεlωση της εγκληματικότητας γιατί αποτελεί η Ιδια έγκλημα. Διαιωνίζει ένα 

κλίμα ~ίας μέσα στο οποfο ποτέ δεν μπορεl να επιτευχθεί πραγματικr\ 

δικαιοσύνη. Αποτελεl vπέρ~ση των ανθρωπίνων ορlων και είναι η μόνη 

ποινή η οποία μετά την εκτέλεσή της δεν μπορεί πλέον να ανακληθεί ή να 

μετατραπεf . 13
-

14 

Σε κάποιες χώρες εκτελούνται ακόμα και ανήλικοι παρα~άτες. Στο Πακιστάν 

και στις Φιλιππίνες, παιδιά κρατούνται σε φυλακές ενηλlκων και 

καταδικάζονται σε θάνατο , αντικατοπτρίζοντας έτσι την αποτυχία των 

κυ~ερνήσεων να θέσουν σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο τους νόμους που 

απαγορεύουν την επφολή της θανατικής ποινής σε παιδιά. 15 

Η διατήρηση ή η κατάργησή της εξακολουθεί να διχάζει και να προκαλεl 

έντονους προ~ληματισμούς. Οι υποστηρικτές της θανατικής ποινής 

επισημαlνουν τη μεγάλη έξαρση της ~fας και της εγκληματικότητας στην 

εποχή μας και την ανικανότητα του σωφρονιστικού συστήματος να την 

περιορίσει. Έτσι, αρκετοl είναι αυτοί που πιστεύουν ότι όταν το έγκλημα εlναι 

αποτρόπαιο, η θανατική ποινή πρέπει να εφαρμόζεται για παραδειγματισμό 

12 Καρατράντου, Α .. Ανθpώπιvα Δικαιώματα, στο http://ltee
lechain.ilei.sch.gr/act/hrights.htm πρόσ~ση την 22/02/2008 
13Graνity & the wind, (2007). Η θανατική ποιvή είvαι κι aυrιJ φόvος. στο 
http://grανityandthewind.blogspot.com/2007 /10/blog-post 10.html πρόσ~ση την 
27/ 11/ 2008 
14 Geocities, Θαvατική Ποιvιj : όιατφηqη ή κατάργηση, πρόσt>αση την 27 / 11/ 2008 στο 
http://www.geocities.com/ nikosas2002/THANA ΠKHPOINH.htm 
1'Διεθνής Αμνηστfα, (2004), Ετιjqιa Έκθεση 2004 της Διεθvούς Αμνηστfaς, ΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ , Κυριότερα σημεία της Ετήσιας Έκθεσης 2004 της Διεθνούς 
Αμνηστiας, Γεγονότα που καταγράφηκαν κατά το 2003, πρόσ~αση την 22/02/2008 στο 
http ://www.amnesty.org .gr/librarν/report2004/asa.htm 
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και συμμόρφωση αφού η συχνότητα τέτοιων εγκλημάτων έχει αυξηθεί 

κατακόρυφα και δεν vπάρχει αποτελεσματική επφολή και έκτιση των ποινών 

από τους εγκληματi ες. 16 

Σήμερα εξακολουθούν να διατηρούν στη νομοθεσία τους και να εφαρμόζουν 

τη θανατική ποινή 59 χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνiα, Ιράν, 

Κlνα, Βόρεια Κορέα, Λευκορωσiα , Σαουδική Αραβiα, Σομαλία κ.ά.). 17 

1 . 4. 4 . Trafficking 

Το trafficking (εμπορία ανθρώπων) είναι μια σύγχρονη μορφή δουλεiας που 

μαστίζει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο τον πλανήτη. Εμπορία 

ανθρώπων σημαίνει τη συλλογή, τη μεταφορά, την vπόθαλψη ανθρώπων μέσω 

απειλής ή χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, εξαπάτησης , 

κατάχρηση δύναμης , ή λήψης χρημάτων με σκοπό τη συγκατάθεση ενός 

ατόμου ώστε να ασκήσει εξουσία πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο με σκοπό την 

εκμετάλλευση. 18 Κάθε δύο χρόνια πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι , παγκοσμίως, 

κυρίως γνναiκες και παιδιά, πέφτονν θύματα του trafficking εκ των οποίων 

οι 375.000 εiναι από την Ασία. Γυναίκες, κορίτσια και αγόρια, 

εξαναγκάζονται ή εξαπατώνται να περάσουν τα σύνορα και έρχονται 

αντιμέτωποι με εξαναγκαστική εργασία, σεξουαλική εκμετάλλευση, σκλαβιά 

κ.τ.λ. Έρεννες έχουν δείξει ότι η βασική αιτία trafficking εiναι η βία στο 

16 Geocit ies, Θανατική Ποιvή : διaτ,Ρη071 ή κατάpγησn, πρόσf>aση την 27 / 11/2008 στο 
http://www.geocίt ies.com/nikosas2002/THANA ΠKHPOINH.htm 
17 Ηλεκτρονική εγκuκλοπαlδεια Wikipedia, λήμμα Θανατική ποιvή qτov κόομο, στο 
http:/ / el.wikipedia.org/wiki/'YoCE'Yo98'YoCE%Bl 'YoCE'YoBD 'YoCE'YoBl 'YoCF'Yo84 'YoCE%B9'YoCE'YoB 
A%CE%AE %CF%80'YoCE%BF'YoCE%B9%CE%BD'YoCE%AE 'YoCF%83%CF%84'YoCE%BF%CE 
'YoBD 'YoCE'YoBA%CF'Yo8C'YoCF'Yo83'YoCE'YoBC'YoCE'YoBF πρόσf>αση την 22/ 02/2008 
18 Ομπρέλα, Εμποpι'a aνθpώπwv - Trafficking, πρόσ~αση την 27 /11/2008 στο 
http://www.obrela.gr/ekstrateia trafficking.htm 
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σπlτι . Το εμπόριο ανθρώπων έχει αποδειχθεi ότι είναι η τρlτη πιο επικερδής , 

παράνομη, διεθνής εμπορία μετά τα ναρκωτικά και τα όπλα. 19 

1. 5 . Αiτια wou Σuμ~ στην Καταwάτηση των Δικαιωμάτων των 

Ανθρώwων και κupiwt των «Ευαίσθητων» Ομάδων 

Σuμφωνα με ορισμένες πηγές , οι αναπτυσσόμενες χώρες δαπανοuν περίπου 

22 δισεκατομμuρια δολάρια κάθε χρόνο για όπλα ενώ, με 10 δισεκατομμuρια 

δολάρια τον χρόνο θα επιτuγχαναν πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλους. 

Αυτές οι στατιστικές υποκρuπτουν ένα τεράστιο σκάνδαλο: την αποτυχημένη 

υπόσχεση της καταπολέμησης της ακραίας φτώχειας και την αντιμετώπιση 

της κατάφωρης οικονομικής και κοινωνικής αδικίας. Οι φτωχοί και οι 

περιθωριοποιημένοι είναι αυτοί που συνηθέστερα στερούνται τη δικαιοσύνη 

και που θa ωφελούνταν περισσότερο από τη δlκαιη εφαρμογή του κράτους 

δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο , παρ' ότι γlνεται όλο και 

περισσότερος λόγος για το αδιαίρετο των ανθρωπlνων δικαιωμάτων, στην 

πραγματικότητα τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα 

αμελούνται, υποβφάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι απλή 

σύμπτωση ότι, στον πόλεμο του Ιράκ, φαlνεται ότι δόθηκε περισσότερη 

προσοχή στην προστασiα των πετρελαιοπηγών απ' ότι στην προστασία των 

νοσοκομείων. 20 

Στατιστικές , που θα δούμε παρακάτω, δείχνουν ότι οι γνναlκες και τα παιδιά 

είναι οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες γι' αυτό και ~πέφτουν» εύκολα 

θ(ιματα εκμετάλλευσης από πολλούς επιτήδειους. Σημαντικό ρόλο στην 

19 ActionAid Ελλάς, (2006), 8 Μapτίου-Πaγκόομιa Ημέρq της Γuνalκaς, στο 
http://www.actionaid-news.com/newsletters/issue0603-women/index.html πρόcφαση την 
27/ 10/2008 
20Αϊρlν Χ., (2004), Ετήσια Έκθεση 2004 της Διεθνούς Αμνηστίας . Γιατl txovν σημaσiα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα . Διεθνής Αμνηστία, στο 

http://www.amnestv.org.gr/library/report2004/preface.htm πρόσ~αση την 22/02/2008 
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εύκολη θuματοποfησής τους παίζουν η φτώχεια, η έλλειψη εκπαlδευσης , η 

ανεργία και η έλλειψη ιατρικής περίθαλψης που πλήπονν σε μεγάλο JΚΙθμό 

κάποιες χώρες. 

Οι συνθήκες καταπίεσης, η έλλειψη ευκαιριών και η απουσία της φωνής των 

γυναικών, καθώς και οι νόμοι που παρεμποδίζουν τα δικαιώματά τους εlναι οι 

δύο όψεις των διακρlσεων που υφίστανται οι γυναlκες . Ο συνδυασμός αυτών 

των απαγορευτικών παραγόντων ευθύνεται για το γεγονός ότι το 70,ο του 

πληθυσμού που ζει σε συνθήκες έσχατης φτώχειας εlναι γυναlκες , ότι οι 

γυναiκες στις φτωχές χώρες κατέχουν παγκοσμίως μόνο το l'o των τiτλων 

ιδιοκτησίας και ότι δύο στα τρία παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο εlναι 

' 21 
κοριτσια. 

Η φτώχεια δεν είναι απλά η έλλειψη εισοδήματος. Είναι η άρνηση στην 

πρόσJΚΙση σε πόρους, σε δεξιότητες , σε προσωπική ασφάλεια και στην 

εξουσfα, απαραlτητα στοιχεία για το ανθρώπινο δικαiωμά να ζει κανεlς με 

αξιοπρέπεια. 22 Οι γυναίκες και τα κορίτσια ~ιώνουν τη φτώχεια με πολύ 

διαφορετικό τρόπο από ότι οι άντρες και τα αγόρια. Εκτός από την έλλειψη 

τροφής , καθαρού νερού, στέγης ή δουλειάς οι γυναiκες υποφέρουν λόγω του 

φύλου τους καθημερινά από αδικίες και διακρίσεις. Οι διακρlσεις αυτές 

zι Αρμπούρ, Λ (2008}, ΙΣΟΤΗΤΑ Διακρίσεις χαμηλής έντασης κατό των γυναικών. 

Μaκεόοv/a, 5 ΜdΓου, πρόσf>αση την 27/10/2008 στο 
http://www.makthe.s.gr/ index.php?name=News&file=article&sid=16807 
22 Διεθνής Αμνηστία, (2007). Η φτώχεια παρα~ιάζει ~ασικά ανθρώπινα δικαιώματα, 
netrino.gr, 16 Οκτω~ρiου, στο http://www.netrino.gr/reloaded/blog-post.plψ?bp ίd=809 

πρόσ~αση την 22/02/2008 
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οφείλονται στη φτώχεια αλλά και τη διαιωνίζουν δημιουργώντας για τις 

γυναίκες του αναπτυσσόμενου κόσμου έναν φαύλο κύκλο φτώχειας. 23 

Η εκπαίδευση είναι η ~άση πάνω στην οποία πρέπει να γίνει πράξη η ισότητα 

των δύο φύλων. Οι εγγράμματες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πρόσ~αση στην 

πληροφόρηση και μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερα τα συμφέροντα της 

οικογένειάς τους . Δυστυχώς, σήμερα, τα κορlτσια στις φτωχές χώρες 

στερούνται του δικαιώματος μόρφωσης σε αντίθεση με τους αδερφούς τους. 

Ο αναλφα~ητισμός μεταξύ των γυναικών στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

είναι 25cro μεγαλύτερος απ' ότι στους άντρες. Τα 2/3 των αναλφά~ητων 

ενηλίκων στον κόσμο είναι γυναίκες. Η ~ία ή ο φό~ος της ~ίας είναι ο ~σικός 

λόγος για τον οποίο τα κορίτσια δεν λαμ~ουν εκπαίδευση. 24 

σ,. Ανεργfα 

Στην Ευρωπdίκή Ένωση τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι γυναίκες αποτελούν 

την πλειοψηφία των σχεδόν 18 εκ ανέργων. Αυτή τη στιγμή απασχολούνται 25 

εκ γυναίκες λιγότερες στην Ε.Ε. από ότι άντρες. Αμεf~ονται lOCYo ως 30cro 

λιγότερο από τους άνδρες, ενώ οι άτυπες μορφές εργασlας κερδlζουν ολοένα 

και μεγαλύτερο έδαφος ανάμεσα στις γυναfκες αφήνοντάς τες χωρfς 

, ι · λ 25 Η · ξ λiζ έ κοινωνικη προστασ α και ασφα ιση. εργασια ε ασφα ει τα μ σα 

~ιοπορισμού, την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τις δυνατότητες 

23 Actionoid, Τα δικαιώματα τωv γυναικών, πρόσf>αση την 27 / 11/2008 στο 
http:// demo4 7 .deνelopment .atcom.gr /?pnam~RightsWomen&lα= 1 
24 ActionAid Ελλάς, (2006), 8 Μαρτίου-Παγκόσμια Ημέρα της Γwαlκας, στο 

http://www.actionoid-news.com/newsletters/issue0603-women/indeχ.html πρόσ~ση την 

27/10/2008 
25Χaραλάμποuς , Σ . (2002), Τα γuναικεiα δικαιώματα εlναι ανθρώπινα δικαιώματα . 
Ekloges.com.cy, στο http://www.ekloges.eom.cy/ngcontent.cfm?a id=3615&page=2 

πρόσ~αση την 27 /11/2008 
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επαγγελματικής ανέλιξης και κοινωνικής αναγνώρισης γι' αυτό και αποτελεi 

σημαντικό δικαiωμa για τις γνναiκες. 26 

&- Έλλειφη ιατρικής wερiθαλφης 

Κάθε λεπτό της ημέρας μια γυναίκα χάνει την ζωή της την ώρα του τοκετού 

λόγω έλλειψης της αναγκαiας ιατρικής φροντίδας. 27 Επιπλέον, η ασθένεια 

που μαστiζει κυρlως τις τρlτες χώρες, το AIDS, απαιτεί πρόληψη αλλά και 

παροχή φαρμάκων, οι οποlες δεν υπάρχουν στον επιθυμητό ~αθμό. Το AIDS 

αυξάνει την ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, κυρlως στις φτωχές 

οικογένειες. Όταν κάποιο μέλος της οικογένειας εlναι άρρωστο, οι γυναlκες 

αναλαμ~νονν περισσότερες υποχρεώσεις και τα κορlτmα δεν πηγαlνουν 

σχολεlο προκειμένου να ~οηθήσονν στη φροντίδα του. Οι γνναiκες είναι 2 

έως 4 φορές πιθανότερο να κολλήσουν απ' ότι οι άντρες. Ωστόσο ο 

σημαντικότερος λόγος είναι ότι πέφτονν θύματα μη επιθυμητής επαφής. 

Είναι γυναlκες: 

• Το 51cro των ανθρώπων που πάσχονν από AIDS 

• Πάνω από το 60% των νέων 15-24 χρονών που εlναι θετικοl στον ιό HIV 

• Το 55cro των 16.000 νέων κρουσμάτων 

• Το 30cro των νέων κρουσμάτων AIDS σε ενήλικες στη ΝΑ Ασlα και το 

50cro των φορέων του AIDS στην Τdίλάνδη. 28 

26 Παναρέτοu, Σ. Η ισότητα των φιίΑwν σήμερα-αύριο. Παγκόσμια Πορεία Γυναικών, στο 

http://www.poreiagynaikon.gr/idrytiko/idr 3.htm πρόσtχJση την 27 /10/2008 
27 Actionaid, Τα δικαιώματα των γυναικών, τrρόσ~ση την 27 /11/2008 στο 
http:// demo4 7.deνelopme.nt .atcom.gr /?pname=RightsWome.n&lo=l 
28 ActionAid Ελλάς, (2006), 8 Μapτlου-Πaγκόσμιa Ημέpa της Γυνalκaς, στο 
http://www.actionaid-news.com/newsletters/issue0603-wome.n/indeχ .html τrρόσ~αση 

την 27 /10/2008 
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2 . 1 . Εισαγωγή 

Οι γυναίκες από τη στιγμή που γεννιούνται ~ιώνουν σημαντικές διακρίσεις . Οι 

διακρίσεις κατά των γυναικών παρα~ιάζουν τις αρχές της ισότητας των 

δικαιωμάτων και του σε~ασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Παρεμποδίζεται η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, κοινωνική, 

οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας τους. Αυτό αποτελεί εμπόδιο για 

την αύξηση της ευημερίας της κοινωνίας και της οικογένειας και εμποδίζει 

τις γυναίκες να υπηρετήσουν τη χώρα τους και την ανθρωπότητα. Οι 

γυναίκες έχουν ελάχιστο δικαίωμα στη διατροφή, την ιατρική περίθαλψη, τη 

μόρφωση, την εκπαίδευση καθώς και στις δυνατότητες εργασίας και στην 

ικανοποίηση άλλων αναγκών. 29 Διακρίσεις κατά των γυναικών παρατηρούνται 

όχι μόνο σε τρίτες και υποανάπτυκτες χώρες του κόσμου αλλά και σε χώρες 

που έχουν ήδη αναπτυχθεί τεχνολογικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά 

κτλ. Οι παρα~ιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφiστανται οι 

γυναίκες τόσο από κυ~ερνήσεις όσο και από ιδιώτες είναι ανεξέλεγκτες, 

κυρίως επειδή παραμένουν κρυφές. 30 

? Διάκριση φύλων 

Ένα τρανταχτό παράδειγμα άνισης συμπεριφοράς μεταξύ ανδρών και 

γυναικών ήταν πριν από κάποια χρόνια κατά την διάρκεια της απογραφής του 

πληθυσμού της Ινδfας. Ο αριθμός που προέκυψε ήταν λανθασμένος γιατί στην 

ερώτηση «Πόσα παιδιά έχετε;» πολλοί είχαν δηλώσει μόνο τον αριθμό των 

γιων τους γιατί «παιδί» στην Ινδία νοείται μόνο το αγόρι ενώ τα κορίτσια 

29 Giblαin , Ρ., Κέντρο Πλrψοφοριών του ΟΗΕ, (1980). ΣύμΙΚJση για την Εξάλειψη όλων των 
Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών. Ekloges.com.cy, 17 Μαρτίου, στο 

http://www.ekloges.eom.cy/ngcontent.cfm?tt=αrticle&α id=1599 πρό$ση την 
27/11/2008 
30 Κaρaτράντου, Α ., Ανθρώπινα Δικaιώμara, στο http://ltee
lechain . ilei .sch.gr/αct/hrights .htm πρόσ~αση την 22/02/2008 
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είναι μάλλον κατάρα εφόσον απαιτείται προίκα για να παντρευτούν. Η Ινδία 

εlναι από τις λlγες χώρες όπου ο αριθμός των ανδρών ξεπερνά εκείνο των 

γυναικών. Γιατί στην αγροτική Ινδία και Κίνα όταν ένα νεογέννητο κοριτσάκι 

~ρεθεί πνιγμένο ή καμένο όλοι κάνουν ότι δεν πρόσεξαν τlποτε και δεν 

ειδοποιούν την αστυνομία. Το κορίτσι είναι ανεπιθύμητο μωρό ενώ ένα αγόρι 

είναι καλοδεχούμενο , όχι μόνο γιατί θα αυξήσει τα εισοδήματα της 

οικογένειας με τον γάμο του αλλά και γιατί θα εξασφαλίσει τη μετενσάρκωση 

των γονιών του. Στην Ινδlα γεννιούνται περlπου 15 εκατομμύρια κοριτσάκια 

τον χρόνο αλλά τα πέντε εκατομμύρια από αυτά δεν προλα~αlνουν να γlνουν 

15 ετών. Το ένα τρlτο πεθαίνει προτού κλείσει ένα έτος. ΕΙναι σύνηθες 

επίσης στα κορίτσια να δfνεται λιγότερο φαγητό από τα αγόρια. 31 

)ο> Πολιτικά δικαιώματα 

Οι γυναίκες στερούνταν κάθε νομικό και πολιτικό δικαίωμα. Στα μέσα του 

19ου αιώνα , πρώτα στην Αμερική και ύστερα στην Ευρώπη, κάνει την 

εμφάνισή του το κlνημα του φεμινισμού από γυναίκες της κυρlαρχης αστικής 

τάξης, διεκδικώντας δυο ~ασικά αιτήματα: Το δικαlωμα της ψήφου και το 

δικαίωμα στη μόρφωση. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης ιδρύθηκαν γυναικεiοι 

σύλλογοι και ενώσεις, εκδόθηκαν γυναικείες εφημερlδες και περιοδικά. Στην 

ανάπτυξη του φεμινιστικού κινήματος εμφανίστηκαν δυο παράλληλα ρεύματα: 

το ένα με άξονα τη διεκδίκηση της ψήφου και το άλλο με άξονα την 

οικογενειακή νομοθεσία και τα δικαιώματα στην εκπαίδευση και τη μισθωτή 

εργασiα. 32 Από τις αρχές του 20ού αιώνα άρχισε σταδιακά η επίσημη 

31 Μποζανlδου , Τ. (1998), 1 δις. γυναίκες θα γιορτάσουν νηστικές. Το Βήμα online, Κυριακή, 
8 Μαρτlου, στο http://www.toνima.gr/default.asp?pid=2&artid=96859&ct:75 πρόσJΚΙση 

την 27 / 10/2008 
32ΑγκαJΚΙνάκη , Α . (2007), Νομοθετικές αλλαγές στα δικαιώματα της γυναlκας, Ριζοσπdστης, 

Κυρ ιακή, 9 Σεπτέμ~ρη, lη έκδοση, στο 

http://wwwl.rizospastis.gr/story.do?id=4194347&pub1Date: 9/9/2007 πρόσ~αση την 

27/11/2008 
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αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες (στην Ελλάδα 

καθιερώθηκε επίσημα το 1952). 33 Σε κάποιες χώρες όμως ακόμα και 

σήμερα , οι γυναίκες εμποδίζονται να ασκήσουν τα πολιτικά δικαιώματά τους 

όπως σε απομακρυσμένες περιοχές του Πακιστάν. Το 1997, ένα μήνα πριν 

από τις τελευταfες εκλογές, τα συμβούλια πολλών χωριών αποφάσισαν ότι θα 

έκαιγαν το σπίτι όποιου επέτρεπε στα θηλυκά μέλη της οικογένειας του να 

ψηφίσουν, γιατί «η ψήφος των γυναικών είναι αντισλαμική και πηγαlνει κόντρα 

στις παραδόσεις μας». Ως αποτέλεσμα, ελάχιστες γυναlκες των περιοχών 

αυτών τόλμησαν να πλησιάσουν την κάλπη. 34 

2 . 2 . Πράξειt Καταπάτησης των Γwαικείων Δικαιωμάτων 

Σε πολλές χώρες η αδιαφορία, η απάθεια και η ατιμωρησία επιτρέπουν να 

υφίστανται και να διαιωνlζεται η βία ενάντια σε εκατομμύρια γυναίκες. Ο 

όρος «βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη βiας που στηρίζεται 

στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική 

βλάβη (ξυλοδαρμούς από τους συντρόφούς τους, φόνους στο όνομα της τιμής , 

ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, βιασμούς κ.ά.), στέρηση της 

ελευθερίας τους στο ιδιωτικό ή στο δημόσιο πεδίο κ.τ.λ. Εfναι συνέπεια των 

ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσlας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησε 

στην κυριαρχiα και την διάκριση των ανδρών σε βάρος των γυναικών. Χάρη 

στις προσπάθειες των γυναικείων οργανώσεων, υπάρχονν πλέον διεθνεfς 

συνθήκες και μηχανισμοί, νόμοι και πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για την 

33 Ριζοσπάστης, (2002), Η γυvaικε/a ψήφος έχει τη δική της ιστορla. Κυριακή , 10 
Φφροuαρiοu, στο http://wwwl.rizospastis.gr/story.do?id=1141976&pub1Dαte=10/2/2002 

'Πρόσ~ση την 27 /11/2008 
34 Μ'Ποζανlδου, Τ. (1998), 1 δις . γυναlκες θα γιορτάσουν νηστικές. Το Βήμa online, Κυριακή, 
8 Μαρτlου, στο http://www.toνima.gr/defαult.αsp?pid=2&αrtid=96859&ct=75 'Πρόσ~αση 
την 27 /10/2008 
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προστασfα των γυναικών, αλλά ακόμα υπολείπονται πολύ από το αναγκαίο.35-

36 

Μία ~ασική πτυχή της έλλειψης νομικής κατοχύρωσης για τα δικαιώματα των 

γυναικών είναι οι περιορισμοί στην απόκτηση ή στη διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων. Πολλά κράτη επfσης εξακολουθούν να παρέχουν την εθνικότητα 

και την υπηκοότητα των παιδιών αποκλειστικά μέσω της πατρικής γραμμής. 

Σε ορισμένα κράτη η ελεuθερlα μετακίνησης των γυναικών παρεμποδίζεται 

από νόμους που απαιτούν τη συνοδεία άνδρα. Η έλλειψη νομικής προστασlας ή 

η αδυναμία επφολής του νόμου επιτρέπει συχνά να μένει ατιμώρητη η ~ία 

• • • 37 
κατα των γυναικων και των κοριτσιων. 

2 . 2 .1 . β(α-Δολοφονiες 

Σε κάποια σημεία του πλανήτη η ~ία διατηρείται και επφάλλεται από τη 

θρησκεία ως μέσο τήρησης του νόμου. Η σωματική ~ία εγκρlνεται συνήθως 

από φανατισμένους υπήκοους. Στη Σαουδική Αρα~iα και σε άλλες χώρες του 

Περσικού Κόλπου η άσκηση ~ίας κατά των γυναικών εlναι καθημερινό 

φαινόμενο. Το άγριο μαστίγωμα νεαρών γυναικών γίνεται ακόμα και παρουσία 

γυναικών αστυνομικών που κρατούν τα χέρια των κοριτσιών που μαστιγώνουν 

οι άνδρες συνάδελφοί τους. Η ισλαμική «δικαιοσύνη» καταδικάζει 

35 Αϊρίν Χ .• (2005), Ετήσια Έκθεση 2005 της Διεθνούς Αμνηστlας . Τα ανθρώπ1να 
δικαιώματα δεν είναι μόνο μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση, είναι μια προδομένη υπόσχεση. 

Διεθνής Αμνηστ/a, στο http:/ / www.amnesty.org.gr/library/report2005/preface.htm 
πρόσf><Ιση την 21/01/2009 
36 ActionAid Ελλάς, (2006), 8 Μapτίου-Πaγκόομιa Ημέρα της Γυva!κaς, στο 
http:/ /www.act ionaid-news.com/newsletters/issue0603-women/index.html πρόσ~αση την 
27/10/2008 
37 Αρμπούρ, Λ (2008) ΙΣΟΤΗΤΑ Διακρίσεις χαμηλής έντασης κατά των γυναικών. 
Μaκεδοv/a, 5 Mdlou, πρόσ~αση την 27 /10/2008 στο 
http://www.makthes.gr/indeχ .php?name=News&f ί le=article&sid= 16807 
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εκατοντάδες γυναrκες σε μαστίγωμα με την κατηγορrα ότι εrχαν διαπράξει 

μοιχεία ή ότι εlχαν εξωσυζυγικές σχέσεις.38 

Η οικογενειακή ~Ια είναι ένα διεθνές πρό~λημα. Σε πολλές χώρες του 

κόσμου η ~rα μέσα στο σπlτι είναι η αιτία για τις πιο ~rαιες επιθέσεις εναντίον 

των γυναικών ακόμη και όταν απαγορεύεται από το νόμο. Σε αρκετές χώρες , 

οι άντρες έχουν δικαlωμα να χτυπούν τις γυναlκες τους και σε πολλές 

μπορούν να το κάνουν χωρrς να φο~ούνται την τιμωρfα. Το πρό~λημα της 

~ίας μέσα στο σπlτι διασχίζει τα σύνορα, τους πολιτισμούς και τις τάξεις 

επφε~αιώνοντας έτσι ότι δεν αντιμετωπίζεται με σο~αρότητα. (Διεθνής 

Αμνηστfα, 1995:16). 

Πολλά κράτη λοιπόν ισχυρίζονται ότι είναι ένα οικογενειακό θέμα που δεν 

αφορά τις αρχές , ωστόσο αφορά άμεσα το 95'Υο των γυναικών στο Πακιστάν. 

Κάθε χρόνο πολλές γυναίκες καίγονται ζωντανές σε «ατυχήματα» που τους 

σvμ~αίνοuν στην κουζfνα τους. Στην πραγματικότητα δράστες εiναι ο σύζυγός 

τους και οι σvγγενεlς του και αιτία η ανεπαρκής προlκα, η υπόνοια για 

απιστία, η υποτιθέμενη στειρότητα του θύματος ή η «αδυναμlα» του να 

γεννήσει αγόρι . Ειδικά όταν αιτία της δολοφονίας εlναι η υποψlα ότι η γυναlκα 

ήταν άπιστη στον άντρα της, ο δράστης αντιμετωπίζεται με εξωφρενική 

επιείκεια γιατr η πακιστανική κοινωνία θεωρεί ότι ο σύζυγος αντέδρασε με 

θεμιτό τρόπο στις «σο~αρές προκλήσεις» από την πλευρά της γυναίκας του. 

