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εμπορία ανθρώπων
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Η ολομέλεια του ΕΚ επικύρωσε τη Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα

#EYE2016: οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις ιδέες
τους

Περισσότερα από 20 εκατομμύρια τα θύματα από την εμπορία ανθρώπων
Η εμπορία ανθρώπων εξακολουθεί να αποτελεί πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα είναι και μια από τις πιο κερδοφόρες εγκληματικές δραστηριότητες. Περισσότεροι από
20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλική εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας και άλλων δραστηριοτήτων, δημιουργώντας κέρδη 117 δισεκατομμυρίων ετησίως. Ποια είναι όμως η κατάσταση στην ΕΕ; Βρείτε περισσότερες
πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση στο γράφημα που ετοιμάσαμε.
Η κατάσταση στην ΕΕ
Το 2012, τα κράτη μέλη είχαν καταγράψει συνολικά 10.998 εγγεγραμμένα, αναγνωρισμένα και πιθανά θύματα δουλεμπορίου. Το 95% των καταγεγραμμένων θυμάτων που
προορίζονται για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι γυναίκες και κορίτσια, ενώ το 70% των
θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης είναι άνδρες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων
Σήμερα στην ΕΕ ισχύει η οδηγία που ψηφίστηκε το 2011 και αφορά την πρόληψη, την
υποστήριξη των θυμάτων και τη δίωξη των παραβατών. Επίσης, σε ισχύ βρίσκεται και
η στρατηγική 2012-2016, με 40 διαφορετικά μέτρα, για την αντιμετώπιση της εμπορίας
ανθρώπων και έναν συντονιστή για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της.
Το 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αξιολόγησε την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία
για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και μέσα από δύο ψηφίσματα, πρότεινε
μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης. Στα δύο αυτά ψηφίσματα οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν καλύτερα τις ισχύουσες νομοθεσίες και να παρέχουν
καλύτερη υποστήριξη στα θύματα.
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, θεσπίστηκε το 2007, μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ολομέλεια του ΕΚ επικύρωσε τη Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα
Η ιστορική ψηφοφορία για την επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα από την ΕΕ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου, στην ολομέλεια του
ΕΚ στο Στρασβούργο, παρουσία του Γ.Γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν. Την προηγούμενη
Παρασκευή, τα κράτη μέλη είχαν ήδη δώσει το πράσινο φως κατά τη συνεδρίαση του
Συμβουλίου και μετά από τη σημερινή επικύρωση της συμφωνίας ανοίγει πλέον ο
δρόμος για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.
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Οι νικητές του Βραβείου Καρλομάγνου στο ΕΚ
Νέοι και πρόθυμοι να αλλάξουν την Ευρώπη. Έτσι, είναι οι
νικητές του Βραβείου Καρλομάγνου για τη Νεολαία, το οποίο
απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του
Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν. Στις 11 και 12
Οκτωβρίου, οι νικητές επισκέφτηκαν το ΕΚ και παρουσίασαν τα
έργα τους στην επιτροπή Πολιτισμού του ΕΚ, μίλησαν με τον
πρόεδρο Μάρτιν Σουλτς και ακολούθησαν τους ευρωβουλευτές
στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο για πρωτοβουλίες που
πραγματοποιούν
νέοι
άνθρωποι, ηλικίας μεταξύ 16
και 30 ετών, που προάγουν
την κατανόηση, προωθούν
την ανάπτυξη μιας κοινής
ευρωπαϊκής ταυτότητας και
συνείδησης, και παρέχουν απτά
παραδείγματα συμβίωσης των
Ευρωπαίων ως μια κοινότητα.
Στην τελετή απονομής του
βραβείου, στις 3 Μαΐου,
παρευρέθηκαν οι υποψήφιοι
και από τα 28 κράτη μέλη της
ΕΕ. Όλοι συμφώνησαν ότι , το
βραβείο αποτελεί αναγνώριση
των προσπαθειών τους, ενώ
ταυτόχρονα τους δίνει τη
δυνατότητα να προωθήσουν τις ιδέες τους και στο εξωτερικό.
Το σχέδιο που δημιούργησαν οι μαθητές της Β2 του Λυκείου
Πυργετού με τίτλο “Αναζητώντας τον Καρλομάγνο” επελέγη
ως το δεύτερο καλύτερο σχέδιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το σχέδιο επιχειρεί μέσα από ένα έξυπνο διαδραστικό παιχνίδι
ερωτοαπαντήσεων, συνδυάζοντας μια “παραδοσιακή μακέτα
από χαρτόνι” και το διαδίκτυο, να εξετάσει την - για πολλούς αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του Κάρολου του Μέγα. Εστιάζει
στους κανόνες δικαίου που ίσχυαν την εποχή του Καρλομάγνου

