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Εμπορία ανθρώπων μέσω διαδικτύου
Ευαισθητοποίηση για τους εργαζόμενους του 
τομέα
Η χρήση του Διαδικτύου και άλλων ψηφιακών 
τεχνολογιών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια, και εδικά κατά την διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19. Σύμφωνα με την Women Guidance των 
Ηνωμένων Εθνών, περίπου τα 2/3 των επαγγελματιών 
που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της εμπορίας 
ανθρώπων, έχουν αναφέρει αύξηση των 
στρατολογήσεων μέσω διαδικτύου με σκοπό την 
σεξουαλική εκμετάλλευση.

Παρά την εξάπλωσή του, το φαινόμενο της εμπορίας 
ανθρώπων μέσω διαδικτύου παραμένει ελάχιστα 
κατανοητό και σπάνια αντιμετωπίζεται στις χώρες 
υποδοχής. Δεν υπάρχουν εύκολα προσβάσιμες 
πληροφορίες και σύγχρονες γνώσεις που να βοηθούν 
τους επαγγελματίες να κατανοήσουν τη δυναμική της 
στρατολόγησης και εκμετάλλευσης μέσω διαδικτύου.

Free2Link
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Κοινή γνώμη

Ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης σχετικα 
με το e-trafficking και 
τις επιπτώσεις που αυτο 
επιφέρει.

Επαγγελματίες πρώτης 
γραμμής

Οργανώσεις και 
επαγγελματίες που  
δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της 
μετανάστευσης και του 
ασύλου, σε 
προγράμματα ένταξης 
και υποστήριξης 
θυμάτων εμπορίας.

Free2Link

Στόχος

https://www.lattecreative.com/
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Το ζήτημα
Στρατηγικά ερωτήματα ως σημείο εκκίνησης.

Πριν σκιαγραφήσουμε τα βασικά μηνύματα, την αφήγηση και τον σχεδιασμό των δράσεων, ας εστιάσουμε στα 
παρακάτω βασικά σημεία του προγράμματος, ώστε να αναπτύξουμε μια επαρκή στρατηγική:

1. Είναι σημαντικό η ευαισθητοποίηση μέσω μιας καμπάνιας να αγγίξει το ευρύτερο κοινό και πιθανώς τους 
νέους και εφήβους στα σχολεία.

2. Το Free2Link βασίζεται σε ενα δραστήριο και καλά διασυνδεδεμένο δίκτυο.

3. Άνθρωποι κλειδιά που δεν ειναι ενημερώμένοι για την έρευνα.

4. Προώθηση της καμπάνιας σε διεθνές επίπεδο με επίκεντρο τις πολιτικές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και πρακτικές σχετικές με την εμπορία ανθρώπων.

Free2Link

https://www.lattecreative.com/
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Αφήγηση
Πως να μιλήσουμε για το e-trafficking

Τα μέσα επικοινωνίας είναι η καρδιά της στρατηγικής αυτής της 
καμπάνιας. Πρόκεται για τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 
θύτες στην εμπορία ανθρώπων μέσω διαδικτύου. 
Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι 
άνθρωποι στο διαδίκτυο και κατά την χρήση  ψηφιακών 
τεχνολογιών, θα επιδιώξουμε να έχουμε αντίκτυπο σε 
μεμονωμένους χρήστες και διαδικτυακές κοινότητες.

Εστιάζοντας στην ψηφιακή αφήγηση οδηγούμαστε σε μια 
στρατηγική για έναν τύπο/τρόπο επικοινωνίας που προορίζεται 
τόσο για τους επαγγελματίες του χώρου όσο και για το κοινό, 
το οποίο μπορεί εύκολα να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.

Επομένως, η αφήγηση θα επηρεάσει τις επιλογές τόσο για το 
οπτικό όσο και για το κειμενικό μέρος.

Free2Link

Ένα click μακριά.

https://www.lattecreative.com/
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Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ένα πλάνο δημοσιεύσεων  

Είναι σημαντικό να οργανώσετε ένα πλάνο δημοσιεύσεων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εναλλαγές 
ενημερωτικού περιεχομένου (π.χ. γραφήματα από την  έρευνα) και αναρτήσεις που στοχεύουν στην 
ευαισθητοποίηση και ενθαρρύνουν την αναδημοσίευση, όπως αυτές που φτιάχτηκαν ειδικά για την καμπάνια. Σε 
κάθε ανάρτηση είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε τον σύνδεσμο της πλατφόρμας Free2link και της έρευνας. 

Πρέπει, επίσης, να τονίσουμε την ανάγκη αναδημοσίευσης και συμμετοχής χρησιμοποιώντας απλα και καθαρά 
μηνύματα. Οι δημοσιεύσεις θα προωθούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο βάσει μια διαφημιστικής στρατηγικής, 
ξεκινώντας από το προσιτό κοινό της ιστοσελίδας και ψηφιακών καναλιών.