Στη Ινδfα uπολογfζεται ότι κατά μέσον όρο 17 παντρεμένες γυναlκες 

πέφτουν θύματα δολοφονf ας καθημερινώς γιατί ο πατέρας τους δεν κράτησε 

38Μπενέκος. Γ., (1995). Μαστιγώνουν τις γυναlκες στα Εμιράτα. Νιίγμa, 1 Νοεμ~ρlου , στο 

http:/ /www.nygma.gr/mag/articles/ Article.asp?ar id=101&ac id=25 πρόσ~αση την 
27/11/2008 
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τις υποσχέσεις του για την προίκα που θα έδινε στον γαμπρό του. 39 Η 

νομοθεσία που ασχολείται με την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών 

στην Ινδfα, είναι ευρύτατη. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των 

δικαιωμάτων των γυναικών σύμφωνα με το νόμο και των καθημερινών τους 

εμπειριών. (Διεθνής Αμνηστία, 1995:16). 

2.2.2. Βιααμοl 

Ο βιασμός αποτελεί ένα αποσιωπημένο έγκλημα διαρκείας. Σε μερικές χώρες 

οι βιασμοί δεν αντιμετωπίζονται από την δικαιοσύνη με την πρέπουσα σημασία 

με αποτέλεσμα το ίδιο το θύμα να θεωρείται υπεύθυνο για τον βιασμό. Στο 

Πακιστάν για παράδειγμα αν μια Πακιστανή βιασθεί και καταγγεlλει τον 

βιασμό της , κλεlνεται πάραυτα στη φυλακή με την κατηγορία τού «ζίνα», 

δηλαδή της σεξουαλικής επαφής εκτός γάμου. Ο μόνος τρόπος για να 

γλιτώσει είναι είτε ο βιαστής να παραδεχθεί την ενοχή του εlτε να υπάρξουν 

τέσσερις άντρες αυτόπτες μάρτυρες που θα επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς 

της γιατί η μαρτυρlα μιας γυναίκας δεν μετρά. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις 

όπου ο βιαστής έχει αθωωθεί και το θύμα έχει κλειστεί στη φυλακή. 40 

Κύρια αιτlα πολλών και μαζικών βιασμών εfναι οι πόλεμοι . Τα περισσότερα 

θύματα των πολέμων είναι γυναίκες και παιδιά (χωρίς να αναφέρουμε τα 

ποσοστά των αμάχων που σκοτώνονται σε περιόδους πολέμων), όχι μόνο 

λόγω των βιασμών αλλά και λόγω του ότι το 80CYo των προσφύγων εf ναι 

γυναfκες και παιδιά (συγκεκριμένα σε κάθε προσφυγικό πληθυσμό το 50ίο 

39 Μποζανlδου, Τ. (1998). 1 δις. γνναlκες θα γιορτάσουν νηστικές . Το Βήμα online, Κυριακή, 
8 Μαρτlου, στο http://www.toνima.gr/default.asp?pid=2&artid=96859&ct=75 πρόσ\Κιση 
την 27 / 10/2008 
40 Μποζανlδου, Τ. (1998). 1 δις. γυναίκες θα γιορτάσουν νηστικές . Το Βήμα online. Κυριακή, 
8 Μαρτlου, στο http ://www.toνima.gr/default.asp?pid=2&artid=96859&ct=75 πρόσ~αση 
την 27 /10/2008 
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περίπου των προσφύγων είναι γυναiκες και κορίτσια). 41
-

42 Το ενδιαφέρον 

της διεθνούς κοινότητας για τη σεξουαλική ~ία που υφίστανται οι γυναίκες 

κατά τη διάρκεια των πολέμων υπήρξε μόνο περιστασιακό. «Αόρατοι» 

παρέμειναν οι ~ιασμοl , που υπέστησαν διακόσιες χιλιάδες γυναίκες κατά τον 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από τον ιαπωνικό στρατό στην Κορέα, στην Τάφάν, 

στις Φιλιππίνες , στην Κίνα, στην Ινδονησiα, στο Ανατολικό Τιμόρ, στη 

Μαλαισία , αλλά και στην Ιδια την Ιαπωνία. Οι εμφύλιοι πόλεμοι στο Περού , τη 

Λφερία, τη Μιανμάρ, τη Ρουάντα και άλλες περιοχές του πλανήτη που 

~ρίσκονταν σε κατάσταση πολέμου σημαδεύτηκαν επfσης από συστηματικούς 

~ιασμούς των «γυναικών του αντιπάλου>>, οι οποίοι ελάχιστα απασχόλησαν τα 

διεθνή μέσα ενημέρωσης. 43 

2 . 2 . 3 . Trαff icking 

Είδος ~iας, ειδεχθής μορφή της και καλά οργανωμένη εστία του διεθνούς 

εγκλήματος εfναι η εμπορία γυναικών και η καταναγκαστική πορνεία. Έχει 

αποκτήσει εκρηκτικές διαστάσεις καθώς αξιοποιεf τη δυνατότητα για 

δικτύωση που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση και εκμεταλλεύεται τα 

μεταναστευτικά ρεύματα. Είναι λάθος να θεωρείται ότι η μετανάστευση 

προκαλεf την εμπορία, ενώ σuμ~αίνει το αντίθετο. 44 Οι γυναίκες έχουν 

μεγάλα ποσοστά θυματοποίησης τόσο για το σεξουαλικό εμπόριο όσο και για 

την εξαναγκαστική εργασία αλλά και τις υπόλοιπες μορφές που λαμJΚ]νει το 

φαινόμενο. Βασικοί παράγοντες που ενισχύουν και διατηρούν το φαινόμενο 

41 Καρατράντοu, Α., Αvθpώπιvα Δικαιώματα, στο http://ltee
lechain.i lei.sch.gr/act/hrights.htm πρόσfχιση την 22/02/2008 
42 Actionaid, Τα δικαιώματα τωv γwaικώv, πρόσβαση την 27 /11/2008 στο 
http:/ / demo47 .deνelopment .atcom.gr /?pname=RightsWomen&la= 1 
43 Ελεuθεροτυπiα, (2005). Στρατός και σεξουαλική δουλεία στον πόλεμο. "Γuναlκες 
αναψυχής". Ιός, 27 Νοεμ~ρlου, στο http://www.iospress.gr/ios2005/ios20051127.htm 
πρόσ~αση την 27 /10/2008 
44Παναρtτου, Σ. Η ισότητα τωv φύΑwv σήμερα - αύριο. Παγκόσμια Πορεlα Γυναικών, στο 
http://www.poreiagynaikoη .gr/idrytiko/idr 3.htm πρόσ~αση την 27 /10/2008 
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εiναι η άνιση κοινωνική θέση των γνναικών και η αδιαφορία των κυ~ερνήσεων 

για τη λήψη σο~αρών μέτρων πρόληψης, επφολής ποινών στους δράστες και 

κοινωνικής ενσωμάτωσης του θύματος. 45 

2. 2 . 4 . Εξαναγκαστική Εργασία 

Η εξαναγκαστική εργασiα αποτελεi την πιο διαδεδομένη μορφή δουλείας. 

Περισσότερα από 20 εκ. άνθρωποι παγκοσμiως (κυρίως γυναίκες και παιδιά) 

~ρlσκονται υπό συνθήκες δέσμιας εργασίας. Το άτομο και η εργασlα του 

παρέχονται ως εγγύηση για την αποπληρωμή δανείου, του ιδίου ή μέλους της 

οικογένειας. Το δάνειο μπορεί να είναι ελάχιστο, όσο για πιφάδειγμa εlναι το 

κόστος αγοράς ενός φαρμάκου, αλλά ικανό να καταστήσει το άτομο υπόδουλο 

για πολλά χρόνια. Στην πραγματικότητα το δάνειο δεν εξοφλείται ποτέ. Σε 

κάποιες χώρες το χρέος κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Το άτομο μπορεί 

να εργάζεται σε σπίτια, αγρούς, εργοστάσια, ~ιομηχανίες , ~ιοτεχνlες κ.α. έως 

και 18 ώρες ημερησίως και κρατείται υπό συνθήκες φυλάκισης. 46 

2 .2 .5 . Σεξουαλική Εκμετάλλευση-Πορνεία 

Η σεξουαλική εκμετάλλευση σε χώρες, όπου το ~ιοτικό επίπεδο του 

πληθυσμού είναι χαμηλό και η οικονομική κατάσταση άσχημη, παρουσιάζει 

μεγάλη άνθιση. Τα θύματα μεταφέρονται, κυρίως , στα αστικά κέντρα, όπου 

υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση οίκων ανοχής και χώρων σεξουαλικής 

διασκέδασης . Είναι μια μορφή δουλείας , αφού από τη στιγμή που το θύμα 

«αγοράζεται» από τον ιδιοκτήτη του πορνεiου , καλεlται να αποπληρώσει 

σταδιακά με την εργασία του ένα «χρέος» , δηλαδή το ποσό που δαπάνησε ο 

«προαγωγός» για όλα τα έξοδα της μετακίνησής του, το ποσό που κατέ~λε 

ιι!! Ομπρέλα, Eμπopla aνθpώπwν - Trofficking, στο 
http://www.obrela.gr/ekstrateia trafficking.htm πρόσ~αση την 27 / 11/2008 
46Ομπρέλα, Eμπopla ανθρώπων - Traffίcking, στο 
http://www.obrela.gr/ekstrateia trafficking.htm πρόσ~αση την 27 / 11/2008 
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στο άτομο από το οποίο πωλήθηκε αλλά και στις αστυνομικές αρχές για 

παροχή προστασiας. Συνήθως, ακόμη και όταν το ποσό εξοφληθεi , το θύμα 

μεταφέρεται ή μεταπωλείται σε άλλη επιχείρησrι οπότε εκ νέου αρχίζει η ίδια 

διαδικασία εξόφλησης. 

Οι γυναίκες κρατούνται υπό συνθήκες φυλάκισης στα κάθε είδους πορνεία 

υπό καθεστώς εκφο~ισμού και ψυχολογικής ~ίας , ανάλογα με το εlδος της 

επιχείρησης χωρίς πάντως δυνατότητα διαφυγής. Σπάνια επιχειρούν να 

φύγουν λόγω της σκληρής τιμωρίας που έπειτα υφiστανται, της άγνοιας 

γλώσσας της χώρας στην οποία ~ρίσκονται και του φό~ου σύλληψής τους. 

Εργάζονται πολλές ώρες ημερησiως, όλες τις ημέρες τις ε~δομάδας κάτω 

από αντίξοες συνθήκες. Δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν πελάτη, ούτε τις 

σεξουαλικές προτιμήσεις ή τις διαστροφές του. Πολλές φορές ~ιάζονται , 

ξυλοκοπούνται και κακοποιούνται σωματικά από τους πελάτες. Τα θύματα 

αντιμετωπίζουν σο~αρά προ~λήματα υγείας, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής. 

Η νέα τάση που επικρατεί στον χώρο της πορνείας και της πορνογρaφlας 

εiναι η παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών και η μεταφορά σεξουαλικών σκηνών 

μέσω του διαδικτύου. 47 

2.2.6. Ακρwτφιασμδς Γεννητικών Οργάνων 

Μια από τις χειρότερες παρα~ιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

γυναικών αλλά και των μικρών κοριτσιών είναι ο ακρωτηριασμός των 

γεννητικών τους οργάνων αφού πιστεύεται πως τονίζει την αγνότητα τους και 

τις πιθανότητές τους για γάμο. Σε ορισμένες κοινωνίες μια μη 

ακρωτηριασμένη γuναlκα εlναι αδύνατο να παντρευτεί. 

47 Ομπρέλα, Eμπopfa avθpώπwv - Traf f icking, πρόσ~ση την 27 /11/2008 στο 
http://www.obrela.gr/ekstrateia trafficking.htm 
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Η πρακτική αυτή παρα~ιάζει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών 

στην υγεlα, την προστασfα, ακόμα και στη ζωή καθώς η επέμβαση αυτή 

ορισμένες φορές οδηγεf στο θάνατο. Παρά το γεγονός ότι οι δεκαετlες 

εργασίας από τοπικές κοινότητες, κυβερνήσεις, εθνικούς και διεθνεlς 

οργανισμούς έχουν συμβάλει στη μεfωση της εξάπλωσης του ακρωτηριασμού 

των γεννητικών οργάνων των γυναικών σε πολλές περιοχές, η πρακτική αυτή 

παραμένει ευρέως διαδεδομένη. 

Υπολογlζεται ότι δύο εκατομμύρια κορfτσια τον χρόνο υφlστανται 

ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων τους με κf νδυνο να υποστούν 

επφλα~εfς σννέπειες για την υγεία τους αφού δε λαμβάνεται κανένα μέτρο 

πρόληψης. «Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε περισσότερα από 28 κράτη της 

Αφρικής καθώς και στην Αίγυπτο , στο Ομάν, στην Υεμένη και στα Ενωμένα 

Αρα~ικά Εμιράτα» λέει η Διεθνής Αμνηστία. 

«Βε~αίως θα τους κάνω περιτομή, ακριβώς όπως έγινε και με μένα και τη 

γιαγιά τους. Αυτό εfναι το έθιμό μας» δήλωσε μια Αιγύπτια στη Διεθνή 

Αμνηστfα αναφερόμενη στις τέσσερις κόρες της. «Η περιτομή καθαρfζει τις 

γυναίκες, ευνοεf την παρθενfα και την αγνότητα και τις προφυλάσσει από τη 

σεξουαλική απογοήτευση νεκρώνοντας την επιθυμlα τους» εfπε μια γυναίκα 

από την Κένυα αποδεικνύοντας ότι συχνά οι fδιες οι γυναίκες διαιωνfζοvν 

• 48 49 
την καταπfεση του φυλου τους. -

48Unicef, (2008), Συστράτευση Διεθνών Opγavιqμώv κατά της Πρακτικής του 
Ακpωτηpιaqμού τwv Γυvaικεlωv Γεwητικώv Οpγdνωv, 27 Φεfφουaρlου, στο 
http://www.unicef.gr/news/2008/dt0308.php πρόσ~αση την 27 /11/2008 
49 Μποζανlδου, τ. (1998), 1 δις . γυναlκες θα γιορτάσουν νηστικές. Το Βήμα on/ine, Κυριακή, 
8 Μαpτlου, στο http://www.toνima.gr/default .asp?pid=2&artid=96859&ct=75 πρόσf>αση 

την 27 /10/ 2008 
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2.3. Η Θρησκεiα ως Παράγοντας Διαιφίσεwν 

Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα από τη Σαουδική Αραβfα να ταξιδέψει μόνη 

της στο εξωτερικό; Για μια Πακιστανή να καταγγείλει το σύζυγό της για 

ξυλοδαρμό; Για μια Λιβανέζα να πάρει διαζύγιο ή να βγάλει διαβατήριο; Η 

απάντηση είναι από εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο. Ο ισλαμισμός είναι fσως 

η πιο ακραfα και ρατσιστική θρησκεία (ως προς το φύλο). Οι περισσότερες 

γυναίκες στις ισλαμικές χώρες στερούνται ελευθερίες και δικαιώματα, τα 

οποfα θεωρούνται δεδομένα για τις γυναίκες των δυτικών κοινωνιών. 

Το Ισλάμ, που είναι ο σvνδετικός κρίκος όλων αυτών των χωρών, είναι 

υπεύθυνο για τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών από τη μια μεριά. Ακόμα 

και το Κοράνι , το ιερό βιβλfο του Ισλάμ, κάνει διάκριση μεταξύ ανδρών και 

γυναικών εις βάρος των τελευταfων. Αναφέρει ότι η γυναίκα εfναι κατώτερη 

από τον άνδρα και μόνο υπακούοντάς τον μπορεί να γίνει καλή και ενάρετη. 

Μάλιστα το Κοράνι δίνει το δικαίωμα στους Μουσουλμάνους να χρησιμοποιούν 

ακόμη και το ξύλο για να συνετίσουν τις ανυπάκουες συζύγους τους . Οι 

γυναίκες έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωπες με τη βία, ιδιαfτερα στα πλαfσια 

του γάμου τους. Ο ξυλοδαρμός της συζύγου σπάνια επιφέρει κύρωση, και στην 

περίπτωση που μια γυναfκα αποφασfσει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό 

βρίσκεται αντιμέτωπη με την πfεση που της ασκεί η οικογένειά της και η 

κοινωνία. Στο Πακιστάν ακόμη και οι γυναίκες που ζητούν τη βοήθεια της 

αστυνομίας, δεν καταφέρνουν συνήθως να ξεφύγουν από τους συζύγους τους. 

Η αστυνομfα θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία καθαρά προσωπικό θέμα, με 

αποτέλεσμα να μην παίρνει θέση και να οδηγεί τις κακοποιημένες γυναίκες 

πίσω στην οικογένειά τους. Ακόμη όμως και αν εκδικαστεί η υπόθεση το 

δικαστήριο σπάνια αποφασίζει υπέρ της γυναίκας . Η κατάσταση είναι κάπως 
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καλύτερη στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, όπου η γυναlκα έχει δικαίωμα να 

ζητήσει διαζύγιο σε περfτrτωσrι κακοποf ησης. 

Οι διακρίσεις που αναφέρει το Κοράνι εφαρμόζονται με uπερ~λλοντα ζήλο 

στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες , γεγονός που εξηγεl το ότι οι 

γυναίκες θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορlας. Χαρακτηριστική 

περlτrτωση αποτελεl η υποχρεωτική, στο Ιράν και τη Σαουδική Αρα~Ια, 

κάλυψη του προσώπου και του σώματος όταν οι γυναlκες ~γαlνουν από το 

σπlτι, αλλιώς τους επισύρονται φυσικές, οικονομικές , κοινωνικές ή 

ψυχολογικές ποινές. Στη Σαουδική Αρα~ία, το κράτος θέλει να ακολουθούν 

τους ενδυματολογικούς κανόνες όλες οι γνναίκες που ~ρlσκονται στη χώρα. 

Η πολυγαμlα είναι επιτρετrτή μόνο για τον άνδρα αρκεί οι σύζυγο! του να 

txow τις ίδιες παροχές και να τις αντιμετωπίζει ως Ισες. Εκτός από τις 

τέσσερις νόμιμες συζύγους ο μουσουλμάνος μπορεί να έχει απεριόριστο 

αριθμό παλλακfδων. Ακόμα και στη λήξη του γάμου, ο άνδρας ~ρίσκεται σε 

πλεονεκτική θέση. Μπορεί εύκολα να χωρίσει τη γυναίκα του , ενώ το 

αντίστοιχο δικαίωμα της γυναίκας είναι πολύ πιο περιορισμένο. Στο ΛΙ~ανο 

μια γυναlκα μπορεl να πάρει διαζύγιο μόνο με τη συγκατάθεση του συζύγου 

της. Αντlθετα, στην Αίγυτrτο εlναι πιο εύκολο για μια γυναlκα να πάρει 

διαζύγιο χωρlς τη συναίνεση του συζύγου της , αρκεl να επιστρέψει την προlκα 

που έλα~ε από το σύζυγό της κατά το γάμο. Στη Σαουδική Αρα~ία, τέλος , μια 

διαζευγμένη ή χήρα μητέρα έχει την κηδεμονία των παιδιών μέχρι την ηλικiα 

των 7 για τα αγόρια και των 9 για τα κορίτσια. Μετά από αυτή την ηλικία 

πρέπει να δώσει τα παιδιά στον πατέρα ή στην οικογένειά του. Πολλές ξένες 

μητέρες εμποδlζονται από τους πρώην συζύγους τους να επισκεφτούν τα 

παιδιά τους μετά το διαζύγιο . 
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Ακόμα και στην κληρονομιά στις περισσότερες χώρες οι γυναrκες δικαιούνται 

μικρότερο μερrδιο από τους άνδρες. Στην Αίγυπτο και την Ιορδανία αν η 

μοναδική κληρονόμος εrναι γυναίκα παίρνει μόνο το μισό της περιουσίας των 

γονιών της, ενώ το άλλο μισό πάει στους άνδρες συγγενείς. Στο Πακιστάν 

πολλές γυναf κες δεν παίρνουν το μερίδιο από την κληρονομιά που 

δικαιούνται . 

Άλλη μια μορφή βfας , με την οποfα συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες οι γυναfκες 

στις Ισλαμικές χώρες, εfναι ο βιασμός. Στο Πακιστάν αν και οι κυρώσεις που 

προβλέπει ο νόμος για τους βιαστές , είναι εξαιρετικά αυστηρές, σπάνια 

εκδικάζονται υποθέσεις βιασμού καθώς οι βιαστές είναι τις περισσότερες 

φορές μεγαλογαιοκτήμονες ή αρχηγοί του υποκόσμου. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα θύματα πιέζονται να μην κάνουν μήνυση , γιατr αν δεν 

μπορέσουν να αποδείξουν ότι δεν εfχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους , θα 

κατηγορηθούν ότι παραβίασαν τους σχετικούς με τη μοιχεία και τη 

σεξουαλική επαφή κανονισμούς. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου οι 

κατηγορούμενοι για βιασμό έχουν αθωωθεί ενώ τα θύματά τους έχουν 

φυλακιστεί κατηγορούμενα για μοιχεία. Τέλος τόσο στο Πακιστάν όσο στην 

Αίγυπτο και την Ιορδανrα ο βιασμός εντός του γάμου δε θεωρείται έγκλημα 

και δε διώκεται ποινικά. 

Και στον τομέα των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων γfνονται 

διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Το να εκδώσει μια γυναίκα διαβατήριο 

μπορεί να φaf νεται απλό ι δεν είναι όμως πάντα γιατί στις περισσότερες 

ισλαμικές χώρες εrναι απαραίτητη η συγκατάθεση του πατέρα ή του συζύγου. 

Εξαrρεση αποτελεf η Αίγυπτος, όπου οι ενήλικες ανύπαντρες γυναίκες δεν 

χρειάζονται τη συγκατάθεση κάποιου συγγενή. Στη Σαουδική Αραβfα οι 

γυναίκες δεν μπορούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης , πρέπει να μπαίνουν 

στα λεωφορεία από ξεχωριστές εισόδους και να κάθονται σε διαφορετικό 
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μέρος από τους άνδρες. Επίσης , μια γυναίκα μπορεί να σvλληφθεf από τη 

θρησκευτική αστυνομία αν επφαίνει σε όχημα, που δεν το οδηγεί ο εργοδότης 

της ή κάποιος στενός συγγενής. Οι γυναίκες δεν μπορούν να εισαχθούν στο 

νοσοκομεiο χωρiς τη σvναiνεση ενός άνδρα συγγενή, ούτε μπορούν να 

δεχθούν μια θέση εργασίας στην επαρχία αν κάποιος ενήλικας άνδρας 

συγγενής δεν αναλάβει την ευθύνη. 

Μεγάλο ποσοστό γυναικών στις ισλαμικές χώρες είναι αναλφάβητες , ενώ 

υπάρχουν και ποικίλοι περιορισμοί στην εκπαίδευση που διαφέρουν από χώρα 

σε χώρα. Τέλος , ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η πρακτική των "εγκλημάτων 

τιμής11 , στο Πακιστάν, την Τουρκία, το Ιράν, την Ιορδανία κ.τ.λ. Στην 

Τουρκία, όπου οι φόνοι τιμής δε δικαιολογούνται από το κράτος , συνήθως 

δράστης είναι κάποιο ανήλικο μέλος της οικογένειας, το οποίο με αυτό τον 

τρόπο αποφεύγει την τιμωρία. Στο Ιράν, από την άλλη , αναγνωρίζεται στον 

πατέρα ή τον αδελφό το δικαίωμα να δολοφονήσει ένα κορfτσι που ενέδωσε 

στο προγαμιαίο σεξ. Η ποινή σε αυτή την περίπτωση είναι το πολύ 6 μήνες 

φυλάκισης, ενώ στην περίπτωση που ο σύζυγος δολοφονήσει την άπιστη 

γυναίκα του δεν υπάρχει τιμωρfα. Στην Ιορδανία αν και τα εγκλήματα τιμής 

δεν είναι νομικά αποδεκτά, τα δικαστήρια είναι ιδιαίτερα απρόθυμα να 

επφάλουν κυρώσεις. 

Σίγουρα η ισλαμική θρησκεία θέτει δυσκολίες στην εφαρμογή της ισότητας 

των δύο φύλων, οι μεγαλύτερες , όμως, δυσκολίες δημιουργούνται από τις 

κυβερνήσεις που εφαρμόζουν τον ισλαμικό νόμο στην πιο ακραία μορφή. Αν 

αυτές οι δuσκολfες αρθούν είναι πολύ πιθανό η ισότητα των δύο φύλων να 
• • 50 

γίνει πραγματικότητα και για τον ισλαμικο κοσμο. 

50 Φουρούλη, Σ .• Η θέση της γυναlκας στο Ισλάμ. Πaπaκι, στο 
http://www.papaki .panteion .gr/teuχosβ/islam.htm πρόσJΧΙση την 27 / 11/2008 
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2. 4 . Οι Παραβιάσεις των Δικαιωμάτων των Γwαικών με Αριθμού( 

• Εγκλήματα «τιμής» : Αν και διαφέρουν από λαό σε λαό, έχουν ένα κοινό 

πcφονομαστή: τη βiα και συχνά το φόνο. Στο Πακιστάν vπολογiζεται πως 

συμβαίνουν 1.000 τέτοια εγκλήματα τιμής κάθε χρόνο. 

• «Εγκλήματα για την προίκα» : Στην Ινδία vπολογrζεται πως κάθε χρόνο 

25.000 γυναίκες δολοφονούνται ή παραμορφώνονται για οικονομικές 

διαφορές των οικογενειών. 

• Ο βιασμός ως όπλο στους πολέμους: Μια συνήθης πρακτική σε όλες τις 

σύγχρονες συρράξεις. Στη γενοκτονία της Ρουάντα του 1994 τουλάχιστον 

500.000 γυναrκες βιάσθηκαν και κακοποιήθηκαν JΚjναvσα. 

• Οι γάμοι των κοριτσιών σε πρώιμη ηλικία: Στην Ασία το 1 στα 2 κορίτσια 

παντρεύονται πριν τα 18, στην Αφρική το 42% και στη Λατινική Αμερική 

το 29%. 

• Η «επιλογή» του φύλου των παιδιών πριν από τη γέννηση: Εκτιμάτε πως 1 

εκατομμύριο θηλυκά βρέφη πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτfας τέτοιων 

πρακτικών προγεννητικής επιλογής, ή ακόμα και μετά τη γέννησή τους, 

από βρεφοκτονία. Στην Ινδία σε μερικές περιοχές αναλογούν 861 

γυναίκες για κάθε 1.000 άνδρες. 

• Ανισότητα στην εκπαίδευση: Το 1 στα 5 κορίτσια παγκοσμίως που 

ξεκινούν το δημοτικό σχολείο δεν το τελειώνουν, ενώ υπολογίζεται πως 

μέχρι το 2015 θα υπάρχουν 6 εκατομμύρια λιγότερα κορίτσια στο σχολείο 

από ότι αγόρια παγκοσμίως. 