και τους αντιπαραβάλει με το τι ισχύει σήμερα, με ιδιαίτερη
έμφαση στην αγροτική πολιτική καθώς οι μαθητές προέρχονται
από μια ημιαστική – αγροτική περιοχή, καθώς και την πολυμορφία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
“Μας βοήθησε τόσο πολύ, κάναμε μια εφαρμογή για να παίζουμε
εμείς”, δήλωσε η Χαρίκλεια Μπλουγούρα, που βρέθηκε στις
Βρυξέλλες για να εκπροσωπήσει την ελληνική αποστολή.
“Το βραβείο μας βοήθησε να κάνουμε το έργο μας γνωστό στην
Ευρώπη και τώρα, εκτός από
την Ιταλία συμμετέχουν άλλες
10 χώρες. Θα θέλαμε να το
επεκτείνουμε σε ολόκληρη
την Ευρώπη στο μέλλον, ώστε
να συμμετέχουν περισσότεροι
μαθητές και να βοηθηθούν
περισσότεροι
πρόσφυγες”,
δήλωσε η Μπενεντέτα Τουρίν,
εμπνευστής του σχεδίου InteGREAT, που κέρδισε το πρώτο
βραβείο.
Ο νικητής του τρίτου
βραβείου Τίμαν Χάιντελκ, που
εκπροσωπούσε το βρετανικό
σχέδιο Young European Leadership, είπε ότι στόχος του
Συνεδρίου που διοργάνωσαν ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων
για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ευρώπη
αλλά και το μέλλον της. “Το βραβείο έφερε αναγνωσιμότητα στα
μέλη της ομάδας που εργάστηκαν εθελοντικά. Τώρα θέλουμε να
επεκτείνουμε το σχέδιο μας σύμφωνα με το πενταετές μας πλάνο”,
πρόσθεσε.
Επόμενα βήματα
Οι νέοι μεταξύ 16 και 30 ετών μπορούν να υποβάλλουν τα έργα
τους από τις 28 Οκτωβρίου για το Βραβείο Καρλομάγνου 2017.

#EYE2016: οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις ιδέες τους
Τον περασμένο Μάιο 7.500 νέοι από όλη την Ευρώπη, συναντήθηκαν στο ΕΚ στο
Στρασβούργο για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας. Μετά από δύο ημέρες
συζητήσεων για το προσφυγικό, την ανεργία, την κλιματική αλλαγή και άλλα
σημαντικά ζητήματα, οι συμμετέχοντες συνέταξαν έκθεση με τις 50 καλύτερες
ιδέες.Τώρα, οι ιδέες αυτές παρουσιάζονται στις επιτροπές του ΕΚ.
Στόχος των ακροάσεων είναι να ακουστεί η φωνή των νέων της Ευρώπης για το
μέλλον που επιθυμούν αλλά και να μπορέσουν να θέσουν τα ζητήματα που τους
απασχολούν στην ατζέντα της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Οι ακροάσεις ξεκίνησαν στις 11 Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα:
• Επιτροπές Εξωτερικών και Ανάπτυξης, 11 Οκτωβρίου, 11.00-11.45 (ώρα Ελλάδος)
• Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, 8 Νοεμβρίου, 11.00-11.45 (ώρα Ελλάδος)
• Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, 8 Νοεμβρίου, 12.30-13.30
(ώρα Ελλάδος)
• Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, 8 Νοεμβρίου
• Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 28 Νοεμβρίου, 16.30-17.15 (ώρα Ελλάδος)
• Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 29 Νοεμβρίου, 10.00-10.45 (ώρα Ελλάδος)
• Επιτροπή Βιομηχανίας, 29 Νοεμβρίου, 18.30-19.30 (ώρα Ελλάδος)
• Επιτροπή Περιβάλλοντος
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