Οδηγίες:
● Δημοσίευση κατά τις πρωινές ώρες
● Ενεργός συντονισμός της διαδικτυακής κοινότητας, ειδικά κατά την πρώτη μισή ώρα μετά τη δημοσίευση.
● Επισημάνετε (tag) και αναφέρετε στην ανάρτησή σας ορισμένους τοπικούς οργανισμούς/θεσμούς που θα 

μπορούσαν να ενδιαφέρονται για το θέμα

01.
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Η Κοινότητα είναι βασίλισσα 
Η σημασία της τροφοδότησης σχολίων 

Μια γνωστή έκφραση του τομέα μας υπενθυμίζει ότι «η 
κοινότητα είναι βασίλισσα». Η κοινότητα που 
σχηματίζεται γύρω από μια οργάνωση είναι θεμελιώδης 
για τη διάδοση μιας ιδέας ή μιας πρωτοβουλίας. 

Η συμμετοχή των υποστηρικτών σας στη διάδοση του 
μηνύματος αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
διάδοσής του: Κάθε άτομο που σας ακολουθεί στα 
κοινωνικά δίκτυα μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση του 
μηνύματος στις επαφές του, μόνο με ένα κλικ. Είναι η 
απλούστερη και πιο άμεση μορφή συμμετοχής και 
μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για πιο απαιτητικές μορφές 
εμπλοκής με την καμπάνια. 

Free2Link

Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ 
Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Γιατί πρέπει πάντα να απαντάμε
Μία λίστα με όλους τους καλούς λόγους 

Οι λόγοι για αυτόν τον χρυσό κανόνα είναι πολλοί και διαφορετικοί. 

● Οι απαντήσεις στα σχόλια αυξάνουν την καμπύλη συμμετοχικότητας στην δημοσίευση.
● Αν το σχόλιο είναι επικριτικό, η απάντηση μας δεν έχει στόχο να πείσει το άτομο να αλλάξει γνώμη. 

Περισσότερο, στοχεύει σε άλλα άτομα με παρόμοιες απορίες και αμφιβολίες και ίσως αποθαρρύνει άλλους 
απο το να κάνουν αντίστοιχα σχόλια. Αυτή είναι μια καλή πρακτική ενεργού συντονισμού.

● Εμπεριέχει το εφέ της χιονοστιβάδας (στην επικοινωνία του μηνύματος)

● Δείχνει υπευθυνότητα, ότι υπάρχει διαφάνεια και ότι είστε υπόλογοι της γνώμης σας.

Free2Link

https://www.lattecreative.com/
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Με ποιον τρόπο απαντάμε και τι πρέπει να έχουμε υπόψιν

1. Ξεκινήστε με άμεση επαφή. Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε το μήνυμα με έναν χαιρετισμό. Πχ 
«Καλημέρα χχχ (Όνομα)» ή  πιο ανεπίσημα  «Γεια σου, χχχ (Όνομα)», γιατί έτσι δημιουργείται μια 
σύνδεση.

2. Γράψτε καθαρά και απλά. Γράψτε σύντομες και απλές προτάσεις. Είναι σημαντικό να γίνεται εύκολα 
κατανοητό αυτό που θέλετε να πείτε. 

3. Εξατομικεύστε τις απαντήσεις σας. Αφιερώστε χρόνο για να απαντήσετε σε κάθε άτομο, 
αποφεύγοντας τεχνικές αντιγραφής και επικόλλησης. Μια εξατομικευμένη απάντηση σημαίνει ότι σας 
ενδιαφέρει η επικοινωνία με το άτομο. 

4. Χρησιμοποιήστε ευγενικό τόνο και ύφος. Θυμηθείτε ότι επικοινωνείτε εκ μέρους ενός οργανισμού 
και πρέπει να είστε ανοιχτοί αλλά και επαγγελματίες. 

5. Θετική σκέψη. Μια απλή αλλά πολύ αποτελεσματική συμβουλή είναι να χρησιμοποιείτε θετικές λέξεις 
και να αποφεύγετε τα αρνητικά λεκτικά σχήματα. 

6. Δεν είναι απαραίτητο να απαντήσετε σε όλα τα σχόλια. Θα δούμε στην συνέχεια πότε είναι 
προτιμότερο να μην απαντήσετε ή να κρύψετε ένα σχόλιο.

Free2Link

Γιατί πρέπει πάντα να απαντάμε

https://www.lattecreative.com/
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Πότε δεν πρέπει να υπάρχει απάντηση
Μερικές φορές είναι καλύτερο να κρύψετε ή να διαγράψετε ένα σχόλιο 

Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πιο σωστό να μην απαντήσουμε. 
Αυτό συμβαίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις σχολίων που περιέχουν προσβολές και αποτελούν αδικήματα, ακόμα 
και προσωπικού χαρακτήρα, ρατσιστικά σχόλια, προπαγανδιστικό περιεχόμενο και ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να μην απαντήσετε και να κρύψετε το σχόλιο ή ακόμα και να το διαγράψετε και 
να αποκλείσετε τον χρήστη. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τα εργαλεία, συνιστάται να έχετε μια πολιτική 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία μπορεί να δημοσιευτεί σε μια εξατομικευμένη καρτέλα στην αριστερή στήλη 
του Facebook (εδώ θα βρείτε πώς να το κάνετε) ή/και σε μια σελίδα που δεν βρίσκεται στο μενού της πλατφόρμας 
σας, που μπορεί να συνδεθεί με τα κοινωνικά κανάλια του προγράμματος.