• Στέρηση βασικών δικαιωμάτων έκφρασης και συμμετοχής: Σε χώρες 

όπως rι Σαουδική Αραβία οι γυναίκες γενικά απαγορεύεται να ψηφίσουν ή 

να διεκδικήσουν δημόσιο αξίωμα, να οδηγούν οχήματα ή να ταξιδέψουν στο 

εξωτερικό. Σε άλλες χώρες δεν έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα σε 

ιδιοκτησία και κληρονομιά. 
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• Ακρωτηριασμός των γυναικεrων γεννητικών οργάνων: Περίπου 3 

εκατομμύρια κορίτσια κάθε χρόνο πέφτουν θύματα αυτής της 

απαράδεκτης πρακτικής κατά κύριο λόγο σε αρκετές Αφρικανικές 

χώρες.51 

2.5. Προσwάθειε~ Αναγνώρισης των Δικαιωμάτων του Γνναικεrοu tύλοu 

Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Η απαίτηση για 

ισοτιμrα, για ισομισθία, για συμμετοχή στη δημόσια και πολιτική ζωή, για 

ισομερή καταμερισμό των οικογενειακών ευθννών, δεν εfναι τίποτα άλλο από 

εξειδίκευση καθολικών δικαιωμάτων, από την αναγνώριση μέσα από την 

ιδιαιτερότητα των φύλων ότι ενισχύοντας τα δικαιώματα των γυναικών, 

ενισχύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες. Η κατάληξη σ' αυτή την 

αρχή, η υιοθέτηση της από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από άλλους 

διεθνείς οργανισμούς και η ενσωμάτωση της στις αρχές δικαίου κάθε χώρας , 

απαιτούσε πολύμορφους αγώνες του φεμινιστικού - γνναικείου κινήματος από 

τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο 20ός αιώνας σημαδεύτηκε θετικά από τους 

αγώνες για την ισότητα των γυναικών στις αναπτυγμένες χώρες. Η ισότητα 

ανδρών και γυναικών περιβλήθηκε με το κύρος της συνταγματικής διάταξης , 

όπως και η ίση αμοιβή για ίση εργασία, ενώ η αναγνώριση των πολιτικών 

δικαιωμάτων των γυναικών έγινε κανόνας, επιτρέποντας έτσι στις γνναίκες 

. . δ ' 52 53 
να γινουν ορατή και υπολογfσιμη πολιτικη υναμη. -

51Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unicef, (2008), Διεθνής ημέρα για τα δικαιώματα της 
γυναίκας και τη διεθνή ειρήνη. Eurocharity, 6 Μαρτίου, πρόσ~ση την 27 / 11/2008 στο 
http://www.eurocharitv.org/article.php?artic/e id=3291 
52Παναρέτου, Σ. Η ισότητα τωv φ(ιΑωv σήμεpa- a(ιριο. Παγκόσμια Πορεlα Γυναικών, στο 
http://www.poreiagynaikon.gr/idrytiko/idr 3.htm πρόσ~αση την 27 /10/2008 
53 Χαραλάμπους, Σ. (2002), Τα γuναικεlα δικαιώματα εlναι ανθρώπινα δικαιώματα. 
Ekloges.com.cy, στο http://www.ekloqes.eom.cy/ngcontent.cfm?a id=3615&page=l 

πρόσ~αση την 27 / 11/2008 
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3.1. Εισαγωγή 

Σαράντα χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν καθημερινά σ' όλο το κόσμο. Η κύρια 

αιτία για την υψηλή παιδική θνησιμότητα εfναι η φτώχεια, οι ασθένειες, η βία 

και οι πόλεμοι. Ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός παιδιών εξακολουθούν να 

μην παρακολουθούν τη βασική εκπαίδευση και να στερούνται στοιχειώδη 

φροντίδα και νομική προστασία. Υπάρχουν παιδιά στον πλανήτη μας που ζουν 

κάτω από απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, μέσα σε ένα κλίμα φόβου, ακόμα 

και στις ανεπτυγμένες κοινωνf ες. Παιδιά που «εξαφανίζονται», 

εγκαταλείπονται , βιάζονται και βασανίζονται . Οι συνθήκες κράτησης και 

φυλάκισης παιδιών ποικίλουν. Αναγκασμένα να ζουν σε στενή επαφή με 

ενήλικες των οποίων μπορεί πολύ εύκολα να γίνουν θύματα, αντιμετωπίζουν 

ελλιπείς και πολλές φορές ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής και διατροφής. Οι 

1\ • • δ . . 5455 
κυι-ιερνησεις χάνουν το κυριοτερο υναμικο των χωρων τους. -

> Στο Μεξικό χιλιάδες άνθρωποι και παιδιά γεννιούνται , ζουν και 

πεθαίνουν στους σκουπιδότοπους που αποτελούν το φυσικό τους 

περιβάλλον. 

~ Ο αριθμός εφήβων πόρνων στην Βραζιλία ξεπερνά τις 500.000. Τα παιδιά 

ζώντας σε ένα κράτος εγκατάλειψης και βίας καταλήγουν στα ναρκωτικά ή 

στην πορνεία. 

> Η Ινδία έχει 100.000.000 εργάτες-παιδιά τα οποία δουλεύουν σε 

αγροκτήματα, σε λατομεία, μεταλλεfα κ.α. 56 

54 Αναπηρlα τώρα, (2007), Παγκόσμια ημέρα των ανθρ~πiνων δικαιωμάτων. Disab/ed.gr, 
Δευτέρα, ιο Δεκεμβρίου, στο http://www.disαb/ed.gr/lιb/?p=14649 πρόσr><Jση την 
22/02/2008 
55 Καρατράντου, Α ., Αvθpώπιva Δικaιώμaτa, στο http://ltee-
lechαin.ilei.sch.gr/αct/hrights.htm πρόσβαση την 22/02/2008 
56 Καρατράντου, Α., Αvθρώπιva Δικaιώμaτa, στο http://ltee
lechain.ilei.sch.gr/act/hrights.htm πρόσβαση την 22/02/2008 
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3 .2. Μορφές Βfας Κατά των Παιδιών 

Η βiα κατά των παιδιών περιλαμβάνει τη σωματική και ψυχολογική βfα, τι ς 

διακρίσεις , την παραμέληση και την κακομεταχείριση. Το φαινόμενο 

εκτείνεται από τη σεξουαλική κακοποίηση στο σπίτι μέχρι 

τη σωματική και ταπεινωτική τιμωρfα στο σχολε fο, από τον 

περιορισμό μέχρι τη βαρβαρότητα στα χέρια των οργάνων του νόμου, από 

την κακοποiηση και την παραμέληση σε ιδρύματα μέχρι τους πολέμους 

συμμοριών στους δρόμους όπου παiζοuν ή εργάζονται παιδιά και από τη 

βρεφοκτονiα μέχρι τους αποκαλούμενους φόνους «τιμής». Τα σωματικά, 

συναισθηματικά και ψυχικά σημάδια της βίας μπορούν να έχουν σοβαρές 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη του 

παιδιού, την υγεfα και την γνωστική του ικανότητα. 57 

Η βία κατά των παιδιών, με οποιαδήποτε μορφή και αν εκδηλώνεται , αποτελεf 

την πιο ακραfα και απεχθή μορφή βiας και συνιστά μfα από τις βαρύτερες 

περιπτώσεις παραβίασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μιας παραβfασης 

που θfγει τον πυρήνα της Δημοκρατfας και του πολιτισμού, πράγμα που 

σημαίνει ότι 0 βαθμός της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της συνδέεται 

. Δ . ~ 
aρρηκτα με την ποιότητα του Κράτους ικαιου. 

3 .2.1. Σωματική Βία 

Το ξύλο , όπως και η χρήση βfας γενικότερα, βλάπτει την ψυχική ισορροπfα 

των παιδιών, προσβάλλει την προσωπικότητά τους , τα μαθαίνει να τη 

57 Youth Society for t he Unit ed Nations-Greece, Έpευva του Γ.Γ. του ΟΗΕ aποκaΑύπτει 
rηv πΑήpη έκτaση του φaιvόμεvου της βfaς κaτa τωv πaι&ώv, στο http://www.ysun

g_reece.org/ 4 / 115/240/ πρόσ~αση Tf'\V 30/01/2009 
58Greek insight, π. ΠaυΑόπουΑος : ((Η β/a κaτa τωv πaι&ώv aποτεΑεl τηv πιο aκpala κaι 
απεχθή μοpφιf βίaς κaι qυvιtΠa μιa από τις βapύτεpες. πει:ιπτώσεις πapaβlaσης τωv 
Δικaιωμdτωv του Αvθpώπου», στο http://www.greekιnsιght.com/?conID=3933 πρόσjΚΙση 
Την 2711112008 
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χρησιμοποιούν και αυτά για να επιβληθούν, μπορεί ακόμη να οδηγήσει και σε 

σοβαρές μορφές κακοποίησής τους και δεν τα σuνετfζει πραγματικά. Οι 

ξυλοδαρμοί και η κακομεταχείριση έχουν αρνητικές συνέπειες στην σωματική 

και ψυχική υγεfα των παιδιών. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών πρέπει να 

γίνεται χωρίς βίαια μέσα, με βάση την πειθώ και τον διάλογο. 59 Οι 

κακοποιήσεις των παιδιών εμφανίζονται συνήθως σε οικογένειες οι οποfες 

ανήκουν σε κατώτερα οικονομικά στρώματα. 60 

3.2.2. Παιδεραστfα-Σεξοuαλική Παρενόχληση 

Η παιδεραστία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που έχει απίστευτες διαστάσεις 

και αποτελεί ένα από τα μείζονα προβλήματα του παρόντος και του μέλλοντός 

μας. Το παγόβουνο της παιδεραστίας είναι τεράστιο και πού και πού μόνο 

φαίνεται η κορυφή του. Μια κορυφή που ταράζει την ήσυχη συνείδηση μιας 

κοινωνίας που κάνει πολλά και έχει μάθει να κρύβει τα χειρότερα. Μιας 

κοινωνίας που μένει με το στόμα ανοιχτό όταν υποθέσεις σεξουαλικής 

κaκοποfησης ή παρενόχλησης παιδιών βλέπουν το φως και τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

Οι εκτιμήσεις των ειδικών αλλά κυρίως η απόλυτη αλήθεια των στατιστικών 

δεδομένων καταδεικνύουν ότι ακόμα και στην Ελλάδα τα παιδιά 

«δεινοπαθούν» στα χέρια των μεγάλων. Μπορεί τα ποσοστά να είναι 

μικρότερα από αυτά της Τdίλάνδης ή του Βελγίου, αλλά οι σεξουαλικές 

κακοποιήσεις και οι παρενοχλήσεις δεν είναι ούτε λfγες ούτε αποκυήματα 

φαντασίας. Έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

59 Unicef, (2008). 30 ΑπpιΑ/ου: Πaγκόqμιa Ημέpa κaτό της Σωμarικής Tιμwpfaς rωv 
Πaιδιώv, 30 Απριλiου, στο http://www.unicef.gr/ news/2008/ n080430.php πρόσ~αση την 
30/01/2009 
60 Μάνδρου, r. (1998), Οι ~ιαστές των παιδιώ~ εlναι εδώ. Το Βιfμa online, Κυριακή, 18 
Ιανουαρίου, στο http://www.toνima.gr/print article.php?e=B&f=12464&m=A50&aa=l 

πρόσ~ση την 22/02/2008 
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έδειξε ότι το 15ιrο των αγοριών και το 11% των κοριτσιών έχουν δεχθεf 

σεξουαλική παρενόχληση ή και κακοποiηση ακόμη στα τρυφερά χρόνια της 

παιδικής ηλικfας τους. 

Τα παιδιά κακοποιούνται συνήθως σεξουαλικά από πρόσωπα του 

περιβάλλοντός τους. Το 75% των δραστών για παιδεραστfα είναι συγγενικά 

άτομα στο παιδί ή άλλα που έχουν άμεση σχέση μαζf του. Οι παιδεραστές, 

επιλέγουν επαγγέλματα και δραστηριότητες που θα τους φέρουν κοντά στα 

θύματά τους (καθηγητές, δάσκαλοι , φροντιστές, άνθρωποι που έχουν σχέση 

με τις δραστηριότητες ενός παιδιού). Μόνο ένας στους τέσσερις απ ' όσους 

παραβιάζουν την πόρτα της ψυχής ενός μικρού παιδιού και κακοποιούν το 

κορμί του επιλέγει τα θύματά του τυχαία, χωρfς να σχετfζεται μαζf τους. 

Αποδεικνύεται λοιπόν μύθος ότι τα παιδιά κινδυνεύουν μόνο έξω από το σπfτι 

και ότι στο περιβάλλον τους είναι πάντα ασφαλή, το αντίθετο μάλιστα. 

Ανυπεράσπιστα, απροστάτευτα και χωρίς φωνή τα παιδιά αποτελούν μια 

πληθυσμιακή και κοινωνική κατηγορiα υψηλού κινδύνου θυμaτοποίησrις. 

Οι δράστες της σεξουαλικής παρενόχλησης των παιδιών προέρχονται από 

όλες τις κοινωνικές τάξεις , θρησκεfες και επαγγέλματα. Ούτε η κοινωνική 

θέση , ούτε η μόρφωση, ούτε τα χρήματα παίζουν ρόλο σ' αυτή την απεχθή 

εγκληματική δράση. Τον πρώτο και τον τελευταίο ρόλο d αυτή την 

αποτρόπαια πράξη παfζει η προσωπικότητα του ενηλfκου. Είναι 

προσωπικότητες που δεν έχουν ομαλή ψυχολογική ανάπτυξη. Σχεδόν πάντα 

έχουν δικά τους παιδιά. Αναζητούν τα θύματά τους στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον και μερικές φορές παρενοχλούν σεξουαλικά ή κακοποιούν τα δικά 

τους παιδιά. Η αιμομιξία άλλωστε εfναι η πιο ακραfα, η πιο αποκρουστική 

μορφή της παιδεραστίας . 
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Εiναι ένα έγκλημα που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και που πάντα «εfναι 

εδώ» και πάντα καλύπτεται από τη σιωπή των θυμάτων, την επφολή των 

θυτών και την εγκληματική ανοχή των γυναικών που θέλουν να πιστεύουν ότι 

ο ρόλος της μάνας είναι αυτονόητος. Η ψυχική ταλαιπωρία των θυμάτων αλλά 

και ο φόβος του στιγματισμού αποτελούν άλλωστε τους σο~αρότερους 

παράγοντες για να καλύπτουν πέπλα σιωπής μια εγκληματική δραστηριότητα. 

Εκεfνοι που θα τολμήσουν να καταγγεfλοuν, να σπάσουν τον νόμο της σιωπής 

και να ξεπεράσουν την ντροπή των θυμάτων εlναι βέβαιο ότι θα 

αντιμετωπfσουν μια κοινωνfα με καχύποπτη ματιά. «Τα παιδιά λένε ψέματα» 

είναι η μόνιμη απάντηση εκείνων που κατηγορούνται για κάθε είδους 

σεξουαλικές κακοποιήσεις. Τα παιδιά όμως , όπως αποδεικνύουν οι έρευνες , 

λένε πάντα την αλήθεια. Το 95ί'ο των θυμάτων σεξουαλικής κακοποlησης 

καταγγέλλουν πραγματικά γεγονότα. Ποτέ τα παιδιά δεν φαντασιώνονται 

σεξουαλικές περιπέτειες ούτε αναφέρονται σ' αυτές αν δεν τις έχουν ζήσει .61 

3.2.3. Traffickίng 

Παρόλο που θύματα του trafficking πέφτουν και τα αγόρια, η πλειονότητα 

των θυμάτων εfναι κορfτσια. Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει κυρfως τις 

φτωχότερες οικογένειες. Η χρήση παιδιών ως εμπορικού αντικειμένου για 

εργασfα ή σεξ είναι μια κερδοφόρα διεθνής επιχείρηση. Όπως και άλλες 

μορφές εγκληματικής δραστηριότητας, η διακίνηση εlναι μια μυστική 

δραστηριότητα που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Σε όλο τον κόσμο 1,2 

εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα παράνομης διακlνησης (trafficking) 

κάθε χρόνο . Στην Ανατολική Ασία και στον Ειρηνικό το μεγαλύτερο μέρος της 

διακfνησης αφορά την παιδική πορνεfα, αν και κάποια παιδιά προορίζονται για 

61 Μάνδρου, r. (1998), Οι ~ιαστές των παιδιών είναι εδώ. Το Βήμα online, Κυριακή, 18 
Ιανουaρlου, στο http://www.toνima.gr/pr int article.php?e=B&f=12464&m=A50&aa=1 

πρόσ~ση την 22/ 02/2008 
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αγροτικές ή βιομηχανικές εργασίες. Στη Νότια Ασία, η διακίνηση συχνά 

σχετfζεται με δουλεία για εξυπηρέτηση χρεών. Στην Ευρώπη, τα παιδιά 

κυρfως διακινούνται από την Ανατολή προς τη Δύση, πράγμα που αντανακλά 

τη ζήτηση για φθηνά εργατικά χέρια και παιδική πορνεfα. 

Σε μερικές περιπτώσεις τα παιδιά απάγονται ή κλέβονται , πιο συχνά όμως η 

ιστορfα ξεκινά με ψεύτικες υποσχέσεις. Οι έμποροι υπόσχονται στα νεαρά 

θύματά τους , μια καλύτερη ζωή σε άλλη χώρα. Οι γονεfς, που θέλουν ότι 

καλύτερο για τα παιδιά τους, εξαπατώνται στην ελπfδα μιας αξιοπρεπούς 

εργασίας και καλύτερης εκπαfδευσης. Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά αυτά 

καταλήγουν να κακοποιούνται σεξουαλικά και να εξαθλιώνονται , χωρίς να 

μπορούν να ξεφύγονν εύκολα. Ακόμη χειρότερα, οι οικογένειες συχνά έχουν 

άγνοια του κινδύνου, πιστεύοντας ότι τα παιδιά τους θα έχονν μια ευκαιρfα 

για ένα καλύτερο μέλλον έξω από την πατρfδα τους. Συχνά, παιδιά θύματα 

διακίνησης συλλαμβάνονται και κρατούνται ως παράνομοι μετανάστες. 

Κορfτσια μέχρι και 13 ετών (συνήθως από Ασία και Ανατολική Ευρώπη) 

διακινούνται ως νύφες κατά παραγγελfα. Στη Νότια Ασία παρασύρονται στην 

πορνεfα χιλιάδες γνναfκες από φτωχές χώρες. 62 

3.2.4. Εξαναγκαστική Epyaσfa 

Από τα 12,3 εκατομμύρια ανθρώπους που εμπλέκονται σε μορφές 

εξαναγκαστικής εργασίας (λόγω χρεών) ή δουλεfας σε όλο τον κόσμο, 

εκτιμάται ότι περίπου τα 5,7 εκατομμύρια είναι παιδιά. Αυτά τα παιδιά 

εργάζονται κάτω από αποτρόπαιες συνθήκες. Εκατομμύρια παιδιά κοπιάζουν 

σε σπίτια ιδιωτών ως οικιακοf βοηθοί και υπηρέτες. Η φύση της εργασίας 

αυτής καθιστά αδύνατη την εκτίμηση του αριθμού τους, όμως η Διεθνής 

6~ Vnicef, (2ΟΟθ), Η Karaπolιέμf101'1 rης πapdvομης Διaκίvf101'1ς κaι Εμπορ/aς Πaιόιtiιv, 6 
Φεβρουαρίου, στο http://www.unicef.gr/news/2008/n080206.php πρόσβαση την 
27/11/2008 
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Οργάνωση Εργασfας εκτιμά πως περισσότερα κορίτσια κάτω των 16 ετών 

εμπλέκονται σε αυτή τη μορφή εργασlας από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. 63 

Εκατομμύρια παιδιά, κάτω των 15 ετών, εργάζονται σαν να είναι σκλάβοι , για 

να κρατήσουν στη ζωή τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Τα παιδιά 

γfνονται θύματα εκμετάλλευσης, κατάχρησης και σύρονται ακόμα και στην 

πορνεία. Η απάνθρωπη παιδική εργασiα είναι εξαπλωμένη ο' όλο τον κόσμο. 

Οι κατά καιρούς ανακαλύψεις όπου θύματα είναι τα παιδιά ξεσηκώνουν τη 

διεθνή κοινή γνώμη, διαδηλώσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινοβούλια 

ασχολούνται με αυτές. Έτσι έρχονται στο φως εγκλήματα που λαμβάνουν 

Χώρα κάθε μέρα με την αγορά, την πώληση και πολλές φορές το θάνατο των 

παιδιών αλλά και τις χειρότερες μορφές της παιδικής εργασίας , την πορνεία 

και την πορνογραφία. 

Η παιδική εργασία είναι η φθηνότερη, η πιο άνομη και η χωρίς δικαιώματα 

εργατική δύναμη του κόσμου. Εργάζονται κάτω από απάνθρωπες και 

επικίνδυνες συνθήκες, μεταξύ 15 και 16 ωρών την ημέρα, κατασκευάζοντας 

χαλιά στην Ινδία και το Πακιστάν, μαζεύοντας καπνό στην Ινδονησία, τε'fου 

στη Σρι Λάνκα. Είναι υποχρεωμένα τέλος να χρησιμοποιούν χημικά και 

εντομοκτόνα στη γεωργία, επικίνδυνα μηχανήματα σε ορυχεία. κ.τ.λ. 

Η εκμετάλλευση όμως δεν είναι και δεν περιορίζεται μόνο στον τρίτο κόσμο , 

αλλά και στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχει παιδική εργασία. Στις 

ανατολικές χώρες τa παιδιά εiναι στα φανάρια και οπουδήποτε αλλού πλένουν 

αυτοκίνητα. 500.000 παιδιά στη Ρωσiα , ζητιανεύουν, κλέβουν, πωλούν για να 

επιζήσουν, χωρiς σχολική μόρφωση, τρομαγμένα από την μαφfα, που 

εισπράττει μέρος του ιδρώτα τους. 

63 Unicef (2ΟΟ8) Η ΚaτaποΑέμηt111 της πapάvομης ΔιaκίVf/<1flζ κaι Εμπορίας Πaιδιώv, 6 
ΦφροuαρΊοu, στο 'http://www.unicef.gr/news/2008/n080206.php πρόσβαση την 
27/ 11/ 2008 
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Στην Πορτογαλfα, το φτωχόσπιτο της Ευρώπης κατέ~ηκε η ανεργία σε ~άρος 

των παιδιών. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν 200.000 χιλ. εργαζόμενα παιδιά με 

μηνιαίο μισθό εξήντα γερμανικές μάρκες παρόλο που το ημερομίσθιο εκεf 

είναι πέντε φορές χαμηλότερο από τη Γερμανία, μόνο και μόνο για να 

παραμείνουν ανταγωνίσιμες με τις άλλες νότιες ευρωπαϊκές χώρες σε ~άρος 

των παιδιών που μεγαλώνουν, χωρίς δικαίωμα αυτοδιάθεσης και σχολικής 

μόρφωσης. 64 

3 .2 .5 . Σεξουαλική Εκμετάλλευση-Παιδική Πορνεfα & Πορνογραφfα 

Κάθε χρόνο 1,8 εκατομμύρια παιδιά, τα περισσότερα από αυτά κορίτσια, 

πέφτουν θίιματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης (πορνεία & πορνογραφία). Η 

εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών τροφοδοτείται από την 

τοπική - και όχι ξένη - ζήτηση, με το σεξουαλικό τουρισμό να αποτελεf μόνο 

ένα μικρό μέρος του προ~λήματος. Το internet έχει τη δυνατότητα να 

προωθεf το σεξουαλικό τουρισμό και την παιδική πορνογραφία σε όλο τον 

κόσμο και αυτό είναι αιτία ανησυχίας. 65 

Στον Τρlτο Κόσμο δεν μπορεί να γίνει λόγος για σεξουαλική κακοποίηση αλλά 

για ~ιομηχανίa εκμετάλλευσης παιδιών και οργανωμένο έγκλημα , που 

αποκομίζει δισεκατομμύρια δολάρια από την παιδική πορνεία. Ένα 

εκατομμύριο παιδιά εκδίδονται καθημερινά στην Ασία και σε άλλες φτωχές 

Χώρες, ενώ η Τdίλάνδη, οι Φιλιππίνες αλλά και χώρες της Λατινικής 

Αμερικής έχουν τα πρωτεία. Στην Ευρώπη, η Ρουμανία και άλλες JΚΙΑκανικές 

64 Ναλμπάντης, κ .. Τα Ανθρώπινα δικαιώματα και η εκμετάλλευση των παιδιών. Neo.gr, στο 
http://www.neo.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=5441 πρόσβαση την 

22/02/ 2008 
6!1Unicef, (2008), Η ΚaraποΛέμηση της rrapάvoμης Διaκ/vηοης κaι Εμποp/aς Πaιδιώv, 6 

Φεβροuαρlοu, στο http://www.unicef.gr/news/2008/n080206.php πρόσβαση την 
27/11/2008 
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χώρες δεν πάνε πfσω ενώ στο Βέλγιο και σε άλλα κράτη της Γηραιάς Ηπεfρου 

το φαινόμενο έχει τεράστιες διαστάσεις αλλά με άλλες μορφές. 66 

Τέλος τα παιδιά υφfστανται σεξουαλική εκμετάλλευση και μέσω της παιδικής 

πορνογραφίας. Είναι μια μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης μικρών παιδιών 

με σκοπό το κέρδος. Υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή με τη χρήση 

~ίας, ανήλικα αγόρια και κορίτσια υποχρεούνται να συμμετέχουν σε 

σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους ή με ενήλικες κ.τ.λ . Τα παιδιά (ακόμα και 

βρέφη, ηλικίας μικρότερης των 2 ετών), βασανίζονται , υφίστανται κάθε μορφή 

σωματικής και ψυχολογικής βίας και συχνά δολοφονούνται . Οι παιδόφιλοι 

δράστες πολύ συχνά φωτογραφfζουν ή βιντεοσκοπούν τις σεξουαλικές τους 

εμπειρίες με ανήλικους , καθώς και σκληρές σκηνές κακοποfησης αυτών και 

προωθούν έπειτα το υλικό αυτό μέσω του διαδικτύου. Τη δράση αυτή των 

συγκεκριμένων χρηστών του διαδικτύου εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις 

παραγωγής πορνογραφικού υλικού, οι οποfες τροφοδοτούνται με «ανθρώπινο 

υλικό» από το trafficking παιδιών. Ο αριθμός των παιδιών που 

υποχρεούνται σε σεξουαλικές επαφές on-line μέσω του διαδικτύου αυξάνεται 

δραματικά. Στα τέλη του 1997 βρίσκονταν σε «ζωντανή σύνδεση» 10 εκ. 

παιδιά παγκοσμfως, έναντι του 1.1 εκ. το έτος 1995. 
67 

66Μάνδρου, Ι. (1998), Οι ~ιαστtς των παιδιών είναι εδώ. Το Βήμa online, Κυριακή, 18 
Iaνouaρiou, στο http://www.toνlma .gr/print article.php?e=B&f=12464&m=A50&aa=l 

Πρόσ~αση την 22/02/2008 
67 Ζ ' ' σΤ Ομπρέλα, Πaιώκός σε(ουaΛικός τουρισμός & πaι~ικrι πορvειa, 0 

h!tp://www.obrela.gr/ekstrateia tourism.htm προσ~aση την 27 /11/2008 
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Κεφάλαιο 4 

Ο ΡόΑος τοιι Τουpιομού οτa 
Α νθpιiιπιva Δικaιώμaτa 

4 .1. Η 'Εννοια του Τ οuριcηJΟύ 

4.2. Γενικά 

4.3. Οι Επιδράσεις του Τ οuριcηJΟύ 

4.4. Υπεύθυνος Τουρισμός 

4.5. Σεξουαλικός Τουρισμός 

4.6. Η Ηθική στον Τουρισμό 

Η επιοrήμη των δικaιωμότων τοιι aνθpώποιι tχει uιζ 
avτικείμενο τη μεΑtτη των σχέσεων μεταξύ τοιι aνθpώποιι, σε 

ουνάpτηqη με την ανθρώπινη aξιοπpέπειa. 
Rene Cassin 



Τουρισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

4 .1. Η Έννοια του Τ οuριαμοίι 

Ο τουρισμός αποτελεί την προσωρινή μετακίνηση ανθρώπων σε τουριστικούς 

προορισμούς ποu βρlσκονται εκτός των τόπων της μόνιμης κατοικlας τους, 

την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της παραμονής 

τους στους τουριστικούς προορισμούς που επισκέπτονται και τη 

Χρησιμοποίησrι των τουριστικών εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν για να 

ικανοποιούν τις τουριστικές ανάγκες ή επιθυμfες κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. (Ηγουμενάκης, Κραβαρlτης , & Λύτρας, 1999:35). Τουρισμός δηλαδή 

είναι η μεμονωμένη ή ομαδική μετακίνηση ανθρώπων σε διάφορους 

τουριστικούς προορισμούς και η διαμονή τους σε αυτούς επl τουλάχιστον ένα 

24ωρο με σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών τους αναγκών. 68 

4.2. Γενικά 

Για πολλά χρόνια 0 τουρισμός ήταν αγαθό που απολάμβαναν κυρίως οι 

ανώτερες οικονομικές τάξεις των αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών. 

Σήμερα, αποτελεi προσιτό αγαθό για σημαντικό ποσοστό των κατοίκων του 

Πλανήτη μας. Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (Π.Ο.Τ.) 

επιβεβαιώνουν ότι το 1990 455,9 εκατομμύρια τουριστών ταξίδεψαν έξω από 

την Χώρα τους, το 2002 0 αριθμός τους αυξήθηκε σε 702,6 εκατομμύρια ενώ 

νια το 2020 0 αριθμός των διεθνών τουριστών προβλέπεται να φθάσει 

περiπου τα 1,6 δισεκατομμύρια. 

68 Η . . d' ή τ('ΙΝ'J/(!)Jόζ. πρόσ~αση την 19/01/2009 στο 
λεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wιkιpe ια, λ μμα ν-,- ' 0 ο ο 

http•// 1 'k' d' Ι 'k'/ o'CEO'A4o' CE%Bf%Cf%85'YoCf%81%CE%B9 %CF%83%CE%B -.. · e .wι ιpe ιa.org wι ι ιο ιο ιο 0 

f%CF'Yo8C%CF%82 
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Σημaντικοf παράγοντες για την ανοδική πορεfα της τουριστικής βιομrιχανίας 

θεωρούνται : 

./ Η βελτfωση του βιοτικού επιπέδου και η αύξηση του ελεύθερου χρόνου 

που παρέχουν τη δυνατότητα σε πολλούς κατοf κους των ανεπτυγμένων 

χωρών του Βορρά και πρόσφατα μερικών χωρών της Ασίας και της 

Λατινικής Αμερικής να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες . 

./ Η ανάπτυξη και η βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς που 

δημιουργούν ευκαιρfες για ταξfδια σε μακρινούς τόπους με σχετικά φθηνά 

εισιτήρια . 

./ Η μεγάλης διάρκειας παγκόσμια πολιτική σταθερότητα, η οποία προσφέρει 

την αίσθηση της ασφάλειας στους επίδοξους τουρfστες . 

./ Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που συμβάλλουν στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος για τη γνωριμfα με εξωτικές μακρινές περιοχές του 

πλανήτη μέσω τουριστικών εκπομπών, ταινιών, ειδήσεων κλπ . 

./ Οι καθορισμένες ετήσιες θρησκευτικές και εθνικές γιορτές που 

ενθαρρύνουν την αύξηση του τοπικού τουρισμού και την ανάπτυξη της 

τοπικής τουριστικής υποδομής . 

./ Οι μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες της τουριστικής βιομrιχανfας, οι 

οποf ες αυξάνουν την επιθυμία για ταξίδια. 69 

Αναμφfβολα 0 τουρισμός αποτελεf παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, που 

κάτω από προϋποθέσεις μπορεf να συμβάλλει αποφασιστικά στην υλοποfηση 

της προσπάθειας των λαών του πλανήτη μας να διακόψουν μια ώρα αρχύτερα 

το φαύλο κύκλο της φτώχειας και της μιζέριας που τους μαστίζει , 
.--~~~~~~~-

Β Ι θ Λ Ι 0 Θ Η Κ Η 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

69 Α~δελλή, Θ. (2004). Σύγχρονος Τουρισμός και Εναλλακτικές Τουριστικές Συμπεριφορές. 
Οικο'~οy: · c. θ. . Μ . στο http·//www oikologos.gr/News2004/0108.htm/ " ~κη ι::πι tωρηοη, αρτιος, · · 

ΠρόσJΧΙσrι την 27 /11/2008 
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εξασφαλίζοντας τους έτσ~ περισσότερη ευημερfα στο μέλλον και κυρfως μια 

πιο ανθρώπινη ζωή. (Ηγουμενάκης, 2000:28). 

Η ανάπτυξη του τουρισμού βέβαια δε μπορεf να επιτευχθεf ούτε από τη μια 

στιγμή στην άλλη, αλλά ούτε από μόνη της. Ότrως είναι γνωστό, αυτή εκτός 

των άλλων εlναι στενά συνυφασμένη και με την πραγματοποlηση σοβαρών 

επενδύσεων από πλευράς κράτους, τοπικής αυτοδιοlκησης και κυρiως της 

ιδιωτικής πρωτοβουλlας. Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται, κατά 

κύριο λόγο, για την κατασκευή, επέκταση και συντήρηση των έργων 

Τουριστικής υποδομής και ανωδομής , πλην όμως συνοδεύονται και από άλλες 

δαπάνες, όπως π.χ. για φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα, για τουριστική 

διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις, για καθαριότητα, για φωτισμό και ύδρευση, 

νια προστασfα του περιβάλλοντος κ.τ.λ. των τουριστικών τόπων. 

(Ηγουμενάκης, 1999:26). 

4 · 3. Οι Ε .... ιδράσειt του Τ οupισμού 

Ο τουρισμός συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, στη διεθνή κατανόηση, στη 

διεθνή ειρήνη, στην ευημερrα, στον παγκόσμιο σεβασμό, στην τήρηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών χωρiς διακρiσεις στο φύλο, στη 

φυλή, στη γλώσσα και στη θρησκεία (Μυλωνόπουλος, Μέντης, Μοiρα 

2003:72). Εκτός από τις θετικές επιδράσεις που προκαλεf στην οικονομία, 

στην κοινωνία, στο φυσ~κό περιβάλλον, στην εκπαίδευση, στη δημόσ~α υγεία 

και συνάμα στους τοπικούς κατοίκους των τουριστικών περιοχών αλλά και 

' ' 70 στους iδιοuς τους τουρίστες προκaλει και αρνητικες. 

70 
United Nations-Department of Economic and Social Affairs St~tistics Diνisi.on & 

Wor/d "Τ"ο · 0 · t ' (2008) Iιnternational Recommendatιons for Tourιsm , , urιsm rganιza ιοn , 
Statistics 2008 στο 
h:ttι?://unstats.~n.org/unsd/tradeserν/IRTS%202008%20edited%20whitecoνer.pdf 
Τfρόσ~αση την 19/01/2009 
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~ Στην Οικονομfα 

Ο τουρισμός, όντας βιομηχανfα στηριζόμενη κυρfως στο ανθρώπινο δυναμικό, 

συμβάλλει θετικά στην αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών αφού 

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, μειώνει την ανεργfα και την οικονομική 

μετανάστευση. Ακόμα συμβάλλει στην αύξηση του εισοδήματος, συνεπώς και 

στην επέκταση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων που κατοικούν μόνιμα 

d έναν τουριστικό προορισμό και συντελεf στην άμβλυνση της ανισότητας των 

εισοδημάτων μεταξύ των διαφόρων περιοχών και των διαφόρων κοινωνικών 

ομάδων, δημιουργεί έσοδα για το κράτος και την τοπική αυτοδιοfκηση από την 

εfσπραξη φόρων και τελών και μέσω της εισαγωγής τουριστικού 

συναλλάγματος επιφέρει μια ουσιαστική βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών αλλά και αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας 

υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών κ.τ.λ. (Ηγουμενάκης, 2000:23). 

Παράλληλα όμως, αρκετές εfναι οι περιπτώσεις όπου μεγάλο μερίδιο των 

εσόδων από τις δραστηριότητες του τουρισμού καταλήγει σε πολυεθνικούς 

τουριστικούς πράκτορες, σε εισαγωγές αγαθών που επιθυμούν οι ξένοι 

τουρfστες , σε εισιτήρια πολυεθνικών αεροπορικών εταιριών ή σε αλυσίδες 

Πολυεθνικών ξενοδοχειακών μονάδων, με αποτέλεσμα αξιοσημεfωτο ποσοστό 

από τα οικονομικά οφέλη του τουρισμού να διαφεύγουν από την τοπική 

οικονομία χωρίς να συνεισφέρουν στην αναβάθμισή της. Ακόμα επιφέρει 

αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία όπως η εκτροπή του επενδυτικού 

κεφαλαfου από μορφές οικονομικής ανάπτυξης περισσότερο αποδοτικές, 

έντονες πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομfα τους λόγω απότομης και 

δυσανάλογης αύξησης των τιμών των ακινήτων κ.τ .λ . (Ηγουμενάκης, 

2000:107). 
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Μελέτες δεrχνουν πως αρκετές θέσεις εργασ(ας στον τουριστικό τομέα 

Χαρακτηρfζονται από ανεπαρκείς όρους εργασίας και απασχόλησης: πολλές 

ώρες εργασίας, ασταθής απασχόληση, χαμηλοί μισθοf, ανεπαρκής κατάρτιση 

και ελάχιστες προοπτικές για περαιτέρω ανέλιξη. Επιπρόσθετα, οι πρόσφατες 

εξελfξεις στον τομέα των ταξιδιών και του τουριστικού εμπορfου φαfνεται 

πως ενισχύουν την τάση για πιο αβέβαιους και εύκαμπτους όρους 

απασχόλησης. 71 Τις χειρότερες συνθήκες αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μάλιστα εκεfνοι που περισσότερο πλήττονται 

είναι οι ανειδrκευτοι εργάτες που στην πλειοψηφ(α τους εrναι γυναf κες ή 

ακόμη και παιδιά, τα οποία προσλαμβάνονται για τέτοιες δουλειές, διότι 

θεωρούνται φθηνό και εύκαμπτο εργατικό δυναμικό. (Μοίρα & Κατσούλα, 

2008:289-306 ). 

~ Στην Κοινωνrα 

j\λλος ένας τομέας που επηρεάζεται από την τουριστική διαδικασία εfναι ο 

κοινωνικός. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις των τυπικών μορφών 

τουρισμού, αφορούν τα αποτελέσματα που έχουν στις τοπικές κοινωνfες οι 

άμεσες και έμμεσες σχέσεις με τουρίστες και η αλλrιλεπίδρασή τους με τrιν 

τουριστική βιομrιχανία. Αδιαμφισβήτητα, ο τουρισμός αποτελεί μέσο διάδοσrις 

Πληροφοριών σχετικών με τα ήθη, τα έθιμα και τον τρόπο ζωής των 

διαφορετικών πολιτισμών του πλανήτη μας και συνεισφέρει θετικά στην 

VVωριμία των λαών και την ειρηνική συνύπαρξή τους. 

Από τrιν άλλrι 01 αρνητικές επιπτώσεις ανακύπτουν, όταν ο τουρισμός φέρει 

αλλαγές στα σuστr\ματα αξιών και συμπεριφοράς και γι ' αυτόν το λόγο 

απειλεf ται rι γηγενής ταυτότητα μέσω της εμπορευματικοποf ησης των 

71 . ' r ΤΟ' vιιομού στο 
Coαstleorn (2007) Κοιvωvικο-ποΙιιrιοτικές επιπτωσει> vr • 

ι.t · . ι h · imegcts html πρόσ~αση την 
!L tp://www.coastleorn.org/gr/tourιsm-gr w Υ socιo · 
22/02/2008 
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τοπικών πολιτιστικών αξιών, της τvποποίησrις, της προσαρμογής στις 

τουριστικές απαιτήσεις, τις πολιτιστικές αντιθέσεις κ.τ.λ. Επιπλέον, 01 

αλλαγές συχνά συμβαίνουν στη δομή της κοινωνίας, στις οικογενειακές 

σχέσεις, στους συλλογικούς παραδοσιακούς τρόπους ζωής, στις τελετές και 

στον τομέα της ηθικής. Τα έντονα καταναλωτικά πρότvπa που συχνά 

προβάλλουν οι τουρίστες επηρεάζουν, φέρνουν αλλαγές και σύγχυση στις 

συνήθειες και τους ρυθμούς ζωής των τοπικών κοινωνιών vποβαθμίζοντας ή 

καταστρέφοντας την σημασία της τοπικής κουλτούρας. Ακόμα δημιουργεί 

κοινωνικά προβλήματα λόγω των κοινωνικών αντιθέσεων, της αύξησrις της 

εγκληματικότητας και της διαφθοράς. 72
-

73
-

74 

~ Στο Ιυσικό Περιβάλλον 

Είναι σημαντικό να επισrιμάνουμε τις επιδράσεις που διαπιστώνουμε στο 

φυσικό περιβάλλον. ο τουρισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται εχθρός του 

Περιβάλλοντος αλλά, αντιθέτως, σύμμαχος, διότι η διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος και της παράδοσης είναι προϋπόθεσrι της αποδοτικότητάς του. 

Οι απαιτήσεις των τουριστών για καθαρό περιβάλλον, καθαρό νερό και 

υγειονομικά συστήματα αποχέτευσης, ενθαρρύνουν τη δημιουργfα έργων 

υποδομής αλλά και τουριστικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων που 

ωφελούν ταυτόχρονα τους μόνιμους κατοίκους των τουριστικών περιοχών. 

n. Αβδελλή, Θ. (2004). Σύγχρονος Τουρισμός και Εναλλακτικές Τουριστικές Συμπεριφορές. 
Οικο' .ι ι:::. • http·//www oikologos.gr/ News2004/0108.html 

,.ογικ,1 c:πιθεωpηοη, Μάρτιος, στο · · 
Πρόσβαση την 27 /11/2008 
73 Ευ ό και Ανάπτυξη πρόσβαση την 27 / 11/ 2008 στο 

ρωπdΙκό Κοινοβούλιο, (2005), Τοuρισμ ς f--ίι P//NONSG L+TΛ+P6-TA-
htt :/ / www.euro rl.euro .eu/ sides/ etDoc.do? ubRe -

~05-0337+0+DOC+WORD+VO/ / EL . 
14 • ς τοuρισμου στο 

CoastLearn (2007) Κοινωνικο-πολιτιστικές επιπτωσει ' 
htt . · . Ι h cioimpαcts.html πρόσβαση την !.!!!P·l /www.coastlearn.org/gr/tourιsm-gr w Υ so 
2210212006 
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Ωστόσο , η απα(τηση για διαφορετική εκμετάλλευση της ελεύθερης γης 

(παραθαλάσσιας ή ορεινής) με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών 

εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επισκεπτών, καταλήγει 

συχνά στην εξαφάνιση της βιοποικιλότητας των τουριστικών περιοχών και 

την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντός τους. Ακόμα δημιουργούνται 

αντιπαραθέσεις σχετικές με τη χρήση των πόρων, ανάμεσα στον τουρισμό και 

στους τοπικούς πληθυσμούς, λόγω αυξημένης ζήτησης για αγαθά πρώτης 

ανάγκης (π.χ. νερό) και πηγές ενέργειας (π.χ. ηλεκτρισμός, καύσιμες ύλες) 

κατά την διάρκεια των τουριστικών περιόδων αφού αυξάνεται η έλλειψη 

αυτών των αγαθών αλλά και όταν η κατασκευή ξενοδοχεrων και τουριστικών 

υποδομών σε παράκτιες περιοχές αποκόπτει την πρόσβαση των κατοίκων. 75
-

76_77 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ασέβειας προς την τοπική κοινωνία και τη φύση 

είναι του χωριού Σινκερίμ στην Γκόα της Ινδίας. Οι αρχές αρνήθηκαν στους 

κατοίκους του την παροχή τρεχούμενου νερού επf δύο ώρες ημερησfως ενώ 

Τα διπλανά ξενοδοχεία διαθέτουν τρεχούμενο νερό 24 ώρες το 24ωρο. Η 

Πρακτική αυτή εiναι συνήθης στην Γκόα: οι γυναrκες των χωριών 

αναγκάζονται να μεταβαiνουν σε όλο και πιο μακρινά πηγάδια για να παiρνουν 

νερό ενώ τα πολυτελή ξενοδοχεία με τις πισίνες τους και το τόσο αταίριαστο 

με Το περιβάλλον γκαζόν τους χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο νερό, 

στραγγίζοντας τα γύρω πηγάδια και μειώνοντας τα αποθέματα νερού της 

ευρύτερης περιοχής. Τα κέντρα διακοπών που παρέχουν στέγη και πλήρη 

'75 Αf>δελλή, Θ. (2ΟΟ4). Σύγχρονος Τουρισμός κa.ι Εναλλακτικές Τουριστικές Συμπεριφορές. 
ΟικοΑοyική Επιθεώpηοη, Μάρτιος, στο http://www.oikologos.gr/News2004/0108.html 

ΠρόσΙΚJση την 27 /11/2008 
76 ΕuρωπάΙκό Κοινοf>ούλιο (2005) Τουpιομός κaι Avd1mJ(η, πρόσβαση την 2711112008 στο 
b.!tp://www.europarl.eur;pa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP //NONSGML+ Τ Α+Ρ6-ΤΑ-
~ΟΟ5-0337 +O+DOC+ WORD+ VO//EL , 
7 CoastLeorn (2007) Κοιvωvικο-ποι.ιτιστικiς επιπτώσεις τουpιομου, στο 
h.!!p://www.coastlea~n.org/gr/tourism-gr/why socioimpacts.html πρόσβαση τrιν 
22/02/2008 
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διατροφή είναι συνήθως ενοχλητικά στις κοινότητες που τα φιλοξενούν, οι 

οποrες τα θεωρούν «τουριστικά απαρτχάιντ» και προκλητικές «νησίδες 

πολυτελείας». Η κυβέρνηση της Γκάμπια τα κατήργησε πρόσφατα, εφόσον 

σφυγμομέτρηση έδειξε ότι το 99% των ανθρώπων που εξαρτώνται από τον 

τουρισμό ήταν αντίθετοι προς αυτά. 78 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι την 

ίδια στιγμή που ο τοπικός πληθυσμός στερείται JΚΙσικών πόρων για την 

επιβίωσή του ο τουρισμός αποδεικνύεται «σπάταλη» δραστηριότητα (Μοίρα, 

2002:40) 

Παρατηρούμε ότι μια υπέρμετρη τουριστική ανάπτυξη μπορεί να προκαλέσει 

μόλυνση του περιβάλλοντος, διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας κ.τ.λ. και 

οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού είναι δυνατόν να βλάψουν 

μακροχρόνια τον ίδιο τον τουρισμό. Το "παρθένο" φυσικό περιβάλλον και οι 

Πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (αξιοθέατα, ήθη, έθιμα κ.λ.π) ενός τόπου είναι 

αιτίες που τον καθιερώνουν ως τουριστικό προορισμό. Η uτrοJΚiθμιση ή 

εξαθλfωση αυτών στοιχείων από βανδαλισμούς, ρύπανση, παράνομη αφαίρεση 

στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλαγή του ιστορικού τοπίου που 

περιβάλλει την περιοχή κ.τ.λ. καταλήγει στην ανάλογη υποβάθμιση της 

τουριστικής δραστηριότητας. 79 

~ Στην Εκwαrδεuση 

Ο τουρισμός θεωρείται φορέας εκπαίδευσης, αφού επιτρέπει την πρόσβαση 

των τοπικών πληθυσμών στην εκμάθηση γλωσσών και νέων τεχνολογιών 

Πληροφοριών και επικοινωνιών, γεγονός το οποfο τους επιτρέπει να 

7s Μnοζανlδοu Τ (1999) Ο πολιτικώς ορθός τουρισ}Jός. Το 8ιfμt1 oπline, Κυριακή, 5 

Δ ' . ' · · Ι h ' -Β& :12Π8&m=T20&aa=1 εκεμβρΙοu, στο htt ://www.toνimα. r/ rιnt artιc e. · e-

Πρόσ~αση την 22/02/2008 
79 Αβδελλή, Θ. (2004). Σύγχρονος Τοuρισ}Jός κaι Ενaλλaκτικtς Τοvριστικtς Συμπεριφορές. 
ΟικοΑοyική Επιθειίιpηοη, Μάρτιος, στο http://www.oikologos.gr/News2004/0108.html 

Πρόσβαση την 27 / 11/2008 

60 



Τουρισμός και Ανθρώτrινα Δικαιώματα 

Προαγάγουν την πολιτιστική τους κληρονομιά με πνείιμα σεβασμοίι των 

εθfμων και των παραδόσεων. 80 Από την άλλη όμως, εμφανlζεται αλλοfωση 

της τοπικής γλώσσας της κοινωνίας με προσμεfξεις από ξένες γλώσσες, έτσι 

ώστε το τοπικό ιδίωμα εγκαταλεiπεται από τις νέες γενιές και μέσα σε λfγα 

Χρόνια εκλείπει , αφοίι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερες ξένες λέξεις και 

όρους, χάνοντας τη γλωσσική τους ταυτότητα. (Λίιτρας, 1998:161). 

~ Στη Δημόσια Υγεrα 

Το φαινόμενο του τουρισμού αποτελεί ακόμα και φορέα δημόσιας υγείας, μέσω 

της απαραίτητης επιβολής κανόνων υγιεινής και υγειονομικών μέτρων στα 

αεροδρόμια, στα λιμάνια, στα ξενοδοχεία, στους αρχαιολογικούς χώρους κ.τ.λ . 

Καθώς επf σης και μέσω των εκστρατειών εμβολιασμού και της διάδοσης των 

γνώσεων στον τομέα της προφύλαξης που θέτει. Ότrως εfναι γνωστό η 

δημόσια υγεία μίας χώρας είναι στοιχείο ελκυστικότητας. 81 Γι' αυτόν το λόγο 

οι τουριστικοί προορισμοf που μαστfζονται από AIDS και άλλου είδους 

ασθένειες, υφίστανται επιπτώσεις αφού οι τουρfστες επηρεάζονται 

Ψυχολογικά, λόγω του φόβου τους να μην «κολλήσουν» σε κάθε εκδήλωση 

σεξουαλικής δραστηριότητάς. (Λύτρας, 1993:231). 

Τα προβλήματα αυτά οφείλονται συχνά στην υπερβολική και απρογραμμάτιστη 

τουριστική ανάπτυξη και στην κυριαρχία του οργανωμένου μαζικού τουρισμού 

σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία 30 χρόνια. Τα μαζικά κύματα τουρισμού 

δημιουργούν έντονες πιέσεις στην τοπική κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική 

και περιβαλλοντική δομή των τουριστικών περιοχών, διαμορφώνοντας 

80 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (2005), Τουpιομόζ και Αvdππι(ιι, πρόσβασrι την 2711112008 στο 
h!.!ι» //ww Ι / ·d,."/getDoc do?pubRef=-/ /ΕΡ/ /NONSGML+ ΤΑ+Ρ6-ΤΑ-. w.europar . euroρa.eu sι ~ · 
~5-0337 +O+DOC+ WORD+VO//EL 

1 Εuρωπdι'κό Κοινοβούλιο, (2005), Τοιιpιομόζ κaι Αvώmι(ιι, πρόσβασrι την 27 /11/2008 στο 
b!!Ρ·ιι Ι / 'd / etDoc do?pubRef=-//EP //NONSGML + Τ Α+Ρ6-ΤΑ-. . www.europar .europa.eu sι es 9 · 
lQ.Q5-0337+0+DOC+WORD+VO//EL 
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συνθήκες τουριστικής ανάπτυξης που δεν ανταποκρfνονται στην φέρουσα 

ικανότητα της κάθε περιοχής. Ως εκ τούτου, παρaτηρεfται αλλοίωση της 

πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών αυτών, δημιουργfα κοινωνικών 

εντάσεων, μεταβολή των αξιών και των ηθών του ντόπιου πληθυσμού, 

εκμετάλλευση στις εργασιακές και στις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα , 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και εξάντληση των φυσικών πόρων. (Μοfρα & 

Κατσούλα, 2008:289-306). 

4.4. Υwεύθwο~ Τουρισμό~ 

Ο υπεύθυνος τουρισμός εfναι ο τουρισμός που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις 

αρχές της κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης με απόλυτο σεβaσμό προς 

την τοπική κοινωνfα και κουλτούρα, την πολιτιστική κληρονομιά και το 

περιβάλλον. Αυτό που προέχει είναι το να είναι κάποιος ευσvνείδητος 

Πολίτης του κόσμου, να σέβεται τη ζωή, τα πιστεύω, την κουλτούρα και το 

Περιβάλλον των ανθρώπων της περιοχής την οποία επισκέπτεται και να 

συμμετέχει με διακριτικό τρόπο. 82 

Η ραγδαfα ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας προκαλεf επιπτώσεις που 

Πολλές φορές έχουν αρνητικά αντfκτuπα στο οικονομικό, κοινωνικό και 

φυσικό περιβάλλον των τουριστικών περιοχών (όπως εfδαμε παραπάνω), ενώ 

μακροχρόνια μπορούν να uποβαθμlσουν την ίδια τη διαδικασία του τουρισμού. 

Στην ανάπτυξη του υπεύθυνου τουρισμού πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

κυβερνήσεις, 01 επιχειρήσεις, 01 κοινότητες, αλλά και οι τουρfστες. 

Ενημερω · · ύθυνοι και περιΑΛλλοντικά ευαισθητοποιημένοι 
μενοι , κοινωνικα uπε Ρ"' 

τουρίστες αναζητώντας εναλλακτικές μορφές διακοπών και υιοθετώντας 

εναλλακτικές συμπεριφορές έχουν την ευκαιρία να ελαχιστοποιήσουν αυτές 
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τις επιπτώσεις, να συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των τουριστικών περιοχών 

και να ενθαρρύνουν τους τοπικούς παράγοντες προς αποφάσεις και 

σχεδιασμούς βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. 83 

Qι τουρίστες πρέπει : 

./ Να επισκέπτονται μια περιοχή με σκοπό να μάθουν και να βιώνουν τον 

Πολιτισμό και το περιβάλλον της και όχι απλά να ψυχαγωγούνται από 

εικόνες και εμπειρίες που δημιουργήθηκαν για την τουριστική αγορά . 

./ Να σέβονται τη διαφορετικότητα και να τηρούν τις κοινωνικές και 

Πολιτιστικές παραδόσεις και πρακτικές . 

./ Να μαθαίνουν όσα περισσότερα γf νεται για τον προορισμό και να 

προσπαθούν να κατανοήσουν την κουλτούρα, τα τοπικά ήθη , έθιμα και 

Παραδόσεις, την ιστορfα και τις συνήθειες των ανθρώπων της περιοχής . 

./ Να βοηθάνε στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος . 

./ Να σέβονται την αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά . 

./ Να ενημερώνονται για την κατάσταση στη χώρα προορισμού και την 

Πρόσβαση σε πρώτες βοήθειες και προξενικές υπηρεσfες, εξασφαλiζοντας 

έτσι την υγεία και την προσωπική τους ασφάλεια . 

./ Να εξοικειωθούν με τη νομοθεσία στη χώρα προορισμού, ώστε να μη 

διαπράξουν κάποια πράξη που θεωρεfται αξιόποινη σύμφωνα με 

τη νομοθεσία της χώρας προορισμού . 

./ Να ντύνονται και να συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν θfγει τις τοπικές 

κοινωνικές και θρησκευτικές, συνήθειες και αξlες. 

83Αβδελλή, Θ. (2004). Σύγχρονος Τουρισμός και Εναλλακτικές Τουριστικές Συμπεριφορές. 
ΟικοΙιογικιj Επιθεώpηοη, Μάρτιος, στο http:/ /www.oikologos.gr/News2004/0108.html 

Τrρόοβαση την 27 / 11/2008 
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.ι' Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκμετάλλευση σε οποιαδήποτε 

μορφή έρχεται σε σύγκρουση με τις θεμελιώδεις αρχές του τουρισμού. Η 

παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί αξιόποινο έγκλημα τόσο στη 

Χώρα προορισμού όσο και στη χώρα του παραβάτη . 

.ι- Να επιλέγουν τον κατάλληλο τουριστικό πράκτορα. 84- 85 

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής εξαρτάται κυρfως από τους 

τοπικούς παραγόντές της (πολιτική ηγεσrα, τουριστικοr φορεfς, μόνιμοι 

κάτοικοι). Αυτοf ανάλογα με τις αποφάσεις που θα λάβουν, την συνεργασία 

που θα αναπτύξουν, τις μεθόδους και τους τρόπους διαχεfρισης των 

τουριστικών πηγών μπορούν να ικανοποιήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές 

και αισθητικές ανάγκες των μονίμων κατοίκων και των τουριστών και να 

διασφαλίσουν την πολιτισμική ακεραιότητα, την προστασfα του περιβάλλοντος 

και της βιοποικιλότητας για τις επόμενες γενιές. 86 

4 .5 . Σεξουαλικός Τουρισμός 

Σε άκρως αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του uπείιθuνου τουρισμού 

βρίσκεται ο σεξουαλικός τουρισμός. Ο σεξουαλικός τουρισμός εμφανfζεται 

κυρfως σε χώρες όπου η σταθερά μεταβλητή εfναι η φτώχεια και έχει 

επιπτώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινα πλάσματα, ένα μέρος των 

οποίων είναι παιδιά. Η ταξιδιωτική και η σεξουαλική βιομηχανfα μοιράζονται 

Πολλά κοινά συμφέροντα στην εξέλιξη του κόσμου σε γιγάντιο πάρκο 

84 iroνel ogents, Υπεύθννος Τουρισμός, πρόσjΚΙση την 27 /11/2008 στο . 
b.!!Ρ-ιιw t 1 • t ι· dex c·fm?lonq=gr&cαt=1&subcαt=20&textsιze=smal ! -· ww. rove αgentspro ιec .org ιn · · ~ -

~ Αβδελλή Θ (
2004

) Σ . Τουρισμός και Εναλλακτικές Τουριστικές Συμπεριφορές, 
ΟικοΑουι,,,ή, · ·θ. , · Μυ~χρονος 

0 
httρ ·//www oiko/ogos.gr/News2004/0108.html 

' "' επι Ί:ωρηοη, σρτιος στ _. · 
Πρόσβαση την 27 / 11/2008 
86 Αβδελλή Θ. (2004) Σύγχρονος Τουρισμός και Εναλλακτικές Τουριστικές Συμπεριφορές, 
Οι ' ' · // ·koloqos gr/ News2004/0108.html 

~οΑοyιχή επιθεώρηοη, Μάρτιος στο hhtttt~p:/..!~w~w~w:s.o~ι ~-~·~..!-!..::~=::;..:..:..==~ 

Προσβαση την 27 /11/2008 
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αναψυχής. Με τις ρίζες του στο αρχαίο σύμπαν της πορνείας, ο σεξουαλικός 

τουρισμός επεκτεfνεται ανάλογα με το ρuθμό αύξησης της τουριστικής 

παγκοσμιοποίησης. Μετά τον κλασικό τουρισμό, ο σεξουαλικός τουρισμός 

ανθίζει ολοένα και περισσότερο (χάρη στην αύξηση των αφfξεων 

μεμονωμένων τουριστών). Ο τουρισμός δεν είναι η αιτrα για σεξουαλική 

εκμετάλλευση, αλλά παρόλα αuτά παρέχει εύκολη πρόσβαση d αυτή. 

Η «τουριστική» πορνεία πλήττει ιδιαίτερα τις χώρες του Νότου: τα κορίτσια 

(ή τα αγόρια) εfναι φτωχά και ελάχιστα μορφωμένα, επομένως εύκολα 

εκμεταλλεύσιμα. Καταλήγουν με λίγο-πολύ εξαναγκαστικό τρόπο στην 

Πορνεία, «επάγγελμα>> το οποίο δεν έχουν καμία διάθεση να ασκήσουν. 

