Ανησυχείς πως το παιδί σου γίνεται αντικείμενο
εγκληματικής εκμετάλλευσης;
Πιστεύεις πως μπορεί να σχετίζεται με εμπόριο ναρκωτικών
ή άλλου είδους εγκληματικές δραστηριότητες; Έχεις
παρατηρήσει μία ανεξήγητη αλλαγή συμπεριφοράς
πρόσφατα στο παιδί σου;
Τι σημαίνει εγκληματική εκμετάλλευση;
- Όταν ένα παιδί χρησιμοποιείται από ανθρώπους ή από
συμμορίες/ομάδες, για εγκληματικές πράξεις, όπως για
παράδειγμα η μεταφορά ή πώληση ναρκωτικών/όπλων, το
‘ξέπλυμα’ χαρτονομισμάτων σε μηχανήματα έκδοσης
εισητηρίων, ή η συμμετοχή σε ληστείες.
- Νεαρές ηλικίες αναφέρονται σε αυτό ως ‘going cuntch’,
‘going country’ ή ‘going OT’
- Μερικές φορές τα παιδιά στέλνονται εκτός ευρύτερης
περιοχής και μπορεί να λείπουν για αρκετές μέρες.
- Όταν ένα παιδί λαμβάνει οδηγίες να εκτελέσει
οποιαδήποτε εγκληματική πράξη από κάποιον μεγαλύτερο,
προς όφελος του μεγαλύτερου, αυτό θεωρείται
εκμετάλλευση.
Είναι σημαντικό να γνωρίζεις πως δεν είσαι μόνος σου και
δεν φταις εσύ. Υπάρχουν πολλοί γονείς/κηδεμόνες που είναι
σε παρόμοιες καταστάσεις και υπάρχουν πράγματα που
μπορείς να κάνεις για να προστατέψεις το παιδί σου.

- Ανάφερε τις
ανησυχίες σου στην
Πρόνοια (Children’s Social Care). Ένας κοινωνικός
λειτουργός θα σε βοηθήσει για κάνεις τις σωστές ενέργεις να
προστατέψεις το παιδί σου. Θα κάνουν μία εκτίμηση κατά
πόσο το παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο από ανθρώπους εκτός
της οικογένειας.
- Αν χρειάζεσαι παραπάνω υποστήριξη μπορείς να
απευθυνθείς και σε άλλους επαγγελματίες που μπορούν να
βοηθήσουν, π.χ.: γιατροί, καθηγητές, Αστυνομία ή ειδικοί
εθελοντές που ασχολούνται με θέματα νεολαίας (youth
worker).
- Μπορείς να αναφέρεις στην αστυνομία πως υποψιάζεσαι
πως το παιδί σου έχει γίνει αντικείμενο εγκληματικής
εκμετάλευσης . (‘I suspect my child is being trafficked for
criminal exploitation’)
- Αν το παιδί σου δεν είναι εκεί που πρέπει να είναι, μπορείς
να τον/την δηλώσεις ως αγνοούμενο στο τηλέφωνο 101. Δεν
χρειάζεται να έχει περάσει 24ωρο για να το κάνεις
αυτό.
- Αν το παιδί σου μπει σε κάποιο άγνωστο αυτοκίνητο ή έχει
εισητήρια τρένου/ λεωφορείου, προσπάθησε να κρατήσεις
στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν την Πρόνοια ή την
Αστυνομία.
- Υπάρχουν πολλές ενδείξεις όταν κάποιο παιδί γίνεται
αντικείμενο εγκληματικής εκμετάλευσης, όπως π.χ. ύποπτη
δραστηριότητα στα social media, αδικαιολόγητα χρηματικά
ποσά/κινητά τηλέφωνα, ακριβά ρούχα/δώρα, αλλαγές
συμπεριφοράς, κλπ. Αν είναι δυνατόν προσπάθησε να
κρατάς στοιχεία επί αυτών των ενδείξεων.

Μην φοβάσαι να
επικοινωνήσεις με
την Αστυνομία – προσπαθείς να προστατέψεις το
παιδί σου!
- Μίλα με το παιδί για τις ανησυχίες σου.
- Προσπάθησε να του εξηγήσεις πως βρίσκεται σε κίνδυνο
και πως ανησυχείς.
- Οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται το παιδί μπορεί να
έχουν απειλήσει άλλα μέλη της οικογένειας και το παιδί να
νιώθει πως υποκύπτοντας στον εκβιασμό, σας προστατεύει.
Εξήγησε του πως γνωρίζεις τον κίνδυνο και δεν είναι δική
του ευθύνη να προστατέψει αυτός/αυτή την οικογένεια.
Υπάρχουν πολλές ακόμα ενδείξεις πως ένα παιδί
μπορεί να γίνεται αντικείμενο εγκληματικής
εκμετάλευσης και μπορείς να βοηθήσεις και εσύ με
πολλόυς τρόπους.
 Αν ανησυχείς πως το παιδί σου βρίσκεται σε άμεσο
κίνδυνο επικοινώνησε με την Άμεση Δράση στο
τηλέφωνο 999
 Αν ανησυχείς πως το παιδί σου βρίσκεται σε κίνδυνο,
αλλά όχι άμεσο, επικοινώνησε με την τοπική ομάδα
προστασίας ανηλίκων (Local Children’s Services
Safeguarding) ή τον Eθνικό Oργανισμό Προστασίας
Ανηλίκων (NSPCC) στο τηλέφωνο 0808 800 5000
 Αν το παιδί θέλει να μιλήσει σε κάποιον μπορεί να
πάρει σε δύο τηλέφωνα:
- ChildLine: 0800 1111
- Get Connected: 0808 808 4994 (SMS στο 80849).