Κάποιοι άλλοι επιμένουν ότι δεν πρέπει να σvγχέουμε την παιδική πορνεία με 

την πορνεία των ενηλίκων. Και όσο περισσότερο εδραιώνεται η συναίνεση για 

να καταδικάσουμε τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, τόσο πιο εύκολα 

η εκμετάλλευση των ενηλίκων μοιάζει να γίνεται αποδεκτή ως, υποτfθεται, 

αναπόφευκτη στον κόσμο που ζούμε. Η παιδική πορνεfα προκαλεf σε όλους 

Τον αποτροπιασμό, ενώ καθένας, τελικά, καταλήγει να επωφελεfται της 

«κλασικής» πορνείας. 

Ο σεξουαλικός τουρισμός επελαύνει σαν χιονοστιβάδα και τεf νει να 

μαζικοποιηθε(. Στην Τdlλάνδη 01 νέοι πελάτες είναι νεαροi Δυτικοί σε 

αναζήτηση περιπετειών και έντονων εμπειριών. Αντικαθιστούν, σιγά σιγά, 

τους ηλικιωμένους Γερμανούς, Ιάπωνες ή Αμερικανούς τουρίστες, οι οποίοι 

εiχαν κα' π • διαδεχθεί τους στρατιωτικούς των βάσεων 
οτε, με τη σειρα τους, 

κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ. 87 

---87Μ· h-------- · ά τ ΕΑευθεpοτιιπla, 3 
Ιc el, F. (2006), Μαζικός τουρισμός με πορνεια αλ καρ · 

~ε~εμβρiοu, πρόσβαση την 27 / 11/2008 στο _ 2006.id=48157220 
cl!!& /www.enet.gr/ online/online teχt/c= 111.dt-03 .09 . 
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Σε αναζήτηση εύκολου και φθηνού σεξ , οι ξένοι σεξοuαλικοl τουρίστες 

συρρέουν σε τέτοιες χώρες. Αρκετοί από αυτούς, για να έχουν ήσυχη τη 

συνείδησrl τους, βρίσκουν όλες τις δικαιολογίες του κόσμου για να πεfσουν 

τον εαυτό τους ότι δεν κάνουν κατάχρηση της απόγνωσης των νέων, αλλά 

τους βοηθούν, τους στηρfζουν, στην πραγματικότητα συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη της χώρας τους. 88 Η αλήθεια φυσικά εrναι ότι οι σεξουαλικοί 

τουρfστες εκμεταλλεύονται την οικονομική τους δύναμη και το σύστημα που 

τους επιτρέπει να παραμένουν ανώνυμοι για να «δοκιμάσουν» νέες 

εμπειρfες.89 

Έτσι λοιπόν, «ξεφορτώνονται» συχνά κάθε αίσθηση ανθρωπιάς και 

υπευθυνότητας, καθώς, με τη μεσολάβηση της οικονομικής συναλλαγής, 

αισθάνονται απελευθερωμένοι από την ανάγκη να ασχοληθούν με τον άλλον 

και πόσο μάλλον να τον σεβαστούν. Πληρώνοντας για μια uπηρεσfα, 

σεξουαλική κατά περfσταση, αγοράζουν την ελευθερία ενός προσώπου πάνω 

στο οπο(ο, για σvγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έχουν κάθε δικαίωμα. 

Οι διαφορές μεταξύ οργανωμένου τουρίστα και σεξουαλικού τουρlστα εlναι 

μεγάλες, όμως το πέρασμα από τη μία ιδιότητα στην άλλη εlναι μερικές φορές 

εντυπωσιακά εύκολο. 0 τουρf στας αποκτά την ψευδαίσθηση ότι είναι κάποιος 

άλλος και όχι αυτός που πραγματικά εiναι στην καταθλιπτική του 

καθημε · ' λ τ0 ψυχολογικό υπόβαθρο είναι η 
ρινοτητα. Υποδύεται ένα ρο ο. 1 ' 

δυνατότητα απελευθέρωσης από τους περιορισμούς που ρυθμίζουν τη 

σιιμπεριφορά τους στο οικεiο περιβάλλον. 

---88 Μ: h~------- · · ΕΑευθεpοτιιπίa 3 
ιc e/, F. (2006) Μαζικός τουρισμός με πορνειa aλa καρτ. ' 

Σεπτ ~ · 
htt . εμ ρlou, πρόσ~ασrι την 27 / 11/2008 στο - 2006 id=48157220 
~C/ .//www.enet.gr/online/online text/c=lll.dt-?

3
·
09

· : stepped up. Hυman 
ementi Α Ι . . f ( 008) f ' ht gainst chιld sex tourιsm 

Ri 1ι , . swιssιn ο 2 , ιg a . f /fight-against-child-sex-
'!J. ts Tribυne, στο http:/ /www.humanrights-geneva .ιn ° 
~ πρόσ~αση την 19/01/2009 
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Οι περιοχές όπου εμφανίζεται ο σεξουαλικός τουρισμός, κατά κάποιον 

τρόπο, μπορούν να χαρτογραφηθούν. Οι γυναfκες επιλέγουν την Γκόα, την 

r δ' ν ια, τrιν Τζαμάικα, τrιν Γκάμπια, ενώ οι άνδρες προτιμούν τις 

νοτιοανατολικές ασιατικές χώρες, το Μαρόκο, την Τυνησfα, τη Σενεγάλη, τη 

Δομινικανή Δημοκρατία, τrιν Κούβα, τον Παναμά, το Σουρινάμ, το Μεξικό, 

αλλά και τη Βραζιλία, όπου εκτιμάται ότι τουλάχιστον 500.000 παιδιά έχουν 

καταφύγει στην πορνεία. 

Υπάρχουν πέντε βασικοl λόγοι για την ακμή του μαζικού σεξουαλικού 

τουρισμού: η αυξανόμενη φτώχεια που οδηγεί σε «εμπορευματοποίηση» του 

έρωτα, η απελευθέρωση της αγοράς του σεξ κατά τρόπο που ενθαρρύνεται σε 

μικρότερο ή σε μεγαλύτερο ~αθμό το εμπόριο της σάρκας , η διατήρηση των 

Πατριαρχικών και σεξιστικών κοινωνιών, η σταδιακή υπονόμευση των 

γυναικιiιν στο φόντο της γενικής και κοινότοπης σεξουαλικής βfας και , τέλος, 

η έκρηξη του διεθνούς τουρισμού και των ρευμάτων μεταναστών κάθε 

είδους.9ο 

Πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο οδηγούνται κάθε χρόνο 

στην πορνεrα, φτηνό και «εξωτικό» τουριστικό προϊόν για την ικανοποfηση 

των πιο απαιτητικών πελατών. Το εμπόριο παιδικής σάρκας καλύπτει, εκτός 

από την τοπική ζήτηση, τις ανάγκες του ολοένα και διογκούμενου 

Παιδεραστικού σεξουαλικού τουρισμού. Η γεωγρaφfα του αίσχους δεν έχει 

σύνορα. Στις δ . αγορε'ς του Τρίτου Κόσμου προστέθηκαν τα 
παρα οσιακες 

Τελευταία χρόνια η Ανατολική Ευρώπη και οι αναπτυγμένες χώρες της 

Δύσης. 

90 Μ· ά τ ΕΑεvθεpοτιιπίa. 3 r ιchel, F. (2006), Μαζικός τουρισμός με πορνεrα αλ κaρ . Ι 

h ε~εμ~ρlοu, πρόσ~αση την 27/11/2008 στο - 2006 id=48157220 
~ / www.enet.gr/online/on/ine teχt/c=111.dt-03.09. ι 
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irι θλιβερή πρωτιά κατέχουν οι χώρες της Ν. Α. Ασrας, της Αφρικής, της 

Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Εκεί παρέχεται φθηνό σεξ από 

ανήλικα παιδιά «κυρίως σε άνδρες και λιγότερο σε γυναίκες που προέρχονται 

από τις Χώρες του δυτικού αναπτυγμένου κόσμου ή από τις πλουσιότερες 

κοινωνικές τάξεις του Μεξικού, της Ινδίας και της Αργεντινής». Οι φτωχές 

Χώρες , υπό τrιν οικονομική πίεση που υφίστανται , υποχρεώνονται να 

αναπτύσσουν την τουριστική τους βιομηχανία, έτσι που οι ίδιες οι 

κυβερνήσεις αντιμετωπfζουν με ανοχή το σεξουαλικό τουρισμό. 

Για την εξυπrιρέτrιση των σεξοτουριστών συνεργάζονται αεροπορικές 

εταιρείες, tour operator, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικοί φορεrς 

γενικότερα οι οποίοι είναι συνένοχοι στην διόγκωση του φαινόμενου και οι 

οποίοι πρέπει να τιμωρούνται εξίσου αυστηρά με τους «θύτες». Έμποροι , 

Πελάτες και τουριστική βιομηχανία διαμορφώνουν έτσι μια παγκόσμια αγορά 

Παιδεραστίας με ετήσια κέρδη πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. 

Η Ιαπωνία αναπτύσσει τη μεγαλύτερη στον κόσμο βιομηχανfα παιδικής 

Πορνείας, εμπορευόμενη παιδιά από τη Ν.Α. Ασία. Από τον κατάλογο όμως δε 

λεiπουν και χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, με περιορισμένη μεν αγορά, 

αλλά ικανή να προσελκύσει πελάτες. Το Άμστερνταμ, το Λος Άντζελες, η Ν. 

Ορλεάνrι είναι μερικές από τις πόλεις που φημίζονται για τις παιδεραστικές 

δυνατότητες που παρέχουν στους περαστικούς με τα «χοντρά πορτοφόλια». 

ία «σαρκοβόρα» δίκτυα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλιεύουν παιδιά από τις 

φτωχογειτονιές των μεγαλουπόλεων, κυρίως παιδιά άστεγων και διαλυμένων 

οικογενειών, που έχουν ήδη υποστεί φυσική και ψυχολογική κακοποfηση. 

r Τον Καναδά, χιλιάδες νεαρά κορrτσια εισάγονται στην πορνεfα από 

οργανωμένα κυκλώματα. 
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Στην Ιταλfα έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις παιδιών 5-14 ετών να εργάζονται 
σε κυκλώματα πορνείας στη Σικελία. Εκβιάζονται από το οργανωμένο 

έγκλημα και υποχρεώνονται να πρωταγωνιστούν σε παραγωγή βιντεοταινιών. 

Το 10% της πορνεfας στη Β. Ιταλία καλύπτεται από κορίτσια 10-15 ετών και 
30% από 16-18 ετών. Η Αυστραλία προτιμά να εισάγει από τη Ν.Α. Ασfα, αν 
και σε μικρότερη έκταση υπάρχουν και παιδιά από τις μεγαλουπόλεις της. 

Στη Ν. Αφρική , ο χάρτης της ντροπής δεfχνει τις κεντρικές σuνοικfες του 

Γιοχάνεσμπουργκ, όπου νεαροf μαύροι, άνεργοι και άστεγοι , κερδfζουν τα 

τrρος το ζην μέσω της πορνεfας, ενώ νεαρά κορίτσια από την Ταϊβάν, την 
Τι .. λ . 
αι ανδη και τη Ρωσfα δουλεύουν σε οίκους ανοχής στα προάστια. 

Στη Βενεζουέλα και την Κόστα Ρίκα ανήλικα παιδιά εισάγονται στην πορνεfα 

αφού έχουν σuλληφθεf για διάφορους λόγους, παρενοχλούνται και 

κακοποιούνται από την αστυνομία και όχι από πελάτες. Πάνω από 30.000 

Αμερικανοί και μερικές χιλιάδες Αυστραλοί εγκαταστάθηκαν μόνιμα στις 

ΧtίJρες αυτές λόγω της ευκολίας να διατηρούν σεξουαλικές σχέσεις με 

ανηλίκους. 

Οι Φιλιππίνες , η Ινδονήσια, η Κfνα, το Βιετνάμ, η Καμπότζη, το Λάος , η 

ΤaΙλάνδη, η Τalβάν, η Σρι Μ.νκα και η Ινδία είναι οι χώρες που βιώνουν ως 

JJάστιγα τrλέον την παιδική πορνεία. τα 400.000 ανήλικα που εκπορνεύονται 

στην Ινδία εfναι χαρακτηριστικό δείγμα της κατάστασης. Η ετήσια έκθεση της 

Οργάνωσης Α θ , Δ καιω' ματα το 1995 αναφέρει ότι 20% των 
για τα ν ρωπινα ι 

7rορνών της Βομβάης αποτελείται από κορίτσια κάτω των 18 ετών. 

Στη Σ δί ua του σεξουαλικού τουρισμού 
ρι Λάνκα, η παιδεραστiα στα κr 

ανα... · PEACE μιας μη κυβερνητικής 
ιιΤυσσεται ταχύτατα. Εκτιμήσεις της ι 

οργα· i στην περιοχή αναφέρουν ότι περf που 
νωσης που δραστηριοποιε ται ι 
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l0.000 παιδιά μεταξύ 6- 14 ετών φυλακiζονται σε ο(κους ανοχής, ενώ άλλα 
5.000 παιδιά 8-18 ετών εργάζονται ανεξάρτητα σε τουριστικές περιοχές της 
Χώρας. 

Η Ταϊλάνδη φαίνεται να διατηρεί το μεγαλύτερο στον κόσμο δίκτυο παιδικής 

πορνεiας. Εδώ, οι ειδικο( μιλούν για βιομηχανiα εμπορικού σεξ και οι 

ποσοτικές εκτιμήσεις ποικiλλουν: Για 10.000 ανήλικα κάνουν λόγο 

κυβερνητικές στατιστικές, για 800.000 η στατιστική του Κέντρου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων των Παιδιών. 

Η Ανατολική Ευρώπη μπαίνει κι αυτή στην αθλιότητα του παιδεραστικού 

εμπορίου και οι πρώτες επίσημες αναφορές εξαγωγής παιδικής πορνείας 

Προς τις μεγαλύτερες αγορές έρχονται από τη Ρωσiα, τη Ρουμανία, την 

Πολωνία και την Τσεχία. 

π · Ροχειροι υπολογισμοί μιλούν για ένα εκατομμύριο ιστοσελίδες με 

Περιεχόμενο την παιδική πορνογραφfα. Ο παιδεραστικός σεξουαλικός 

τουρισμός «αναβαθμiστηκε» σημαντικά μέσα από το παγκόσμιο δrκτυο. 

Μεμονωμένα άτομα στήνουν ανώνυμα τις πληροφοριακές σελίδες τους, 

διαφημίζοντας τους παιδεραστικούς τους παραδεiσους. 91 

Ο αριθμός των παιδόφιλων τουριστών, uπολογfζεται ότι αποτελε( το 1% του 

συνολικού αριθμού των ταξιδιωτών. Οι πελάτες του σεξουαλικού τουρισμού 

Κατηγοριοποιούνται ως εξής: στους περιστασιακούς παιδόφιλους, στους καθ' 

έξη παιδόφιλους, οι οποίοι σκοπίμως επισκέπτονται χώρες όπου η παιδική 

Πορνεία εrναι αυξημένη, στους διεστραμμένους και βfαιους παιδόφιλους και 

~ιrκροurι Ε. & Φακατσέλης Α. (1997). E-on !ine, Κυριακή, 19 Οκτwβρ~ο~;:;ρόσβaση την 
~www.hri.org/E/1997 /97-10-19.dir/keimenα/greece/greece · 
2711112ooa 
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στους τουρίστες, οι οποίοι έπ' ευκαιρfας της επισκέψεώς τους, επιζητούν να 

γνωρίσουν νέες εμπειρίες, νιώθοντας ελεύθεροι ηθικών φραγμών. 

Οι περισσότεροι αριθμητικά και πλέον ενεργοf πελάτες προέρχονται από την 

Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία (uπολογfζεται, ότι 400.000 

Χιλ. άνδρες Γερμανοf βρίσκονται κάθε χρόνο σε ταξίδια για τουρισμό σεξ και 

περίπου 10.000 χιλ. άνδρες για σεξ με ανήλικα παιδιά 92
), την Αγγλrα, τον 

Καναδά και την Αυστραλfα, ενώ το 57% ανήκουν στις ηλικίες 40-60 ετών. Τα 

ταξιδιωτικά γραφεία που οργανώνουν τα εν λόγω ταξfδια, υπόσχονται στους 

παιδόφιλους τουρίστες συνεχή εναλλαγή παιδιών κατά τη διάρκεια της 

Παραμονής τους. 93 

ΤΤρtπει τελικά να επισημανθεί ότι για το θλιβερό αυτό φαινόμενο φέρουν 

ευθύνη τόσο οι ίδιοι 01 τουρίστες, που με τις επιλογές τους δημιουργούν αυτή 

την κατάσταση, 01 «έμποροι» που εμπλέκονται στη διαδικασfα αυτή, αλλά και η 

οικογένεια, 01 γονείς που ισως ενθαρρύνουν τέτοιες επιλογές. Παράλληλα 

όμως οι επιλογές αυτές έχουν σημαντικές επιπτώσεις: 

• στους ντόπιους καθώς οι ασθένειες, και ιδίως η ασθένεια του AIDS 

εξακολουθούν να αυξάνονται με αποτέλεσμα να απειλούνται οι πλέον 

παραγωγικές ηλικfες του έθνους. Ήδη αυτό, για πολλές νεαρές σημαίνει 

κοινωνικό αποκλεισμό από την κοινότητα ή το χωριό τους και περιορισμό 

της δυνατότητάς τους για σύναψη γάμου. 

92 δ . Ne Ναλι .... · • • και rt εκμετάλλεuσrt των παι ιων. o.gr, στο 
h .... αντης, Κ. , Τα Ανθρωπινα δικαιωματα 
~www.neo.gr/modules.php?nαme=News&file=prίnt&sid=5441 πρόσf>αση την 
2210212005 
930 . όι • ,,. vεfa. πρόσ~αση την 27 /11/2008 

μτrρελα , Παιδικός σε(ουaΛικός rουριqμός & τraι ικιι 'OfJ ' 

στο http://www.obrela.gr/ekstrateia tourίsm.htm 
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• υπάρχει έντονος ο κίνδυνος της μετάδοσης στους τουρίστες κάποιου 

σεξουαλικά μεταδιδόμενου νοσήματος, καθώς οι συνθήκες υγιεινής και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις χώρες αυτές είναι συχνά χαμηλού 

επιπέδου, ενώ υπάρχει έντονος ο κίνδυνος του AIDS (Μοίρα, Τσουμάνης 

& Χατζηλέλεκας, 2003: 177). 

4 .6. Η Ηθική στον Τουρισμό 

Οι τουρίστες που επισκέπτονται μια χώρα όπου καταπατούνται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα ή καταστρέφεται η φύση θα πρέπει να ρωτούν τη συνείδησή τους 

νια την ηθική πλευρά των διακοπών τους σε τέτοιες χώρες. 94 

Οι κυβερνήσεις και κυρίως οι τουριστικοί πράκτορες επηρεάζουν σημαντικά 

την επιλογή των τουριστικών προορισμών και η αρνητική διαφήμιση για τις 

Χώρες που δεν σέβονται τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα αποτελεί μορφή αποτροπής. 95 

ίρανταχτό παράδειγμα καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί 

Το παρακάτω έθιμο. Στην κουλτούρα των Πατόνγκ, που αποτελεί παρακλάδι 

Της ΨUλής Κάρεν από τη Μιανμάρ (Βιρμανία), όσο πιο μακρύ λαιμό έχει μια 

vuναfκα τόσο πιο ωραfα θεωρείται. Γι' αυτό οι θηλυκές Πατόνγκ , γνωστές 

Και ως vuναfκες-«καμηλοπαρδάλεις», τυλίγουν μπρούντζινα κολιέ γύρω από 

Τον λαιμό τους με τρόπο ώστε να πιέζουν το σαγόνι προς τα επάνω και τους 

ώμους προς τα κάτω. Χάρη στην πρακτική αυτή ο λαιμός τους φθάνει τα 38 

εκατοστά και χωρά πολλά κολιέ (σύμβολο ομορφιάς), τα οποfα όμως, πρώτον, 

94 Μποζανίδοu Τ (1999) Ο πολιτικώς ορθός τουρισμός. Το Βιfμa online, Κυριακή, 5 

Δεκεμβρfοu, ~ο htt ://~ww.tovimo. r/ rint article. h ?e=B& =12778&m=T20&aa=l 
Πρόσf>ασ 
95 rι τrιv 22/02/2008 . τ v 27 / 11/2008 στο 
httΕ~ρwπaϊκό Κοινοβούλιο, (2005), Τουριομό( Ι(aι Avamv~~ί ;~:σ~~Ν~GΜ + ΤΑ+Ρ6-τ Α-
2 .//www euro arl eu ο a.eu/sides etDoc.do? ubRe -

~337+0+DOC+WORD+VO//EL 
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δεν μπορούν να αφαιρεθούν ποτέ (γιατί θα σπάσει ο σβέρκος τους) 

δεύτερον, τις καθιστούν «θέαμα» στα μάτια κυρίως των τουριστών. 
και , 

Όπως είναι φυσικό, οι Πατόνγκ αποτελούν μοναδικό «τουριστικό αξιοθέατο», 

μόνο που για να τους συναντήσει κάποιος πρέπει να κάνει πολυήμερη 

πεζοπορία. Τον Μάιο του 1996 ο Τdlλανδός επιχειρηματfας Τάνα 

Νακλουάνγκ σκέφτηκε να τους κάνει πιο προσιτούς στους τουρfστες. 

Δίνοντας ψεύτικες υποσχέσεις, έπεισε 33 από αυτούς να τον ακολουθήσουν 

κοντά στην πόλη Τ σιάνγκ Μάι , όπου τους εγκατέστησε σε ένα «στρατόπεδα» 

και τους ανάγκασε να ζουν σε συνθήκες σκλαβιάς. Όχι μόνο δεν εκπλήρωσε 

τις υποσχέσεις του αλλά προσέλαβε και φρουρούς που ξυλοκοπούσαν όσους 

Πατόνγκ αποτολμούσαν να απομακρυνθούν. Εν τω μεταξύ οι τουρfστες 

συνέρρεαν για να θαυμάσουν τις «γυναίκες καμηλοπαρδάλεις» αντi αδρού 

αντιτίμου σε δολάρια, χωρίς να αντιλαμ~νονται ότι ήταν συνένοχοι στη 

διαιώνιση αυτού τοu ανθρώπινου ζωολογικού κήπου. 

Τελικώς ο Τάνα συνελήφθη, το στρατόπεδο έκλεισε στις 5 Μd.ι"ου του 1998 

και οι Πατόνγκ συνεχiζουν πλέον ελεύθεροι τον δρόμο τους προς την 

αφομοfωση από την επικρατούσα κουλτούρα. Το περιστατικό αυτό όμως εfναι 

ενδεικτικό των ηθικών προβλημάτων που θέτει ο τουρισμός. Αυτά 

κυμαίνονται από το αν είναι σωστό 01 τουρίστες να επισκέπτονται χώρες που 

Πapα~ιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως το πόσο σκληρά πρέπει να εf ναι τα 

Παζάρια με τους εμπόρους του Τρίτου Κόσμου. 96 

r ενικότερα τfθεται το ηθικό ζήτημα των διακοπών, «να τις ε'Πισκεφθεί κανεrς 

η να μην θ i χω' ρες όπου δεν γίνονται σεβαστά τα 
τις επισκεφ ε ;», σε 

ανθ · Κι'να η οποία αποτελεί τον έκτο 
ρωπινα δικαιώματα όπως στην ' ---96 Μ _ζ_______ · το Btfμa online Κυριακή, 5 

Δε 1Το ανfδου, Τ. (1999), Ο πολιτικώς ορθός το~ισμος. "\ -Β& - 1277B&m=T20 aa=l 
κεμ~ρlου, στο htt :// ww.toνima. r/ rint artιcle. h re- -

Πρόσ~αση την 22/02/2008 
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μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό στον κόσμο. 97Παρά την ραγδαiα οικονομική 

της άνοδο παραμένει ένα αυταρχικό κράτος στην οποία λαμβάνουν χώρα 

εκτετ · αμενες παραβιάσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

(κακομεταχείριση, ξυλοδαρμοf, βασανιστήρια και βιασμοί), παρενοχλούνται 

δημοσιογράφοι και ξένοι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι 

Κρατούμενοι βασανίζονται πολλές φορές με άγριο τρόπο. Η περιοχή έχει 

αναδειχθεί σε μια από τις θερμότερες εστίες του πλανήτη σε σχέση με την 

κατ · απατηση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι Θιβετιανοf εfναι θύματα 

διακ · ρισεων σε καθημερινή βάση, σε ζητήματα όπως η στέγαση, η εκπαfδευση 

και η φροντίδα υγείας. 98 

Όσοι ακολουθούν την πολιτικώς ορθή άποψη ισχυρίζονται ότι η επίσκεψη σε 

μια τέτοια Χώρα ισοδυναμεί με υποστήριξη προς το καθεστώς της. Πολλοί 

Τrροτείνοw οι τουρίστες αλλά και τα τουριστικά πρακτορεrα σε ένδειξη 

διαμαρτυρίας να μποϊκοτάρουν τέτοιες χώρες. Υπάρχει όμως και η αντίθετη 

άτrοψrι, σύμφωνα με την οποία, πρώτον, η ηθική δεν είναι ζήτημα που πρέπει 
να α θ ' "" . πασχολεf την τουριστική βιομηχανία εν αντι εσει με τις κυ..,ερνησεις, 

δεύ · θ · Τερον, τα μποϊκοτάζ πλήττουν τους λαούς και όχι μονο τα κα εστωτα και 

Τρίτον, κάθε χώρα έχει κάνει κάτι επιλήψιμο. Αν δεν πάμε στην Κίνα διότι 

κατατrατά τα δικαιώματα των αντιφρονούντων και των Θιβετιανών, γιατί να 

Τrάμε στη Ρωσία που βομβαρδfζει Τσετσένους αμάχους ή ακόμη και στη Γαλλία 

τrοιι τrρaγματοποf ησε πυρηνικές δοκιμές στην ατόλλη Μουροuρόα; 
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Στο ζήτημα αυτό διαφέρουν και οι απόψεις των ταξιδιωτικών οδηγών. Η 

σειρά «Lonely Planet» παρέχει συμβουλές για πολιτικώς ορθό τουρισμό στη 

Μιανμάρ : να μην καταλύετε σε κυβερνητικά ξενοδοχεία, να μην ψωνrζετε 

σουβενfρ από κρατικά καταστήματα και να μη χρησιμοποιεfτε τις υπηρεσίες 

Του κρατικού Myanmar Traνe/ & Tours ούτε τα κρατικά μέσα μεταφοράς. Οι 

τουρfστες δεν πρέπει να επιδfδονται σε δραστηριότητες που γεμr{ουν τα 
Ταμ ' εια του κράτους και όχι του λαού. 

Ο Τουρισμός αποδεικνύεται συχνά ευεργετικός για τις οικονομίες φτωχών 
χιυ . 

ρων αλλά και οι φωνές υπέρ της τουριστικής υπευθυνότητας είναι 

απολ ' υτιυς απαραίτητες. 99 

~αντικά uέτρg νια την ηθική στον τουρισμό είναι : 

• Η e· · "' · εσπιση αυστηρών πολιτικών και κανονισμών απο τις κυtJερνησεις και 

Τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του τουριστικού τομέα για την 

Προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. 

• η εφαρμογή πολιτικών και μέτρων από τους τουριστικούς πράκτορες, τις 

αεροπορικές εταιρείες και όλους τους τουριστικούς φορείς όπως η 

διανομή φυλλαδίων και η μετάδοση βίντεο κατά τη διάρκεια των ταξιδιών 

Προς ευαίσθητους προορισμούς κ.τ.λ. 
• η • όλυτη διαφάνεια ώστε να 

καταπολέμηση εγκληματικών ενεργειων με απ 
απ θα . . νομιμοποίηση παράνομου 

0 ρρυνονται δραστηριότητες, οπως η 

99 Μτrοζ • , Το 8ιjμa online, Κuριακιl , 5 
Δεl(ε ανιδοu, Τ. (1999), Ο πολιτικώς ορθός το~ισμος. -Β& :lZ778 m=Τ20&αα=1 
nρ . μβρΙοu, στο htt ://www.tovima. r/ rint artιc/e. h ?e-

οσβαση την 22/02/2008 
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Χρήματος, ο σεξουαλικός τουρισμός και να μην πλήττεται η τουριστική 

εικόνα της χώρας. 

• η καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις ~ρος του τουρισμού μέσω της 

εξειδικευμένης κατάρτισης των αστυνομικών αρχών ώστε να παρέχεται 

Προστασία και ασφάλεια. 

• η προώθηση ηθικών προτύπων στον τουρισμό από τις κυβερνήσεις με την 

στήριξη τουριστικών πρακτόρων και εξειδικευμένων οργανώσεων. 

• η ενσωμάτωση του παγκόσμιου κώδικα δεοντολογίας για τον τουρισμό στο 

εσωτερικό δf καιο κάθε χώρας. 100 

------100 Ει.ι ------- , (ι πρόσf,ΚJοrι την 2711112008 
στο h,:W~dι'κό Κοινοβούλιο, (2005), ΤουριΟ'Jlό( κaι Av~~~:f=-l / EPl /NONSGML+ ΤΑ+Ρ6-
Ι Α ~ /www.europαrl.europα.eu/sides/getDoc.do. Ρ 
~0337+0+DOC+WORD+VO//EL 
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ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΠΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Σημαντικό · ρολο για την αντιμετώπιση και την εξάλειψη όλων των μορφών 

Παραβιάσεων των ανθρωπiνων δικαιωμάτων παίζουν οι κυβερνήσεις των 
Χωρ · · ων. Ομως, rι παγκόσμια κοινή γνώμη με τον κατάλληλο χειρισμό μπορεί 

να γίνει ισχ · . uρο μεσο επιρροής στα κέντρα εξουσίας. Έτσι , δεν αρκεf μόνο οι 

Κυβερνήσεις και οι διεθνεrς οργανισμοί να γνωρίζουν τις διατάξεις της 

Οικουμενικής Διακήρυξης αλλά και ο απλός άνθρωπος για τον οποrο 
διατuπώθ . ηκαν και αποτελούν την πατρογονική του κληρονομιά. Όταν οι λaor 

Του κό σμοu αποκτήσουν πλήρη σννείδηση των δικαιωμάτων τους, οι 

ΚUβερνη δ 7 101 ·,σεις εν θα τολμούν πια να τα αψηφούν και να τα εκμηδενf1:,ουν. 

ία ανe . Ρωπινa δικαιώματα αποτελούν uψηλiι προτεραιότητα κυρ(ως για τις 

δημοκρα . 
τικες κυβερνήσεις. 102 

Σε εθνι · • ανθ · κο επrπεδο, η ικανότητα του κράτους να προστατεuσει τα ρωπινα 

δικαιώμ " . , ατα βρ(σκεται σε κρfση. Σε πολλές χώρες η διακufJερνηση εχει 

UΠονομεueεr από τη διαφθορά, την κακοδιαχείριση, την κατάχρηση εξουσrας 
Και~ ό θ ' ν Πολιτική βiα. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομfα, τους ρους ετουν 

όΑο και περισσότερο οι διεθνείς εμπορικές συμφωνfες, τα διεθνή 
Χρηματοοι . • ή ς Κι όμως ελάχιστοι 

κονομικά ιδρuματα και οι μεγαλες επιχειρ σει · ' 

εfναι οι . , • τυπος που έχουν στα 
μηχανισμοι για να αντιμετωπιστει ο αντικ 

ανeρώπιν δ . ρύθμιση και ανανέωση α ικαιωματα. Γι ' αυτό, ε(ναι αναγκαfα η μεταρ 
Του Ο'Uστ · ή δ ργασία πρέπει να ηματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτ η ιε 
είναι βα .,.,.,ι,,. ς δικα(ου και όχι στην 

σισμtνη σε κοινές αξfες και στόχους, στο rψu• 0 
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αυθαίρετη δύναμη, στην παγκόσμια συνεργασία και όχι στον μονομερή 

τυχοδιωκτισμό. 103 

Ιέλος · 
' τωρα περισσότερο από ποτέ οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμά 
των θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους, κινητοποιώντας την κοινή 

Υνώμη vια να · · , · ασκησει πιεση στις κυβερνησεις και στους διεθνεfς οργανισμους, 

να προωθ · ησουν την ελπίδα αντί του φόβου, τη δράση αντί της απραξίας και 

την αλληλεγγύη αντf της αδιαφορfας. 104 Από την άλλη το έργο τους δεν εfναι 
Πάντα εvπ . δ . . 

pοσ εκ το, γιατί πολλοί που βρίσκονται στην «πρωτη γραμμη» της 

ιtrrεράστr ισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συχνά βρίσκονται σε κfνδυνο. 

Στην Αίγιι-- Δ • Σ · vιι ιΟ, την Αλγερfα, τον Λίβανο, ΤΟ Μαρόκο/ υτικη αχαρα, τη 

Συρία και τ Ti · · • · ή δέ ην υνησια, γυναίκες και άνδρες τεθηκαν υπο κρστηση χτηκαν 

απειλές λ · ογω του έργου τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε διάφορες 

ΧUιρες · ιι. ά 0 ' οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αντιμετωπισαν σο~αp 

εμπόδια · · νια την απόκτηση νομικής υπόστασης με βάση περιοριστικους νομους 

Ίrou διέ έ λ • πουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και που περιστ λ οuν το εργο 
Τους γι . ή 105 

α τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τη χρηματοδοτησ τους. 
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~ Αντιμετώ,r 
ιση των διαιφrσεων κατά των γυναικών 

ία δικαιώμ 
στα των vuναικών στην ισότητα και τη μη διάκριση προστατεύονται 

από σειρά δ θ , 
ιε νων εργαλεfων, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για τα 

Δικαιιίιμ 
ατα του Ανθρώπου, ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ, και 

διεξοδικό • , , 
τερα απο τη Συμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφων 

Διακρίσεων , 
κατα των Γυναικών. Παρόλα αυτά οι διακρlσεις κατά των 

Υuναικιίιν ξ 
ε ακολουθούν να υφίστανται τόσο στους Ιδιους τους νόμους όσο και 

στην εφαρμογή τους. Η δημόσια κατακραυγή και τα πρωτοσέλιδα συνήθως 
επικεντ · , 

Ρωνονται στα κρούσματα ακρωτηριασμού των γυναικεfων γεννητικων 
Op . 
Υανων στη , · δ λ • · ' ν τιμωρια των θυμάτων βιασμού, στη σεξουσλικη ou εια η στην 

Κάθε είδο υς εξευτελιστική μεταχείριση. ΕΙνaι οι αποκαλούμενες διακρfσεις 

Χαμηλής · δ άζ εντασης που συχνά με την ανοχή του νόμου κατα ικ ουν 

tκατομμύ . 
ρια γυναίκες σε καθημερινές δοκιμασiες και βάσανα. Η κατασταση 

αυr · 
η δεν Προσελκύει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας, αν εξαιρέσει 

κανείς τ Ε · δ ' ις σπάνιες και συνήθως τυπικές αποδοκιμασίες. κατον ογ οντα 

Πέντε Κράτη έχουν υιοθετήσει τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των 
ΜορΦιίιν Δ , . μa'νει τη σχεδόν 

ιακρισεων κατά των Γυναικών, γεγονος που ση 1 

Παγκόσμια . · ν νόμων και αποδοχή των κανόνων της. Ωστόσο, ΓΙ διατηρηση τω 

rιuν εθίμω θ , . ατηγορiας και τις 
ν κα ιστουν τις γυναίκες πολiτες δευτερης κ 

tκθtrοιιν . . ν υποχρέωση να 
στην κακομεταχείριση. Τα κρατη εχουν τη 

θεστrίζοuν , , έ α την προώθηση, την 
και να εφaρμοζουν αποτελεσματικa μ τρα γι 

Πpοστασι . , άργηση όλων των 
α των δικαιωμάτων των γυναικων και την κατ 

JJορφιίιν δι , , 106 
ακρισεων που εκδηλώνονται εις βαρος τους. 

106 
ΑρJnτο(ι λ ατά των γυναικών. 

Μ<lιrειt • Ρ, (2008) ΙΣΟΤΗΤλ Διακρίσεις χαμηλής έντασης ι< 
h ονισ 5 Μ ... 
tt ://w ' arov, πρόσ~ση την 27 / 10/ 2008 στο . . _16807 ww.tnakthes. r/index. h ?name: News&fi/e=artrcle&srd-

80 



Τουρισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Η τrραγματ · · ικη ισοτητα θα επιτευχθεί αν οι διεθνείς υποχρεώσεις τηρούνται 

Τόσο στο νό . 
μο οσο και στην εφαρμογή του. Κατ' ελάχιστο τα κράτη θα έπρεπε 

να αναθεω . 
ρουν, να τροποποιούν ή να καταργούν τη νομοθεσf α που δημιουργεf 

διακρίσεις θ . ' κα ως και να αντιμετωπίζουν τις αρνητικές συνέπειες που οι 

νόμοι αu .. 
τοι εχοuν στις γυναίκες. Χωρίς αυτού του είδους την πολιτική 

τrρωτοβουλf α λλ . , . ό , 
α α και χωρις τους κατάλληλους οικονομικους π ρους η τοσο 

αναvκαία λλ . . α α και καθυστερημένη αλλαγή δεν θα έρθει. Οι κυβερνησεις 
τr . 
Ρετrει να επ δ 'ξ . , . ι ει συν με χειροπιαστό τρόπο την αποφαση τους να ενισχυσουν 

το νuναικεί · . . · δ ή 0 φuλο. Πρεπει να επιτρεψουν στις γυναικες να διεκ ικ σοuν και 

να ατrολ . 
αuσοuν τα δικαιώματά τους. 107 

Η εμτrειρ · · δ 'ξ ια και t'l ιστορική διαδρομή των αγώνων των γυναικων έχει απο ει ει 

ότι η θ . έ εωρία και η πράξη πρέπει να συνοδεύονται από ισχυρες πολιτικ ς 

δεσμεύσεις, από πρόγραμμα και δράση. Πρέπει να υπάρχει κοινωνική 
Πρόνοια /\ θά τις 

' κοινωνική στήριξη και κατάλληλη υποδομή που να ,.,οη 
Υuναf κες Ε f έ ι να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς τους ρόλους. π σης πρ πε 

να λαμβ · ( · θ σή ανονται εξειδικευμένα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας προω η 
tης στην α . · λ ψη θέσεων ευθύνης 

τrασχόληση και την επιχειρημστικοτητα, ανα η 

στα κέντ . δ . /\fo αλλά και στον 
Ρα ληψης των αποφάσεων, στον ημοσιο ,., 

ετrαννελματ ό . . . λ . ου και πολιτικές 
ικ στιβο ), αποτελεσμστικες δομες ε εγχ 

Ο\Jγκεκριμέ ή των γυναικών στη 
νες και συστηματικές για ισότιμη σvμμετοχ 

δημόσια • κατά ποσοστό 
και πολιτική ζωή (ένταξή τους στα κομματα 

10,. 
Αρμτrου . κατά των γυναικών. 

Mqlfεtr. Ρ. Λ (2008) ΙΣΟΤΗΤΑ Διακρfσεις χαμηλής εντασr~ς 
h οvισ 5 Μ .. tt :ιιw · αfou, πρόσ~αση την 27/10/2008 σrο . & .d_16807 

ww.tnakthes. r/indeχ. h ?name=News&fi/e:αrtιc/e 51 
-
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ΤΟUλάχιστ 1/3 ον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων για το σύνολο της 

Επικράτειας δ · 1os , εν υναμωνοντας τη φωνή της γυναrκας στο Κοινοβούλιο) . -109 

Απαραίτητες ·· θ . . ιι. • 
προυπο εσεις για τη μείωση της φτωχειας , τη 1-1ιωσιμη 

ανάπτuξ . 
η και τη δικαιη διακυβέρνηση είναι η επένδυση στις γυναrκες και τα 

Κορίτσια 
και συγκεκριμένα η εκπαίδευση των κοριτσιών, η κατάργηση των 

δια1<ρrσεω 
ν και των αναχρονιστικών και βλαπτικών παραδόσεων, η καταδfκη 

της βiας και δ · · 110 δό η εν υναμωση της θέσης της γυναικας. Αν και οι παρα σεις 

συχνά εrναι ισ • · ό δ · α ΧUροτερες από το νόμο, η νομική δράση απο μ νη της εν ειν 1 

αρκετή Η . . r 
· αλλαγη πρέπει να έλθει από μέσα και για αυτό το λόγο ειναι κρ σιμη 

η Κοινή , 
σvνεργασrα όλων των οργανώσεων με τις κοινότητες και τις τοπικες 

ηγεσίες · · λ · t ωστε να μπορέσει να επιτευχθεί μια βιώσιμη κοινωνικη αλ αγη μ σα 
από την ε , ζ 111 

ργaσια με τις ίδιες τις κοινότητες στις οποίες εφαρμό εται. 

~ Τrροσwάθειες για την εξάλειψη οrrοιaσδήποτε μορφή( διαtφfσεων κατά 
των vuνaικών 

Ιις δuο τ λ . . 6 λλές γυναικείες 
ε εuταιες δεκαετίες ιδρύθηκαν σε όλο τον κ σμο πο 

0ΡΥανιυ rωσης συχνά 
σεις. Αυτό το κύμα θάρρους, δημιουργικότητας και aφοσ 

ΟΤtάει Πάνω σε ένα τείχος κυβερνητικής αδιαφορίας ή κυβερνητικής 
καταnfεσης, Ελάχιστες κυβερνήσεις 

στην πιο σκληρή μορφή της. 

108 

ΧαΡ<lι\άμπ • ανθρώmνα δικαιώματα. 
εkloges οuς, Σ . (2002), Τα γυναικεία δικαιώματα ειναι .d_36ι5&pσge=1 
'Ιfρόσβο .coιn. cy, στο http://www.ekloqes.eom.cv/nqcontent.cfm?o ι -
109 οη Την 27 / 11/200 

Greek · 8 rvvofι<d( - Ο 
Ττροl!ό ιnsight, (2008), Αύριο 1/ Διεθvιfς Ημέpd γιο το γ,κοιώJΙdΤd Tf/( 

htt :111'1/ς ΠaιιΑόποιιΑος γιο τηv Ημέρa ΤΙ/ζ Γυvafκdζ, 7 Μαρτlου, στο008 
110 Www r k" . ν 27 / 1012 

tλλην . · ee ιns ι ht.com/?conID=7953 πρόσβαση τη α δικαιώματα της 
Υιlνarκ ικη Εθνική Επιτροπή τrις Unicef, (2008), Διεθνής ημέρα για τ 
ι ας Και τη δ θ . . . Μ · στο i'tt ://w ιε νη ειρrινrι . Eυrocharιty, 6 αρτιου, την 27 / 11/2008 
Ι1ιJ11icef w(~.eurochari .or /article. h ?ar t icle id=3291 πρόσ~;;1κτικιf( rου 

ΙiJ(Ριιιr,,Λ' ΟΟ8), Σιιστράτευση Διεθvώv Οργavιομώv ι<arό ΤΙ/( 1 στο 
h · flJιaUJJ< • . 27 fεβpouap ου, 
tt ://w 0~ rωv Γιιvaικε/ωv Γεwιιτικώv Opy~V. 27 / 11/ 2008 

ww.unιcef. r / news/2008/dt0308. h προσβαστι την 
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αναννωρίζο . 
υν το εργο των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και 

θεμιτή άσκη θ 
ση εμελιωδών ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. 112 

rιa την ξ . 
ε αλειψη πράξεων καταπάτησης και για την βελτίωση των 

δικaιωμ · 
ατων των γυναικών, σε κάποιες χώρες, έγιναν βήματα προόδου. 

Δημιοιιργ ' θ 
η ηκαν πολύ ισχυρά φεμινιστικά κινήματα (Ινδία, Πακιστάν), 

εφαρμόστηκαν 
προγράμματα κατά του γυναικείου αναλφαβητισμού, 

7rραγματοπ · θ · 
οιη ηκαν εκστρατείες για την πληροφόρηση των γuναικων για τα 

δικαιιίιματά 
τους (Ινδfα), υιοθετήθηκε πρόγραμμα για τη βελτίωση της 

εκ7rαίδευ · 
σης, της περίθαλψης, των νομικών δικαιωμάτων και της οικονομικης 

Κατάσταm-ι , 
~.,ς των γυναικών {Μάλι), απαγορεύτηκε η πραγματοποιηση 

Υuνaικείω ξ 'θ ν περιτομών στα κρατικά κέντρα υγείας (Αίγυπτο), αυ η ηκαν οι 
Υιινarκες δ . 113 

- ημαρχοι (Καμερούν), ψηφίστηκε νόμος που επιβάλλει το των 

βοιιλεuτ · · 
ων να είναι γυναίκες {Τανζανία) και νόμος που uποχρεωνει τα 

'<όΙJJJατ 
α να περιλαμβάνουν 30% γυναίκες στις λfστες των υποψηφίων τους 

(Αργεντινη' ) δ . · ό υ μπορούν να 
' ι ρύθηκε ειδική αστυνομική uπηρεσια πο 

'<αταφε(J · α · 
Υοιιν τα θύματα οικιακής βiας (Βραζιλiα), καθιερωθηκε η uπογρ φη 

Και τιυ δ · · ) · θησαν ν ιιο συζύγων για χορήγησrι διαζυγίου (Κολομβια ' εισηχ 

Vτrοτροφίες , . iκες (Γουατεμάλα), 
σε κρατικα πανεπιστήμια για αυτοχθονες γυνα 

αιιξηeηκε t\ • • ίση και από κοινού 
• 1 νομιμη ηλικία γάμου από τα 15 στα 18 ετη και η 

ειιe(J ) ' 113 
νη απόδοση σε άνδρες και γυναίκες για την οικογένεια (Μαρόκο κ.α. 

-4\λλες μ . . όδια Κοινοβούλια 
ετaρριιθμίσεις , όμως, απορρfφθηκαν απο τα αρμ 

(στην !ο δ . . θ 340 του Ποινικού 
. Ρ ανια οι προτάσεις τροποποίησης του ~ρ ρου 

~Uιδικα π ) άλλες παρέμειναν 
οιι σχετίζεται με τους οικογενειακούς φόνους ' 

1121< 

1 Qρq'ΓΡάντ /1 
~hαin · ι . ου, Α .. Αvθpιiιπιva Δικaιώμara, στο http:/ tee~ 

113 •
1 eι sch 2/02/ 2008 Μ7tοζσv;δ · r/αct/hri hts.htm πρόσβαση την 2 t Τι Bιfμa online Κυριακή, 

8 ΜQρτfου ι ου, Τ. (1998), 1 δις . γιιναlκες θα γιορτάσουν νηστικ.d~96~59&ct= 5 ~ρόσβαση 
Την 2711oί~8htt : /www.toνima. r/de ault.σs ? id=2&σrtι -
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άθικτες (ό 
πως η κληρονομιά, που ενέχει διακρίσεις σε βάρος των γυναικών 

στο Μαρόκο όπως και σε άλλες χώρες της περιοχής) και άλλες έμειναν στα 
Χαρτιά Στο r . 

· ραν, οι απόπειρες της Βουλής να ασκήσει πίεση για περαιτέρω 

μεταρρue . 
μισεις σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών καθώς και για την 

τrροσχ · 
ωρηση της χώρας στη Σύμβαση των Η. Ε. για τις Γυναίκες, 

εμποδίστη . 
καν επανειλημμένα από το Συμβούλιο Κηδεμονίας, το ανωτατο 

νομοθετι · , . . 
κο οργανο στο Ιράν. Στο Κουβέιτ οι γυναίκες διαμαρτυρηθηκαν κατα 

Του σvνεχιτ . , , 
\ομενου αποκλεισμού τους από την εκλογική διαδικασια, ενω στο 

Μπαχρέιν τ · , 
\ητησαν νόμους για προσωπικό νομικό καθεστως για να 

τrροστατεuθ · 
οuν τα δικαιώματα τους. 114 

Σ:τη Λατιν .ι. • ό τα 
ικ,, Αμερική εισήχθησαν στη νομοθεσία της μερικα απ 

τrροοδεu ό . 
. τικ τερα και πιο ρηξικέλευθα μέτρα για την προστασlα των γuναικων, 
οτrιυς rι . θ , 

Ο\Jμβαση του 1994, η πρώτη στην ιστορία σύμβαση για τα αν ρωπινα 
δικσιώ 

ματα που εστιάζει στη βία κατά των γυναικών. Ωστόσο δέκα χρόνια 
JJετά τη . 

ν υιοθέτηση της σύμβασης η Διεθνής Αμνηστfα σημεfωσε οτι η 

ΚQΊ'άστaση τ . . θ f σημαντικά διότι 
ων νυναικων στην περιοχή δεν εχει βελτιω ε ' 

ra μ. 
ερη-κρ · · που προβλέπει rι 

. ατη αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεωσεις 
σ~:ιμβαση. 

Σ:rην Α . Α κανικού Χάρτη των 
φρικη, παρά την ευρύτατη κύρωση του φρι 

~ικaιιυμq Πρωτοκόλλου για τα 
των του Ανθρώπου και των Λσ.ών και του 

~ικa . ΟΙ ιιυματα 'ζ οι διακρίσεις και 
Των Γυναικών στην Αφρική, σuνεχι ονται 

Τrρακrικές τt'Ις , , . διάρκεια πολεμικών 
• 1 εμποριας ανθρώπων, της βιaς κaτa τη 

Ο\Jγκρούσεων , γεννητικών οργάνων. 
Η και ο ακρωτηριασμός γυνaικειων 

Ασfα, η ' πειρος παρουσιάζει 
μεγαλύτερη και περισσότερο κατοικημένη η ' 

l!i 
~Ιεθvή , Α vιι(!'Γ/Uζ ΜΕΣΗ 

ΑΝΑιοΑ~ ~μνηστrα. (2004), Ετήσιa Έχθεσrι 2004 ΤΙ/( Διεθvουζ Έμθεσrις Ζ004 της 
~1εθvοv ΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Κυριότερα σημεία της Ετήσιας κ 
ht ς Αμνrιστι ' · ο 2003 στο t :ιιww ας, rεvονότα που καταγράφηκαν κατα τ Ή την 22/02/ 2008 

w.atnnes .or . r/ libra / re ort2004/ mde.htm πρόσf'>ασrι 
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επίσης τις π . 
ερισσοτερες αντιφάσεις όσον αφορά την πρόοδο των δικαιωμάτων 

των γuναι · π · κων. ροσφατα στην Ινδία η νομοθεσία ενίσχυσε τα δικαιώματα 
των γυναι · Ω 

κων. στόσο απομένουν να γίνουν πολλά ακόμη τόσο για την 
εφαρμογ .. 

η οσο και για τη διαμόρφωση των νόμων σε βασικούς τομείς, όπως η 

εμπορ(α ανθρώπων 

10 εκτετ · . . αμενο εθνικό και περιφερειακό νομοθετικό πλαiσιο δεν εχει κανει 
την Ευρώ ά 

πη τρωτη από την πληθώρα των ανισοτήτων, που uποβαθμfζοuν το 
Υυναικε(ο . 

φυλο. Η Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών στο Ηνωμένο Βασfλειο 

σημεf ωσε · · οο ό 
οτι με το σημερινό ρυθμό προόδου θα χρειαστοuν 2 ΧΡ νια, για 

να VΠάρξε · · Α ό 1 ιση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο κοινοβοuλιο. κ μη 

Ι<αι στη Ν , . r 
ορβηγια, η οποία βρίσκεται συνεχώς στην κορυφη της προστασ ας 

Των ανθ · ' λ 
ρωπινων δικαιωμάτων και των δεικτών ισότητας των φu ων, 

σημειώνοντ δ Άηση αι ιαφορές στην αμοιβή και στην πρόσβαση στην απασχο 
μεταξu 

Των δύο φύλων. 115 

Οι οικονομ t . ' λ θα ιητορούσαν 
ικ ς και κοινωνικές ανισότητες μεταξυ των φυ ων t-" 

να μειιυe0υ δ . . ρών παιδιών και 
ν ιαμεσου καλυτέρευσης του εφοδιασμοu των μικ 

Τελικά να κ λ . ό ανταγωνιστικότητας 
α υτερευσει η χώρα και τη δική της ικαν τητα 

στην π 
αvκόσμια οικονομfα. 116 
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~ Μtrρα για την αντιμετ • παιδιών ωwιση ο.rοιασδήwοτε μορφήι; βfαι; κατά των 

ία Τελεuτafα . 
ΧΡΟνια τα κ · Ι<tJρίι.uς στο . ροuσματα εξαφάνισης και κακοποίησης παιδιών, 

Πλαισιο σεξο λ , . αuξηθ ί ua ικης η οικονομικής τους εκμετάλλευσης, έχουν 
ε κατακόρυφα. Η . . οιινδ · εμφάνιση νεων μοpφων εγκληματικότητας, ΟΙ ΟΠΟfες 

εονΤαι με την τεχνολ , ξ , Ο\ινδιιασ . ογικη ε ελιξη, όπως εfναι η παιδική πορνογραφiα, σε 
Ι.Jο Ι.Jε τη δ αuξημtν ιεuκόλuνση της κινητικότητας των πλf1θuσμών, την 
η μεταναστευ . . Ι<αι η τικη ροη και την «άνθιση» του trafficking, όπως επfσης 

κρ(ση Του θε , εvδο σμοu της οικογένειας καθώς και η ανάδειξη μορφών 
οικονενειακ . , . ΚQι την ης βιας με θυμα το παιδl, καθιστούν αναγκαlο τον σχεδιασμό 

εφαρμογ · θιυρά η ολοκληρωμένων πολιτικών οι οποiες κατaτεiνουν στη 
Κιση ' Των δικαιωμάτ . . . , 111 ων του πaιδιοu απο τους συγχρονους κινδυνους. 

Kqθtvα,. . 
~ εχει ένα , tχοιιν ν ρολο να παίξει, τα κράτη όμως εiναι αυτά που πρέπει να 
την πρωταρχ . . ανιiινα ικη ευθύνη και διαρκής προτεραιότητά τους να εινaι ο 
ς νια την εξ . , , μορφ . αλειψη της βfας. Αυτό σημαίνει την απaγορευση ολων των 

ων ιι.. , 
μιας κατ · . . . εfvq α των παιδιων όπου και αν εκδηλωνονται , οποιος κι αν 

' ο e· , UΤης Σ . 
(1\- • ημαινει την επένδυση σε προγράμματα πρόληψης για την 
... y rιμεrω Πιση rω θ δ , Ι<αθ · ν εμελιωδών αιτιών που γεννούν τη βfα κατά των παι ιων 

tuς επίσης κ άνeρ αι τη βελτfωση της εκπαfδεuσης και τnς κατάρτισης. Οι 
wποι π . 

7tAq( ρεπει να εfναι υπόλογοι των πράξεών τους. Ένα ισχυρό νομικό 
σιο δ εν σημ • ( ης ένα ισχυ αινει μόνο κυρώσεις αλλά στέλνει επ σ 
Ρό και κατηγορηματικό μήνυμα ότι η κοινωνiα δεν θα ανεχθεi τη βfa 

IΙ? 

Greek ί . Q1rεxe,- 11sιght, Π π . . / πιο aιφala κaι 
<]

1 
'' Jιορφή /J · l1UΛοπουΛος : «Η fJ!a κartf τωv πaιδιωv aποτεΑε Tf/V 

rη., ·~;Jιdτιuv r~σ~ κσι ο:vιοτά μισ aπό rιr j)lQJVrεpε( τrεpιπrrfκτε1( """'"~;;;~ 
1111200

8 
ιιθικίιπου», στο http://www.greekinsight.com/?conID- -
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κατά των π δ . 118 
αι ιων. Η παιδεραστία, η παιδική πορνεία, το εμπόριο παιδιών, 

η τrορνογρ ί 
αφ α και ο παιδικός σεξουαλικός τουρισμός αποτελούν φαινόμενα 

ποu ~ · ιιρεπει να χτυπ θ . . . θ , , 119 Τtλ η ουν αμεσα μεσω της διε νους σuνεργασιας. ος, 

Ίtρέτrει να δ ' . , 
ινεται ιδιαίτερη σημασία στην ψυχολογικη παρακολούθηση και 

UΠοστήριξη 
των παιδιών που υφίστανται βίαιες πράξεις αλλά και στην 

αrrοκατάσταση 
και εκπαίδευση των ανηλίκων που υποπίπτουν σε 

Ίtαρατrτώματα · i20 
aντι του εγκλεισμού τους σε φυλακές. 

~ Μtτρα κ . 
ατα του σεξουαλικού τουρισμού 

Ο σεξοuαλ ό . 
ικ ς τουρισμός εfνaι μια σύγχρονη μορφή δουλείας. Η φτωχεια που 

~~nει ι 
ΤΤΟλλtς περιοχές του πλανήτη αποτελεί, την κυριότερη αιτ α του 

σεξοuaλικ · · άπτυξη 
ου τουρισμού. Από την άλλη πλευρά, η οικονομικη αν 

κ · 
αποιων χω · . .J · ς τους δfνει 

ρων και ορισμένων κατηγοριών πολιτών μεσa u αuτε 

τη δuναrότπ · τη φτώχεια 
.,τα να εκμεταλλεύονται , στα πρόσωπα των θυμάτων, 

αuτι.υν 
των περιοχών. ι21 

11Ρ6κειται γι . . νωνικό πρόβλημα, 
α ενa πολύπλοκο οικονομικό πολιτικο και κοι 

Ίt ' Ι 
ou εχει π . . λuθεf μόνο αν οι 

αρει τεράστιες διαστάσεις, το οποίο μπορει να επι 
Ίtολιrικοf . . αυτό το πολύ 

εχουν την πολιτική θέληση να σuγκροuσθοvν με 
'<1Χuρό β , υθύνες τους, οι 

' ρωμικο κύκλωμα. Πρέπει να αναλαμβάνουν τις ε 
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- ----------~~~~~~~~~Οο~υ~ρ~ισμ~ό~ς~κgαLΙΑ~νθ~ρ~ώ~ππιν~αLΔ~ικ~α~ιώ~ματ~α 

οποίες δεν είν . 
αι μονο ποινικές, αλλά και r~θικές. 122 Από την άλλη μεριά όμως, 

στις τrερισσότερ . 
ες χωρες του τρίτου κόσμου οι νόμοι δημιουργήθηκαν από 

διεφθαρμένους 
ανθρώπους. Μαζf με τr~ν καταπολέμησr~ της φτώχειας, 

ετrιτaκτικη α . , . 
ναγκη ειναι ο εκδr~μοκρατισμός των κοινωνιων, μαζf με τη 

δημιοιιργία εν . • 
ος κωδικα ηθικής , διότι ο τουρισμός του σεξ είναι δημιούργημα 

των Τrολιτώ 
ν της ευημερfας και γι' αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να βρfσκεται 

Κάτω από 
διεθνή και πανεθνική καθοδήγr~ση και συνεργασία για την 

αντιμετώπισ . 
η του. Μόνον έτσι μπορεf να αναχαιτιστεf το κύμα της διαφθοράς 

σε όλες Τις . • 123 
Χωρες και να υπάρξουν απτά και μετρήσιμα αποτελεσμaτα. 

r,· 
αιιτό λοιπόν, πρέπει να εντοπισθεί το πρόβλημα, να εξαρθρωθούν τα 

δf κτιιa 
και να Χρησιμοποιηθούν προγράμματα για να χτυπηθούν οι αιτίες 

αιιr0ι:, 1 ου Προβλήματος. 124 Παράλληλα, πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στις 
'Τtοινικές 

νομοθεσίες των κρατών μελών, έτσι ώστε να τιμωρείται αυστηρά η 
ΧΡησιμοποί ικό 

ηση ανηλίκων σε δημόσια ή ιδιωτικά θεάματα με πορνογραφ 
Χαρακτηρα θ . · γραφικού 

, κα ως και η παραγωγή, '1 πώλr~<Πl και η διανομη πορνο 
Lιλικ . 

ου. Ο κατα λ . , , νιστές παιδιά θα να ωτης πορνογραφικου uλικοu με πρωταγω 
'1f Ρέτrει να θεωρείται συναυτουργός και να τιμωρείται εξίσου με τους 
αι.ιrοιι ΡΥοuς ε . . , tι.Αέπεται από τον 

· κτος ομως από την ποινική τιμωρια που προγ 
7tοινι . 

κο Κώδικα, θα πρέπει να υπάρχει και μια κοινωνική τιμωρία με την 
O'fto ' '<άλιιψη · 1 οποίοι στις 

των Πράξεων αυτών των οικονομικά ισχυρων, 0 

7tαtρf δ , 
ες, Τις οικ , , . τους, θέλουν να θεωρουνται 

ογενειες ή τον περιγυρο 
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---~------------------~Τ<~ο~uρ~ισJJ~ό~ςJκ~α~ιlΑ~νθ~p~ωπ~· !!!Υιν~αjΔ~ι~κα~ι~ώ~μaτgrgα 

αξιοπρετrεf ς 125 Ν 
εξορι . · α προκαλεfται δηλαδή ένα κύμα ντροπής και ένα αίσθημα 

OJJou της δημ . . 
απaίτη οσιaς vνωμης εναντiον των θυτών, ώστε να εfναι γενική 

ση να εφαρμ . ζ 
1Τρο 0 ονται οι νόμοι και να λαμβάνονται όλα τα νομικά, 

λητrτικά , παιδαγωγ . 
Τwν ε ικα και ΨUχολογικά μέτρα. 126 Η μεγάλη δημοσιότητα 

Πιβληθει · 
ειινοε · σων κυρώσεων στους μετέχοντες στον σεξουαλικό τουρισμό 

ι Την 
αποτροπ · 

σεξοt.ιαλι • η του και τα εγκλήματα που έχουν σχέση με τον 
κο Τουρι . . 

στην . σμο πρεπει να διώκονται τόσο στην χώρα καταγωγής όσο και 
Χwρα στην οπ 

εξwεδ οiα διεπράχθησαν, να εφαρμόζεται δηλαδή η αρχή της 
αφικής 

Ποινικής δίωξης. 121 

rια την ά 
μεση αντιμ · ορyαγ . ετωπιση του σεξουαλικού τουρισμού οι επαγγελματικές 

wσεις 6 Αερ0 ' Πως η Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, η Ένωση 
μεrαφορt 

δ ων και η Έ ' δ εο~ νωση Ξενοδόχων, έχουν εκδώσει ήδη κω ικες 
0λογίας. ιzs Σ . 

tοιιρ1 ημαντικη προUπόθεση αποτελεί η κινητοποfηση των 
στικ · wν τrρακτό · Uονaδ pων, των αεροπορικών εταιριών και των ξενοδοχειακων 
wν κατά Του ξ . 

tους σε ουαλικού τουρισμού ευαισθητοποιώντας τους πελατες 
και ενη 

JJερώνοντά δ · Ι(qι vα ς τους για τους δικαστικούς κινδύνους που ιατρεχουν 
Ο\Jνεργασθο . . 

δ~>αστ υν με τις αρχές για τον εντοπισμό πιθανών εγκληματικων 
ηριοrήτων 129 • 

tιuιuρ0Uvr · Επισης, πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλfες ώστε να 
αι όλοι οι τουριστικοί φορείς που δεν τηρούν τους κώδικες 
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δεοντολογία , , 
ς και αποκομιζουν κερδη από τη σεξουαλική εκμετάλλευcm των 

vιινaικων κ 
αι των παιδιών. Το θετικό είναι ότι μόνο ένα μικρό μέρος της 

Τουριστική β , 
ς ιομηχανιας εμπλέκεται σ' αυτή τη μορφή του τουρισμού γιατί η 

Τrλειοψη , 
φια των ταξιδιωτικών πρακτόρων εκτελούν σοβαρά το έργο τους. 130 

Οι t 
our operators παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην τουριστική 

βιομηχανία γιατι' ως θ . 
μεσάζοντες μεταξύ τουριστών και προμη ευτων 

Τοιιριστικώ . , 
ν υπηρεσιών μπορούν να επηρεάσουν τις επιλογες των 

'<αΤαναλωτ • . 
ων, τις υπηρεσίες των προμηθευτών και τα αναπτυξιακα πρότυπα 

Τιuν 
Τrροοριm, · Σ · - ... ων. υμβάλλουν σημαντικά στην διατήρηση τrις τουριστικrις 

ανάτrruξη . . 
ς, της Προστασίας του περιβάλλοντος και των πολιτιστικων πηγων 

ατr · ο Τα οτr . 
. οια εξαρτάται η τουριστική βιομrtΧανfα για την επιβίωση και την 

εξελιξ · 
η της. (Tor, 2003:8). 

Ο σεξουaλ . . δ . 
ικος παιδεραστικός τουρισμός, συγκεκριμένα, αποτελεΙ ραματικο 

ΦQινόμενο · • θύ ά που δεν γνωρίζει γεωγραφικά και πολιτιστικα σvνορα. Τα ματ 
Τοιι 

αυξάνοντα . ' θ • Οι τοuρfστες 7t ι κατα 1 εκατομμύριο παιδιά, κα ε χρονο. 
Ροέρχ0 • ν νται από Χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Βορείου Αμερικης, τrι 

Αιισrραλία κ ρ 'ζεται μόνο στrι 
Ν αι την Ασία. Ο σεξουαλικός τουρισμός δεν περιο ι 
~~ Α · ~~ Ολική Ασία αλλά έχει εξαπλωθεί και στην υπόλοιπn σια, 

σrην Λα . τινική Αμερική. Δεν θα πρέπει εξάλλου να ξεχνα κανεfς, τrιν 
t1<δ • tιλιuση , Ε • αλλά και στις 

. παρομοfων φαινομένων και στην Δυτικrι υρωπη 
Χwρες Τ 

ης Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

'<αθη'<ον , φαινομένων του 
7t και ευθύνη όλων, είναι η κσταπολεμηση των 
aιδεΡαστ . . . ς των παιδιών, 

6 
ικου τουρισμού και της σεξουαλικής εκμεταλλεuσrt 

Τtοιι αυτά , ιδιών γενικότερα. Η 
εκδηλώνονται αλλά και η προστασια των πα 

ατrοτροτr . . προσφοράς στην 
η και η καταδίκη των παιδεραστών, η μεfωση της 

13() 

Ε~αϊ . ~σητην 
2711012

00
; 0 Ι<οιvοβο(ιλιο, (1997), Daίly Notebook. 5 Νοεμ~Ιοι;~;:,11997 /n97H052.htl!l 
στο h.ttp:/ lwww.europαrl.europα.eu/press/sdpl ιοu 
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Τουρισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

πηγή, η εξάλ . 
ειψη της ζητησης των παιδιών, η διοργάνωση ενημερωτικών 

εκστρατειών κ θ . 
α ως και η προστασία και η φροντίδα των θυμάτων, τα οποία 

ΧΡειάζονται 
την απαpαiτητη ψυχολογική και ιατρική παρακολούθηση, πρέπει 

να αποτελούν . 
στοχους και προτεραιότητες της πολιτικής όλων των χωρών. Η 

εφαρμογ. 
η των σχε · . . τικων μετρων θα πρέπει να γfνεται στο πλαισιο της 

διακρατικ , . . 
ης σvνεργασιας, των διεθνών οργανισμών και των Μη Κuβερνητικων 

Οργανώσεων. 131 

~ 'to tρ 
γο της Ευρω,..αϊκίι( Ένωσης 

Ο σε~σμός Α.Λ • 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η τήρηση των JΛ&σικων 

δηuοκρατικ . • 
. ων αρχων από μια χώρα αποτελούν το «άλφα και το ωμέγα» για τη 

Ο(ιναψη οτrοιαδ · Ε .. · Έ ωση Για r~ποτε συμφωνίας συνεργασίας με την uρωπαικη ν · 

to λόγο αυτό Ε · συνόρων η .Ε. τα προβάλλει και τα προασπfζει τόσο εντος των 
Τ't)ς όσο κ . . . 132 _ 133 Σε 

αι στο πλαισιο των σχέσεών της με τριτες χωρες. 
7ttρf1lτωση · μπορούν 

τrου κάποια χώρα δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιωματα 
να αναστaλ . ιστούν ή να 

ουν οι εμπορικές παραχωρήσεις και να περιορ 
διaκοτrοίιν , , . ο μέσα σε μια 
δ τα Προγράμματα βοήθειας. Η Ένωση πιστεuει οτι μον 
ηJJΟt<ραrικ · δ · και ο κύριος η ομή μπορεί να μειωθεί η φτώχεια, που ειναι 

Οiόχος τη , 134 
ς αναπτυξιακής της πολιτικής εκτός Εuρωπης. 

Η 1tολιτικη· επικεντρώνεται στα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ένωσης 

1fολι1Ί1<ά , ώ aτα τοu πολfτη. 
' οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικα δικαι μ 

13ι 

~ tuPιuτrctι . . pόσβασrι την 
13
J l l012oo;o Κοινοβούλιο, (1997), Daily Notebook, 5 Νοεμ~ι:;:e//l997 /n9711052.htm 
Μάvδροu στο htt :// www.euro r/.euro .eu/ resslsd ,ο /ine Κυριακή, 16 

Φεβροucιρι ' Ι. (1997), Κλειδf τα ανθρώπινα δ1κaιώματa. Το Bti~t~~24ί6&m=E07&aaΞf. ~~όοβ0οη ou, στο http://www.toνima.gr/print artic/e.php?e=B -
turoρo την 22/02/2008 , ό βaσrι την 27 /10/2008 

στο htt .
1
' Αιιθριiιπιva Δικaιιiιμaτa-Οικουμεvιι<d κdι Αδιaιpετa, πρ σ 

ι31 • / eur 008 tιιrορα 0 .eu/ o//ri hts/oνerνiew e/.htm ό<Φ<Jσ11την27/10/2 
στο h:tt :ιί Αιιθριiιπ,va Δικaιώμaτa-Οικουμεvιι<ό κaι Αδιa/pετa ' πρ 

euro .eu/ o//ri hts/oνerνiew e/.htm 
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ΤΤροτεραιότητ . . 
α της ειναι να προάγει τα δικαιώματα των γυναικών και των 

1Ταιδιtίιv καθώ 
ς και να αναχαιτίσει το trafficking. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και 

οι UΤrοψη 
φιες προς ένταξη χώρες συνεργάζονται για την παροχή βοήθειας 

στα θύματα . 
και νια τη διοργάνωση εκστρατειών πρόληψης. Η Ένωση εχει 

θέσει σε ε . 
Ψ<Ιρμογη αρκετά διασυνοριακά προγράμματα για την καταπολέμηση 

της εμπορίας νθ . . 135 
α ρωπων και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιων. 

~~~tίι . 
ματα του παιδιού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικαιωματων 

TotJ ανθρtίιτr . , . 
ου, που η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρει, παρόλα αυτα ομως 

εξaf(oAoue • 
ουv να απέχουν πολύ από το να γ(νοuν σεpαστά σε παγκόσμιο 

t7Τί7Τεδο · 
και να μην ικανοποιούνται οι θεμελιώδεις ανάγκες του παιδιου 

(διf(αίω . . . 
μα να εχει κατάλληλη τροφή, βασική ιατρική περιθaλψη η εκπαfδευση 

Ι(.τ λ) 
· · Καθώ · σία και ' ς Πολλά παιδιά υποχρεώνονται σε καταναγκαστικη εργα 

είναι θu 
ματα της εμπορίας ανθρώπων. 136 

Ια σ 
'lΙJερινά δ . ' ι υτ . θα πρέπει να Παι ια ειναι οι μελλοντικοί ενήλικες και γι α 0 

7ΤΡοστατευe • πτυχθούν με 
ει το δικαίωμα που έχουν να μεγαλώσουν και να ανα 

ασ • φqλειa Η Έ 1 χρειάζονται για 
· νωση πρέπει να δημιουργήσει τα εργαλε α ποu 

rη διaσΙΡάλι . ι η συνακόλουθη 
ση των δικαιωμάτων των παιδιών. Η ανεργια κα 

ανασΦάλειa . δ . ν και αυτός εf ναι 
. εχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παι ιω 
tvaς Τrαρα ά Αλ θούν προσπάθειες 
νι τr νω λόγος, για τον οποίο πρέπει να καrαt-ι η 
α Τη διarιο\.... 137 

'.,.,ηση των θέσεων απασχόλησης. 

13, 
turoρa, ΑvΘ • π όσβασrι την 27/ 10/ 2008 

<1tΌ htt . 'Ptuπιva Δικaιώμaτa-Οικουμεvικό ι<aι Aόι(f/pεra. Ρ 
ιa6 .//eu 

turoρo ro a.eu/ o//ri htslovervίew e/.htm Πι διού. στο 
~~t ://eu~o(200B), Προς μιa Ιτικπιιrιι<ιf yιa τa Διι<(fιιiιμaτa του v ~~;1όι2ΟΟΒ 
tvρwtrq .eu/scad lus// / e// lvb/ r12555.htm πρόσβ<Ισrι τη όσf>ασrι την 

271101200'.Ι<ό Κοινοβούλιο (1996) Daι'/y Notebook. 11 Δεκεμrφfοun/, πρ//1996/η9612112.ht!!! 
β h ' ' ι d / jour e στο Jtp:/ / www.europar/.europo.eu/ press 5 Ρ 
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Ιαuτόχρονα 
' η Ε.Ε. χρηματοδοτεf την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλ(α για τrι 
και τα ανθ . βαρuτητ ρωπινα δικαιώματα ώστε να δοθεi μεγαλύτερη 

δημοκρατfα 

α στη στήριξη των ανθ · Έτσι ρωπινων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο 
, ενισχ · · 

uει τη δημο ( (ΟVνεργ . κρατ α, τη διακυβέρνηση και το κράτος δικαiου 
ασια μ ε την κοινω f Τtλοuραλι . να των πολιτών για τrιν προαγωγή του πολιτικού 
σμοu, της ελευθε · . . Ι<aταργ θ . ριας του τuπου κ. τ.λ.), κανει προσπάθειες για να 

η ει η θανατ • . . τα /}ασ ικη ποινη σε χωρες που εφαρμόζεται ακόμα, καταπολεμά 
ανιστήρια 

οργάνιu με προληπτικά μέτρα (επιμόρφωση των αστυνομικών 
ν και εκπαiδευ ) Ι<αι τr ση αλλά και με ποινικά μέσα (όπως η σύσταση διεθνών 

οινικών δ 
ικαστηρ · ) εξασφαλ . ιων και καταπολεμά τον ρατσισμό και τις διακρίσεις, 

ιζοντας τον Α • ι σεμασμο των πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων. 38 

l:τ . 
οχος της Ε Ε . 

άλλοu · · ειναι να απαγορεύσουν οι τρίτες χώρες τα βασaνιστtlρια και 
ς Τ . 

Ροποuς σκλ . Τι~ιιι 
1 

ηpης, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχεfρισης ή 
Ρ ας. Για τrιν ξ . aνΘρ . ε αλειψή τους καθιερώνει έναν πολιτικό διάλογο για τα 
tuτrινα δικαιώ . ορvαν . ματα με τις τρf τες χώρες καθώς και με τις περιφερειακες 
ιuσεις, ενθα , , , Ηνιιι ρρuνει τις τριτες χώρες να προσχωρήσουν στη συμβαση των 

~ένιuν Εθ . νιuν κ · . uφιστ . ατα των βασανιστηρίων και να συνεργαστουν με τους 
αμενοuς ~οινwνια σχετικούς μl))(ανισμούς, προωθεl τη συvερvασiα με την 

τιυν Πολ · t ' Τη θt ιτων, τις ενθαρρύνει να λαμβάνουν εσωτερικά μ τρα οπως 
στrιση διατάξ . aτra εων, νόμων, διοικητικών μέτρων και περιορισμων που 

Vοpε(ι οuν και λλ ' ~αι rηγ καταδικάζουν τα βασανιστήρια, την κακή μεταχεlρισιι α α 
τrαραγιυγ · f δ δρ η και πώληση εξοπλισμού που προορiζεται για τέτοιου ε ους 

aστηρ . ιοτητες Ηνωμένων tθ . ' να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα των 
νιuν · '1/και τ υπ θt ες % ov Σvμβοvλlοv της Ευρώπης, να εξασφαλiζουν προ · 0 σι 
t)σης τr ου να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απαγορεύουν 

138 
tιιrο Ol'o ht Ρο, Αι.ιθριιίπ, , ν 27/ 10/ 2008 

t :ι ι eu ιva Δικaιιιίμaτa-Οικουμεvικd κaι Αt!ιaιρετa, πρόσf}ασrJ τη 
ro .eu/ ol/ ri htsloνerνiew el.htm 
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<nrόρ ρητους τό 
πους κράτη Τους διεθ . σης, να εναρμονiζονν το νομικό τους σύστημα με 

νεις κ . ανονες και ΟΤιJJωρησί να τους σέβονται, να καταπολεμηθούν η 
α, η εξασφάλιση τ . ενfσχuση εθ . ης καταβολης αποζημιώσεων, η δημιουργία και η 
νικων θεσμ . Του τοι•ε'α ων, η αποτελεσματική κατάρτιση των επαγγελματιών 

,.. Κ.λπ 139 140 . -

ο ΤΤaγκ . 
οσμιος Οργανι , ~ Vrrηρεσί σμος ουρισμού (UNWTO) αποτελεf μια εξειδικευμένη 
α του ο ορvανισμ . ΡΥανισμού των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγετικό διεθνή 
ο στον τομέα Υια Θε· του τουρισμού. Λειτουργεf ως ένα παγκόσμιο φόρουμ 

JJaτa Τ ουριστικ. . • tοuρισμο . ης πολιτικης και ως χρήσιμη πηyή τεχνοyνωσιας τοιι 
υ. Ο UNW . 7Τροωe το παιζει κεντρικό και αποφασιστικό ρόλο στην 

ηση της 1tρ0οβά υπεύθυνης και αειφόρου ανάπτυξης και στον καθολικά 
σιμο τουρισμό αν0 ' δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σνμφέροντα των 

τrτuσσ· ~ενων . . ΙΤιιγΚό χωρων. Ο Ορyανισμός ενθαρρύνει την εφαρμοyη τοιι 
ΟJ.ιιου Κώδι οι tou κα Δεοντολοylας yια τον τουρισμό, με σκοπό τα κράτη μέλη, 

Ριστικοι οικοv προορισμοl και οι επιχειρήσεις να μεyισrοποιι\<JΟυν τις θετικές 
ομικt ς, Κοινων · . Κιιι>trιιιe • •κες και πολιτιστικές επιδράσεις του τουρισμου και να 

OIJy Πλalι.,. αρνη 'ιι-ιως τα οφέλη της ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις 
nκt ' 

'h ς κοινωνι · 141 Π,..,.;,Η λ '•ιιvκ. κες και περιβαλλοντικές εmmώσεις. .,,,.., •. η α 
0 

ΟΟJ.ιιος Ο . Υια τ ΡΥανισμος Τουρισμού (UNWTO) τονfζει ότι είναι ανεπfτρεπτο 
ηv 

τουριστι . εκ~ετ . , , κη βιομrιχανία και τους τοιιρlστες να ανέχονται την 
α""εu ση των πα δ · · ..,n1ιδ<Jντα ότι ι ιων σε όλες τις μορφές της και πιστευει αnγ-

13g 
ι Euroρo 
rιtt ·ι , (2006) Ε: • 110ε · / euro 

0 / 

• rησιa έκθεση γιa τa avθpώπιva όίκaιώμara 2006, στο 
/.Ιο. Uroρo, (2oόe8u) scod lus/I /el/lvb//14170.htm πρόσβασrι την 27/ 10/ 2008 :091(.ύv , Προ,_., • '"ιιn/ιιΝ J<d/ dMWV 7rρ . Ιfσlfής ""4r1ar0Αισμο/ yιa τηv 1<dTatroAεμf/mf rωv βa(J(ΙVΙνιιιr 
'" ~Ι\οοη tηv :;rαχε/pισιις, στο http://euroρa.eu/seodp/us//eα/ •ll/vb/r 10109.ht!!! 

ι ~or/d t /10/2008 rιtt .
1 

ouristn 0 . 009 · ι....., . ..,!Vt rgαnιzotion, Αbοιιt UNWTO. πιιό<*JΟΙΙ την 26/03/ 2 ατο 
o.or / aboutwto/ index. h 
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---~----------~~~~~~1~QΟ~υρ~ι~σμ~ό~ς~κ~α~ιΔΑ~νθρώπ~~· mι~να[J)Δ~ικ~α~ιω~· ματ~α 

έχουν την ηθι . 
κη υποχρέωση και την ιδιαίτερη ευθύνη για την καταπολέμηση 

της. Hz 

Σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες αρχές του Παγκόσμιου Κώδικα 

Δεοντολογ' 
ιας νια τον τουρισμό, η αποστολή της ομάδας, Task force, είναι να 

V7rοστηρ 'ξ 
ι ει τις προσπάθειες για τrιν προστασία των παιδιών από κάθε 

μορφής εκμετ 'λλ . 
α εuσης στον τομέα του τουρισμού. Αν και το επίκεντρο ειναι η 

Τrροστaσrα κ . 
ατα τrις σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ανrιλiκων, περιλαμβάνει 

ετr · 
ισης την τrρ · ( δ · οστασια κατά τrις παιδικής εργασίας και της εμπορ ας παι ιων. 

Η t k 
αs Force και rι Εκτελεστική Επιτροπή επιδιώκουν τους ακόλουθους 

Οiόχοuς: 

1. Να 
1' «οικοδομήσουν>> τrιν αντίλrιψrι, μεταξύ όλων των σχετικών φορέων, για 
'1ν Πρόλη , 

ψη των παιδιών από την εκμετάλλευση τους στον τοuρισμο. 

2. ~·-' "C1 ΚαΑtσ • μέτρα όπως οuν τις κυβερνήσεις να λάβουν διοικητικά και νομικα ' 
ενr('J\, 

- .ιο. uση της θν . ς εκμετάλλευσης 
ε ικης νομοθεσίας για την καταπολέμηση τη 

tιυν ΠαιδιιUν • α ορίσουν σημεfα 
και τη βελτίωση της επιβολής του νομου και ν 

tπa · φης στο Πλ . . α το συντονισμό με 
αισιο των εθνικών διοικήσεων τουρισμου γι 

tην lαsk F 
orce. 

3. Να e · τ11σrι ορθών 
Παροτρύνουν την τουριστική βιομrιχανlα για την υιο ε 

7tρακrικιυν όληψη της 
και άλλους επαγγελματικούς κώδικες για την πρ 

tt(μεrάλλεu 
σης των παιδιών. 
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--~----------~--~~~-~~ο~up!llJJ.ισμ;mQό~ς~κgαι~Α~νθρώπ~~·!:!llilV~αjΔ~ι~κα~ιω~· ~ματ;rmα 

4
· Να προωθ · 

ησουν και να αναπτύξουν την σuνεργασfα μεταξύ του ιδιωτικού 
Ι<αι Του δ ό 

ημ σιου τομέα, καθώς και μεταξύ τουριστικών παραγωγών και 
Τουριστ . 

ικων προορισμών. 

5. Να ενθ . 
. aρρυνουν την τουριστική βιομηχανία να παίξει πρωταγωνιστικό 

ΡΟλο Υ•α Τ ' 
ην Προστασια και τη βελτίωση της ζωής των παιδιών. 

6
. Να παρέχουν ένα ανοιχτό φόρουμ όπου οι φορεiς της τουριστικής 

βιομηΧαν' 
ιας, οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί και η κοινωνiα των 

7lολιτων θα . 
μπορούν να συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδεες, να 

ενημερωθού ά7 υν r ν σχετικά με έργα ή δραστηριότητες, καθώς και να παρουσι ~ο 
ις επιΤυχεί , 

ς εκστρατείες κατά της εκμετάλλευσης των παιδιων. 

7 
. Να UΠοβάλοuν εκθέσεις σχετικά με τις προστrάθειες κατά της 

t1<1Jεrάλλευ • εθνικό 
σης των παιδιών στο πλαίσιο του τομέα του τουρισμου σε ' 

Τrεριφερειa . 
κο και διεθνές επiπεδο. 

8
· Να ενημε . .,. • νται σε εξέλιξη ρωσουν το ευρύ κοινό για τις εργασίες που ~ριm<ο 

σε αυ . 
Τα τα θ . . την αύξηση των 

. εματα, για την τόνωση της σuζητησης και 
Υνωσεων. 

9
· Να ενεργ · • βουλευτικό όργανο 

ουν μεσω της εκτελεστικής επιτροπής, ως σuμ 
rης ΤΤανκό , ια την προστασία 

σμιας Επιτροπή Δεοντολογίας του Τουρισμου V 
rιuν 

Ίrαιδιων . • 1.ι3 
σε θεματα που αφορούν τον τουρισμο. 

113 • 

Wor/d t . . f Children ίn Tourιsm, 
oto htt :ι ι ouristn Orgαnization, Task Force for the Profectιon: ob ·ectiv~. d 
Ίtρόοtιq www.unwto.or / rotect childrenl f / en/task orc 

οη Την 26/03/2009 
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Τουρισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 
~Μη IC 

Uβερνητικtς Οργανώσεις 

rια Τηγ 
ανrιμετώπιση Τέτ 

μη f<ΙJ~ οιων φαινομένων θεωρείται αναγκαfα η συμμετοχή 
ερνητικών ορνανώ 

Τrολιτιu· σεων (ΜΚΟ) και άλλων φορέων της κοινωνίας των 
ν καθ · ως και rι · αuξηση χαραξη μιας συνολικής στρατηγικής με σκοπό την 
της διεθν · 

ους σuνεργασfας. 144 

Μη ΚΙJβ 
ερνητικές 0 • 

ΟJJάδ ργανωσεις θεωρούνται η μη κερδοσκοπικές εθελοντικές 
ες 7tολιτών π . 

στηρfζο ου οργανωνονται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο και 
νται στην ιδ . 

~άτη ( ιωτικrι πρωτο~ουλία, είναι δηλαδή ανεξάρτητες από τα 
Κοινωφελεf . 

Mko . ς οργανωσεις που δεν ανήκουν στο κράτος). Οι σκοποf των 
ειναι κυ . 

Τrροβι.. . ριως ανθρωπιστικοί και αφορούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
ηματα (ανάλ 

φrιίJ.,, οvα με το σκοπό για τον οποίο έχουν ιδρuθεf) όπως η 
~εια ο 

, Ρατσισμός κ.λ. π. 145 

Οι JJη 
Κ~βερνητι · . 

'<.ά ΟιJ κες οργανώσεις π.χ. Action Aid, Unicef, Tourιsm Concern 
· ντ ελο(ιγ κ . . 

Ττρ · αθοριστικa στην αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομενων. 
tΊtει n. • 

μεβαια ν · 
JJη α κινητοποιηθούν περισσότεροι οργανισμοί κυ/}ερνητικοι και 

Υια τηγ ε . 
ξαλειψη τους. 

~Ction Aid 

tε 
Ίtολλ ' ες κο . . ατα δεν 

otJ,, ινοτητες οι vuναiκες δεν διαθέτουν δικαιωμ ' 
... ι.ιεr · 

εχονν σε δ "" ους ούτε GΠοφάσεις ΠΟU αφορούν στις fδιες και τα παι ιu τ ' 
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σε ιnro . 

Φάσεις που αφορούν . . . 
οWεισ . στην κοινοτητα rouς, ενω θεωρούνται ανfκανες να 

φερουν 
στο οικογενειακό εισόδημα. 

Η Actiorι Α . 
ιd διορvανιύ 

Υια ΥΙJ\ι f νει προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποfησης 
α κες και Παιδιά . 

JJάθονν . στις κοινοτητες υψηλής επικινδυνότητας, με στόχο να 
Πώς διαπράττ 

'<αι τrω εται η σωματεμπορία, πώς μπορούν να προστατευτούν 
ς JJΠορε/ ένα θ · 

εΘνιΙ< , . uμα να εξασφαλlσει νομική J}οήθεια. Παράλληλα, σε 
ο επιπεδο π • 

Χ<uριίιν ιύ ' Ροστrαθει να ασκήσει επιρροή στα νομικά συστήματα των 
στε να προφ λ . 

διεev · u ασσουv τη ζωή των θυμάτων τοu trafficking, ενώ σε 
ες επf πεδο . 

σuμμετεχει στο παγκόσμιο κίνημα κατά του trafficking. 

Η Actiorι Α 'd 
ι ενθaρ . 

OJJ<iδε ρυνει και υποστηρίζει τις γuναiκες να σχημaτfσοuν 
ς, στις 0 • 

αναζηrω Ποιες συζητούν ανοιχτά τα προ~λήματα που τις απασχολούν, 
Vrας και πρ , , , 

γ~ . οτεινοντας λuσεις. Οι σuλλοyικtς διαδικασf ες ~οηθοuν τις 
αι'<ες ν 

α σuνειδrιτ . . , 
rοιι οποιησουv ότι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιωμaτα 

ς, να n . 
αρεμβοu ξ 

rης ν, να εκφtροuν γνιύμη και να σvμ~άλλουν στην ανάπτυ η 
οικογt'·ε .. ιaς , 

ΤταΡάι\λ ' της κοινότητας και μακροπρόθεσμα ολόκλφης της χωρας. 
tJAa, οι 

εισ6δ νuνaΙκες εκπαιδεύονται σε δραστηριότητες που αποφέρουν 
fJJJα ( εκτρ0 • ζ . . . ) 146 

Ί"α 
φη ωων, καλλιέργεια λαχανικών, μικρεμποριο κ. τ.λ. · 

ΤrρογΡά 
Ι(οιν · JJJJaτα της Action Aid για τις γuναfκες εφαρμόζονται σε όλες τις 

οrηrε 

θ ς δράσης τ , . · νδυνάμωση της 
έσtι ης οργανωσης και εχοuν σκοπο την ε 

•:. Η 

ς rιυν Υυνα . δ , ρa· 
ικων και τη βελτ/ωση του εισοδήματός τους. Ει ικοτε . 

Actiorι Aid . , , ν Σχολείων 
Ar Παρεχει εκπαfδευση στα κοριτσιa μεσw τω 

V7της fκπα ·δ ,,..,~ ος Ref/ect. 

116 

Act· 

ι ευσης και στις γυναίκες μέσω του προγγuμμστ 

htt :ι ιοrιΑ ;d Ε°λλά κο. στο 
21" 110 1~.actio~~ (2006 ). 8 Maprfov-Πayκόqμιa Hpfpd Tl/f r~~:html πpδσ~σrJ την 

112008 ιd-news.comlnewsletters/issue0603-womerύιn · 
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·:· Οργανώνει π ο . 
Ρ γραμματα εκμάθησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε 

Vυναiκες vια ν . 
α ενισχuσουν το οικογενειακό εισόδημα και να αποκτήσουν 

δικαίωμα λό 
γοu στις αποφάσεις της οικογένειας. 

·:· Εφqρμόζει 
προγράμματα δανεισμού και αποταμfευσrις για να ξεκινήσουν or 

Υιιναiκες τ ις επαγγελματικές δραστηριότητες στις οποfες εκπαιδεύτηκαν. 
·:· ~ 

<-Την Ασf . . α, η Αctιοη Αιd uποστηρiζει yυναiκες φυλακισμένες, ιερόδουλες 

και γυναίκες θύματα της παράνομης διακfνησης (trafficking), θύματα 
οικογεν · • ειακης βιας κ.τ.λ. 

·:· ~ 
<-Την Αφ · ( · ρικη, η δράση επικεντρώνεται στο δικα ωμα των γuναικων σε γη, 

Το δικαfωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση, στα θύματα οικογενειακής 

βίας, σε γυναίκες άστεγες, κακοποιημένες ή ακρωτηριασμένες. 147 

Unicef 

Η Unίcef είναι αφοσιωμένη στην πρόληψη και εξάλειψη του φαινόμενου της 

εμπορίας παιδιών και γυναικών. Με αυτό το στόχο επικεντρώνεται στο να 

βοηθά τις χώρες να χτfσουν ένα προστατευτικό περιβάλλον Ι}οσrσμένο στις 

ακόλουθες προφανεlς δράσεις: 

• 

• 

Τα κράτη πρέπει να επιδείξουν ισχυρή πολιτική βούληση για να 

καταπολεμήσουν την εμτrορfα παιδιών. Σ, αυτό συμπεριλαμβάνεται και η 

α(ας νομοθεσίας. προώθηση της αναvκ 

Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται αξιόπιστα και με αυστηρότητα . 

Συμπεριλαμβανομtvων των διεθνών συμφωνιών για την πρόληψη του 

traf ficking και τη διευκόλυνση της ασφαλούς επιστροφής των παιδιών 

που πtφτουν θ(ιμ<Πά του. 

ι47 Act;onαίd, τα διι<αιιίιμaτα των vwαικών, πpόσtχ~ση την 27 / 11/2008 στο 
~7.deνelopment.atcom.gr/?pname=RightsWomen&la=l 
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--~------~~~~~~~JΤ<~ο~uρ~ιgσμ~ο~· ς~κ~α~ιΔΑ~νθ~ρwπ~· ~ιν~α~Δ~ικ~αillrώ~ματ~α 

• Παλιές νοοτ . 
ροτrιες και πρακτικές πρέπει να αλλάξουν. Η δυνατότητα της 

εκπαf δευσης για ο' λα τα 
παιδιά θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την 

Τrροστασία τους. 

• ία Παιδιά · 
πρεπει έχουν επίγνωση του κινδύνου, ώστε να προστατεύσουν 

τον εαvτ· 0 τους. Ιδιαiτερα παιδιά σε ομάδες υψηλού κινδύνου που 
Πn~ • 
"ψ\,.Ισuροντaι απ · • . . · · ο υποσχεσεις για χρηματα και «καλυτερη ζωη» πρεπει να 

tχοιιν ευκα . . 
ιριες να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να κερδίζουν τη ζωη 

Τοι.ις νια να · . 
• Ό μη Πεφτουν θυματα από εμπόρους. 

λοι όσοι α . . 
Ο)(ολοvνται και σχετίζονται με παιδιά πρtπει να μπορουν να 

δουν του . 
ς κινδυνους του φαινόμενου και να ανταποκριθούν ανάλογα. 

• ία Μ ' 
εσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι παράγοντας κρfσιμης σημασiας στη 

μά 
Χη Κατά της εμπορiας παιδιών, καλώντας για τη συστηματική και 

ατrοrελε . . 
σματικη προστασfα των παιδιών θυμάτων. 

• Ετrανέντ ξ 
α η και αποκατάσταση των θυμάτων εμπορfας μέσω κατάλληλων 

t.ιπηρεσιων . ΑλΗ 
νια να ξεφuγοuν και να επανέλθουν σε ασφαλές περι~v.ον. 

ο 
Πιο αποτ λ • · δ · ων ε εσματικος τρόπος για να καταπολεμηθει η ιακινηση τ 

Τrαιδιιυ· 
ν vια ξ . · · σης και σε 0uαλικη εκμετάλλευση είναι με εκστρατειες ενημερω 

ΤrρογΡά 
μματα ε · . • δ · νται παιδιά και πανενταξrις κατα τις οποιες θα εκπαι ευο 

Yov · 
εις Υια Του . • ξ λfζ ται η σωστή 

tvτ ς κινδυνοuς των εμπόρων παιδιων, θα ε ασφα ε 
~~ . μ~ ν κοριτσιιύν στα σχολεία θα καταπολεμάται η φτωχεια 

εισ δ ι 0 '1JJ<Ιτικω • ίνουν λιγότερο 
ε . ν Προγραμμάτων σε φτωχές οικογενειες για να γ 
Uάλιυτες θα ογράμματα 

' δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πp 
ετrσγγελματικ • . ξ φύγει από την 

ης κατάρτισης σε παιδιά που εχουν ε 
ε~ι.ιετάλλεu • ιές τους και θα 

ση, θα επανενιύνονται τα παιδιά με τις οικογενε 
τrqρ. 

εχεrαι οπ δ . δ , θύματα 
οια rιτrοτε είδους υποστήριξη στα παι ια · 



--~------~~~~~~~J~~ο~υ~ρ~ισμyό~ς~κ~α~ι1Α~νθ~ρω~' πmι~να~ΔillιΚ~α~ιω~· μ~α[!gτα 

~uατα ' δ · απο ρασεις της Unicef 

• Σuμμετtχ ει 

irafficking 
στο πρόγραμμα του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του 

στην ευρύτερη περιοχή του Μεκόνγκ ώστε να επιτύχει 
ιΟ)(Uρή 

και συντονισμένη δράση κατά της παράνομης διακίνησης ανθρώπων 
σε Καμπότζη Κίνα Λ .. . Δ ι. • Μ , τ .. λά δ 

ι ι αικη ημοκρατία του Ι\αος, αλαισια, 1 αι ν rι και 

Βιετνάμ. 

• io 2006 
βοήθησε να γίνει η πρώτη Διεθνής Συνάντηση για την 

κατaποΑt 
μrιση της διακίνησης παιδιών στον Αραβικό κόσμο με τη 

συμμετοχή 9 . . 
/\ αραβικων χωρών (Μπαχρέιν, Αfγυπτος, Ιορδανια, Κουβέιτ, 

fβανος, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
Υεμtνrι). 

• Ι<aτ · 
aφερε ένα Πλήγμα ενάντια στη βιομrιχανfα σεξουαλικού τουρισμού που 

7tαγιδείιει δ 'δ Π ό 
εκα ες χιλιάδες παιδιά και συντάχθηκε μαζί με τον αγκ σμιο 

Οργανισμό .,.. . 
'οuρισμού και το διεθνή συνασπισμό για τον Τερματισμο της 

ΤΤaιδική Π , . ι 
ς ορνεfας, Παιδικής Πορνογραφίας και Εμποριας παιδιων γα 

Σ:εξοuαλ · 
ικους Σκοπούς, παρουσιάζοντας ένα κώδικα δεοντολογiας για τrιν 

1tροσrσσια τ ξf δια και τον 
ων παιδιών από σεξουαλική εκμετάλλευση στα τα 

Τουρισμό ~ • . ην fδια την 
· 0 Προyραμμα αυτό tχει στόχο να χρησιμοποιησει τ 

rοuρισrικη· n. ά ν παιδικό 
μιομrιχανf α για να καταπολεμήσει ενεργ το 

σεξοιιaΑ 
ικό τουρισμό. 

• Σ:ε δίι t πιλοτικά 0 επιλεγμένες περιοχές της Ινδονησίας γιναν 
7tρογρά 

μματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης για 
σεξοιιaλι . . . 

κης εκμετάλλευσης και του traffιckιng 
'<aλίιτερ 

τους κινδύνους της 

που βοήθησαν στην 

• η Προστασfα των παιδιών. 
Σ: rη Νότι ιδική πορνογραφία 0 Αφρική συνέβαλε στην ενημέρωση για την πα 
7tροσφt ξ στην Εθνική 

Ρονrας οικονομική και τεχνική υποστήρι η 
Σ:uνδιάσ • · 2005. 

κεψη για την Παιδική Πορνογραφια που εγινε το 
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--------~-------------------1.~QΟupυe.!ιgσιι~ό~ς~κ~α~ι1Α~νθ~ρ~ώmπωιν~αuΔ~ι~κgαι~ώ~μ~ατ:rgα 
Συμμετείχε λ · 

π rtΡως στη δημιουργία της έκθεm~ς του Γ.Γ. του ΟΗΕ για τη 
f>iα ενάντια . 

στα παιδια που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2006 
διοργα . 

νωνοντα ξ . . . 
ς μετα υ αλλων εννέα περιφερειακές και αρκετές εθνικες 

συνδιασκέψεις Κ.ά. 148 

,..O(J . 
rιsrn co .. A 

'""ern 

θνaι μια αν ξ · 
ε αρτητη οργάνωση, η οποία καταπολεμά την εκμετάλλευση στον 

Ί'οuρισμ . 
0 και βασίζεται στην φιλανθρωπία. Απαρτίζεται από 900 μtλη και 

Ο\Jvεργάζεται μ · 

ξ ε εταιρους σε περισσότερες από 20 χώρες προορισμού για να 
ε ασφαλιστ . 

ει η ωφελιμότητα του τουρισμού στον τοπικό πληθυσμό. θναι ο 
ΙJοναδικ . 

ος ενεργός οργανισμός στην Ευρώπη που πραγματοποιεί εκστρατείες 
Υια Τον 

Τουρισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οραματίζεται έναν κόσμο 
α7raλλα · 

Υμενο από εκμετάλλευση στον οποίο όλα τα μέρη που εμπλέκονται 
σrον Τομtα 

του τουρισμού να επωφελούνται εξίσου και στον οποίο οι σχέσεις 
IJtτaξu τ . . 

ης βιομrιχανίας, των τουριστών και των κοινοτητων υποδοχης να 
f>ασfζοντ 

αι στην εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στόχος της εfναι να αλλάξει τον 
Τρόπο Που 

0 τουρισμός εμπορεύεται και αναπτύσσεται μέσω της συνεργασίας 
ΙJε τη n. 

μιομnν • t Ο ' · "'ανια, τις κυβερνήσεις και τις Μη Κυβερνητικ ς ργανωσεις 

(ΜΚΟ) νια 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. 149 

Unicef (200 r:. , Πaιόιώv. 6 Φεβ ' 8), Η ΚaτaποΛέμηqη τη( πapdvομης Διaκ/vηοης κaι cμrropιaς ' 
27 /~;VQprou • στο http://www.unicef.gr/ news/ 2008/ n080206.php πρόσραση την 
li9 /2008 

10urisrn c / 009 htt :/ / 
0 ncern, About Vs, πρόσβαση την 26/03 2 στο 

www.touristnconcern.or .uk/index. h ? e=αbout-us 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ια ανθ . 
Ρωπινα δι · β . καιωματα, όπως διαπιστώσαμε παραπάνω, θuσιάζονται στο 

ωμο του Χρ . . 
ηματος, αφου διάφοροι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται πρόσωπα και 

'<αταστάσεις ( . 
φτωχεια, ανεργία κ.τ.λ .). Η καταπάτηση τους είναι σuχνό 

Φαινόμενο 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρατηρούμε ότι η θρησκεία, η παράδοση 

Ι<aι τα έθι . 
δ JJa καποιων κρατών συμβάλλουν στην παραβfαση των ανθρωπίνων 
ΙΙ<αιωμάτων και . . 

ι κυριως των γυναικών και των παιδιών. Πολλές φορες εfναι 
C7)(Ι.Jρότερα 

και από τους νόμους που θέτει κάθε χώρα. Συχνά όμως, ακόμα 
Ι<aι οι fδ 

ιες οι νυν . δ ι\α αικες ιαιωνίζουν την καταπίεση του φύλου τους με τις 

νθασμtνε • 
ς αντιληψεις τους και τις πρακτικές που εφαρμόζουν. 

Βλtτrουμε 
ότι τα κρούσματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

οUνεχw 
ς αυξάνονται σε καιρούς που η τεχνολογία αναπτύσσεται ρσγδαlα και η 

7rολιrιστικ . . 
7rολλ . η και κοινωνική ζωή εξελίσσεται. Οι πολίτες και οι κυβερνησεις 

ες φορές ., .ι • • • ια τα ""εινοuν τα μάτια σε πράξεις β/ας αδιαφορωvτας ετσι Υ 
Q\ιΘΡιίιτrιν δ 

α ικαιώματα. 

ο 
l'οuρισμό . . ξ , 

ς αδιαμφισβήτητα αποτελεί μια βασικη πτυχη αναπτu ιακης 
7rολιrικ. 

( 
ης νια την προώθηση των αναπτυσσομένων χωρών σε όλα τα επiπεδα 

Οιl<ογ 
ομικό κ . , δο ές στον τομέα 

rω ' οινωνικο, πολιτιστικό κ.τ.λ.). Δnμιουργει υπο μ 
ν διαύλων . της επικοινωνίας, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιων, 

ετrικ 0ινωγ έρει η 
'tou ιας, της υγεiας κ.ά. Πcφ' όλα όμως τα οφέλη που προσφ 

Ριστικη δρ . ή υt11στική ανάπτυξη 
~ η αστηριοτητα σε μια κοινωνία, η vπερβολικ το ,, 

ανεύρεση . . Α • οιραiα τόσο για το 
Τrερ νεων μορφών τουρισμού, μπορει να απο,.,ει μ 

ιnάλλον . • με παραπάνω. 
οσο και νια τους ανθρώπους, όπως διαπιστωσa 
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---~--------~~~~~J~~ο~uρ~ι~σμwο~· ς~κ~α~ιΔΑ~νθρώ~~· π~ιν~αLΔ~ι~κ~αι~ώ~ματgrgα 
θνaι ένα , 

Φ<Ιινομενο πο , 
ανe . υ προκαλει θετικές και αρνητικές επιδράσεις στα 

ΡWπινa δι , 
καιωματα Ε , και τ · νω μπορεf να βγάλει μια χώρα από την αθλιότητα 

ην μιζέρια ταυτόχρονα 
δικaιωμ μπορεί να «πατήσει» πάνω στα ανθρώπινα 

ατα και να τ , 
rουρ, , α «καταστρεψει», μέσω «εναλλακτικών» μορφών 

OJJoυ και κυρ · , 
ιως μεσω του σεξουαλικού τουρισμού. 

Ο Τοuρισμ · 
ας αν κα , 

δικαιιυ ι εχει τrι δυνατότητα να προασπιστεi τα ανθρώπινα 
ματα - μέλ , 

Φορt rιμα του οποιου πρέπει να εf ναι η διαφύλαξή τους - πολλές 
ς Vf νεται συνt 

rην νοχος και διαιωνiζει την καταπάτησή τους. Αποτελεf όμως 
«επιφάνεια» 

llrroβ , του προβλήματος και όχι την πραγματική αιτiα που 
οσκει. Σιινε , 

ΤrQροβiα πως αρχικά πρέπει να καταπολεμηθούν οι πράξεις 
σης των δι εμφα καιωμάτων των ανθρώπων με όποια μορφή βίας και αν 

Vfζονται 
εξaν (σωματική βiα, trafficking, σεξουαλική εκμετάλλευση, 

αvκαστικη ε . 
'<ΙJβ ργασια κ.τ.λ.) σε βάθος από τις κυβερνήσεις, τις 

ερνητικές 
οργ και μη οργανώσεις αλλά και τους απλούς πολfτες και έπειτα να 

ανιuθοον . λ 
να λ 0 0 ' οι τουριστικοί φορείς, οι τοuρfστες και οι κυβερνήσεις για 

ηφθοuν μ · 
λ•tΔ ετρα αντιμετώπισης του «ανεύθυνο~ τουρισμού. Έτσι, fσως 
VQΟι}γ t 

στω κάπ t Ι<αι οια από τα προβλήματα που εμφανiζονται σε αναπτυvμ νες 
ανaτrτυσσ · 

ομενες κοινωνίες. 

Α\crιςQρ, ό 
t~ • λοι οι λαοi να αυντελούσαν για tvα κόαμο xUJPf' διαιφiσει' και 

tt<ιλλε t~-. Uοη, ειιεf wou τα αvθρώιrινα δικαιώματα θα ήταν η ιφχή και το 
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Τουρισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Πapάprl/Jla 

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

,4\ρθρο 1 

Ό λοι οι άνθρωποι γεννιούνται και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. 
Είναι πρ . 

οικισμενοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται 
μεταξύ . 

τους με πνευμα αδελφοσύνης. 

Κάθ · θ ε αν Ρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις 
ελειιΘερ ' . . . 

ιες, χωρίς καμιά απολύτως διακριση, ειδικοτερα ως προς τη φυλη, το 

Χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε 
άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία τη 
Υέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται 
καμιά διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της 
Χιίιρας ό · · · δ · απ την οποία προέρχεται κανείς, εiτε προκειται για χωρα η ε αφικη 

τrεριοχή ανεξάρτητη , υπό κηδεμονία ή uπεξουσfα ή που βρίσκεται υπό 
οτrοιανδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας. 

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του 
ασφάλεια. 
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--~------------------------JΤ~ο~υ~ρ~ισμ~ό~ς~κ~αLιΑ~νθ~ρ~ω~' πmι~ν~α1Δ~ι~κα~ι~ώ~μgατrgα 

Αρθρο 4. 

Κανεrς δεν έ 
επιτρ πεται να ζει υπό το καθεστώς δουλεrας, ή μερικής, η 

δοuλ · 
εια και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται. 

Άρθρο 5 

Κανείς δεν έ 
επιτρ πεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή 

μεταχεfριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική. 

Άρθρο 6. 

Καθ · 
ενας, όπου κι αν βρίσκεται , έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής 

Του Προσωπικότητας. 

Άρθρο 7. 

Ό λοι είναι f σοι απέναντι στο νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασiα του 
νόμου, χωρfς καμιά απολύτως διάκριση. 'Ολοι έχουν δικαfωμα σε fση 
'Προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και 
αnό Κάθε Πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση. 

Καθένας έχει δικαfωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια 
εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά 
~~ · ό ιωματα τα οποία του αναγνωρfζοuν το Σύνταγμα και ον μος. 

Άρθρο 9. 

Κανείς δεν μπορεf να συλλαμβάνεται , να κρατεfται ή να εξορrζεται αuθαfρετα. 
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----~--------~~~~~~~J~~ο~υρ~ι~σμyό~ς~κα~ι~Α~νθ~ρ~ώ~π~ιν~αιΔ~ικ~α~ιώ~μ~ααgτα 

~ρθρο 10. 

Καθένας έχει 
το δικαfωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεση του 

δfκαια και δ . 
ημοσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα 

αποφασίσει · 
ειτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εfτε, σε 

Πtρiπτωσ • 
η ποινικης διαδικασfας, για το βάσψο της κατηγορfας που στρέφεται 

εναντfον του. 

~ρθρο 11 . 

1. Κάθε κατη • 
γορουμενος για ποινικό αδfκημα πρέπει να θεωρεfται αθώος, 

Ι.Uσότου διαπιστωθ • · · δ' ά 
ει η ενοχη του σύμφωνα με τον νόμο, σε ποινικη ικη, κατ 

τrιν οποrα θ . . 
α του εχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραfτητες για την υπεράσπιση 

Του εγγ . 
υrισεις . 

2. Κανει δ . 
ς εν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλεfψεις που, κατά το χρονο 

Που Τελt .. 
στηκαν, δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδfκημα κατά το εσωτερικο η το 

διεθνt δι 
ς καιο. Επiσης, δεν επφάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που 

ίσχυε κατά τ . • • 
ον χρονο που τελέστηκε η αξιοποινη πραξη. 

Κανείς δ 
εν επιτρέπεται να υποστεί αuθαiρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του 

{ιuη την • • -Α λέ ' οικογένεια, την κατοικfα ή την αλληλογραφια του, οuτε προvpΟ ς 

tης Τι ' 
μης και της υπόληψης του. Καθένας tχει το δικαfωμα να τον 

Ίtροστaτ · . ' 'δ ευουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προcφολές αυτου του ει ους. 

ι\ρΘρο 13. 

1 κ θ . . · α ένας έχει το δικαfωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλεγει τον τοπο 

της διαμ0 · • · 
νης του στο εσωτερικό ενος κρατους. 
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2. Καθένας · 
εχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και 

τη δική του και ν • , , α επιστρεφει σ αυτή. 

Άρθρο 14. 

l. Κάθε άτ 
ομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να του 

Παρtχεταιά λ · . σv ο σε αλλες χωρες. 

2
· Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση 

δίωξης για πραγματικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες 
αντίθετες Προς τους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών. 

Άρθρο 15 

1. Καθένα · ς εχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας. 

2. Κανεί δ 
ς εν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένεια του ούτε το 

δικαίωμα . 
να αλλαξει ιθαγένεια. 

1. Από τη · · · · δ ί στιγμη που θα φτάσουν σε ηλικια γαμου, ο αν ρας και η γυνα κα, 

Χωρfς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της 

θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και 
οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου 

και Κατά τη διάλυση του. 

2. r άμος δεν μπορεί να συναφθεί παρά μόνο με ελεύθερη και πλήρη συναίνεση 

Των μελλονύμφων. 
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3
· Η οικογένεια είναι το φυσικό και βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το 

δικa· ιωμα της προστασίας από την κοινωνία και το κράτος. 

Άρθρο 17 

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους , έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 

2
· Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. 

Άρθρο 18. 

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης , της συνείδησης και 
της θρησκεfας, στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή 

θρησκείας ή πεποιθήσεων , όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη 
θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις , μόνος ή μαζί με άλλους, 
δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και την τέλεση 
θρησκευτικών τελετών. 

Άρθρο 19. 

Καθένας tχει 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 20. 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα 

Και νια ειρηνικούς σκοπούς. 

2. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να συμμετέχει σε ορισμένο σωματείο . 
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Άρθρο 21 . 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, 
άμεσα η · 

εμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους. 

2 Καθ ' 
· ενας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις 

δημόσιες υ · πηpεσιες της χώρας του. 

3
· Η λdlκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσΙας, η θέληση αυτή 

Πρέπει να ' ζ εκφρα ετaι με τίμιες εκλογές , οι οποίες πρέπει να διεξάγονται 

Περιοδικά 
' με καθολικrι ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη 

3ιαδικα · 
σια που να εξασφαλrζει την ελευθερfα της εκλογής. 

)\ρθρο 22. 

Κάθε άτο · μο , ως μελος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής 

Προστα , 
σιaς, η κοινωνία, με την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή 

συνεργασία, ανάλογα πάντα με την οργάνωση και τις οικονομικές δuνατότr~τες 
Κάθε · 

κρατους , έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων που είναι απaραίτr~τα 

νια την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη τr~ς προσωπικότητάς του. 

)\ρΘρο 23. 

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το 
επάγγελμα του, να έχει δίκαιες και ικανοποιr~τικές συνθήκες εργασίας και να 

Προστατεύεται από την ανεργία. 

2. Όλοι, χωρίς καμιά διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίσr~ εργασία. 

3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δfκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής , που 

να εξασφαλfζει σ' αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην 
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ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αμοιβή της εργασίας, αν υπάρχει , πρέπει να 
συμπληρώνεται με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας. 

4 κ θ ' . 
· α ενας εχει το δικαfωμα να ιδρύει μαζί με άλλους συνδικάτα και να 

συμμετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συμφερόντων του. 

Αρθρο 24. 

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, 
σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασfας και σε περιοδικές άδειες με 
Πλ ' '1Ρεις αποδοχές. 

Αρθρο 25 

1. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον 
ίδιο κ 

αι στην οικογένεια του υγεία και ευημερfα, και ειδικότερα τροφή, 

Ρουχισμό κατο . , 'θ . . έ , ικια, ιατρικη περι αλψη , οπως και τις aπaραιτητες κοινωνικ ς 

υπηρεσίες. Έχει ακόμη το δικαfωμα σε ασφάλιση για την ανεργfα, την 

αρριίJστια, την αναπηρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες 

Τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησής του, εξαιτfας 
τrεριστάσεων ανεξάρτητων από τη θέληση του. 

2· Η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα ειδικής μέριμνας και 
'Περfθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν εfναι νόμιμα ή εξώγαμα, 

απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία. 

Αρθρο 26. 

1. Καθένας έχει δικαfωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να 

Παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμfδα της. Η 

στοιχειώδης εκπαfδευση εfναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική 
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εκπαίδευση πρέπει να είναι εξασφαλισμένη για όλους. Η πρόσβαση στην 

ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα 
με τις ικανότητες τους . 

2
· Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης 

Προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την 
κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες 
Τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των 
δραστηρ · 

ιοτητων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρ11ση της Ειρήνης. 

Άρθρο 27 

1. Καθένα • · • ζ · ς εχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελευθερα στην πνευματικη ωη 

της κοινότητας , να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην 
επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της. 

2
· Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά 

σιιμφ . . . 
εροντα του που απορρέουν από κάθε εfδους επιστημονική, λογοτεχνικη η 

Καλλιτεχνική παραγωγή του. 

Άρθρο 28. 

Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα 
στην οποία τα δικαιώματα και 01 ελευθερίες να μπορούν να πραγματώνονται 

σε όλη τους την έκταση. 
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Άρθρο 29. 

1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της 
οποίας και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
Προσωπικότητάς του. 

2
· Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του 

κανεfς δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορfζονται από τους 
ν . 

ομους , με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο 

σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να 
ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και του 

Υενικού Καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

3
· Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθ~ρίες δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση, 

να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών. 

Άρθρο 30 

Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεf ότι 
Παρέχει d ένα κράτος, σε μια ομάδα ή d ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να 

επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση 

Των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σ' αυτήν. 
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