Free2Link

https://www.lattecreative.com/
https://www.facebook.com/help/173376349438782?locale=en_GB&cms_id=173376349438782&maybe_redirect_pol=true
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Εγχειρίδιο για ειδικούς και άτομα-κλειδιά
Αυξήστε την διάδοση 

Το εγχειρίδιο συνηγορίας αποτελεί το κεντρικό μέσο για τη διάδοση της έρευνας  και της εκστρατείας. 

Πρόκειται για ένα αρχείο pdf που θα περιέχει τα παρακάτω:
● Ηλεκτρονικό σύνδεσμο για την πλατφόρμα.
● Τα πιο σημαντικά δεδομένα και πληροφορίες
● Ψηφιακά στοιχεία της καμπάνιας για χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πλατφόρμες
● Οδηγίες για την επίτευξη μεγιστοποίησης της καμπάνιας μέσω τεχνικών σύνδεσης με την κοινότητα.
● Χρήσιμες επαφές.

Το εγχειρίδιο θα σχεδιαστεί με στόχο να εξυπηρετεί ειδικούς και σχετικούς επαγγελματίες ή όσους  
ενδιαφέρονται για το θέμα. 

01.
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Συλλέξτε διευθύνσεις email
Συγκεντρώστε επαφές

Προτείνεται να συλλέξετε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις εκείνων που 
ενδιαφέρονται να λάβουν το εγχειρίδιο συνηγορίας πριν την λήψη του 
εγγράφου. Μέσω μίας φόρμας, θα μπορούσατε να συλλέξετε τις 
παρακάτω πληροφορίες:
• Εκπροσωπείτε κάποια ένωση/ογανισμό;
• Είστε ειδικός ή επαγγελματίας και ποιος είναι ο τίτλος σας
• Email
• Πόλη/Χώρα

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συλλέξουμε χρήσιμες 
πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών, και να έχουμε 
μια λίστα ατόμων που πιθανώς να συμμετάσχουν στην κοινότητα του 
F2L. Επίσης, μπορούμε να τους προσθέσουμε, κατόπιν συγκατάθεσής 
τους, σε μια λίστα αλληλογραφίας για την αποστολή ενημερωτικών 
δελτίων. 

Αναπτύξτε τη λίστα 
επαφών 

01.
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Twitter
Καθημερινή προώθηση

Το Twitter μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επανεκκίνηση της καμπάνιας με επισήμανση (tag) συνεργατών, 
ενώσεων ή ενεργών χρηστών πάνω στο θέμα. Η δομή του Twitter μας επιτρέπει επίσης να ορίζουμε ειδοποιήσεις 
μέσω του εργαλείου Tweetdeck, βάσει λέξεων-κλειδιά και λογαριασμών που ενδέχεται να μοιράζονται 
περιεχόμενο σχετικό με την εμπορία ανθρώπων μέσω διαδικτύου και την έμφυλη βία γενικότερα. Με αυτόν τον 
τρόπο, μπορούμε να συνδεθούμε εκ νέου με τις ροές επικοινωνίας, να αναδημοσιεύσουμε ή να απαντήσουμε σε 
επιλεγμένα tweets, για να μοιραστούμε την καμπάνια και να προωθήσουμε την λήψη του εγχειριδίου.

Οδηγίες: 
● Καθημερινές αναρτήσεις 
● Επισήμανση (tag) ΜΚΟ, ενώσεων, προφίλ ηγετικών χρηστών   
● Δημιουργήστε μια προσωπική λίστα λογαριασμών που θα ακολουθείτε  
● Ρυθμίστε το εργαλείο παρακολούθησης tweetdeck 
● Μοιραστείτε σχετικό περιεχόμενο

01.
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Facebook & LinkedIn Ομάδες
Διαδώστε την πλατφόρμα 

Οι ομάδες στο Facebook και στο LinkedIn έχουν υψηλότερο ποσοστό συμμετοχικότητας από σελίδες. 
Για αυτό παίζουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική προώθησης της πλατφόρμας Free2Link. Προτείνεται να 
χαρτογραφηθούν όλες οι ομάδες Facebook και LinkedIn σχετικές με την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και την έμφυλη βία, την ισότητα των φύλων, τον φεμινισμό, δίκτυα γυναικείων οργανώσεων και το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο. Σε συμφωνία με τους διαχειριστές, θα ήταν σημαντικό να μοιραστείτε μια πρόσκληση ώστε να 
επισκεφτούν την πλατφόρμα και να προωθήσουν την καμπάνια.

 Οδηγίες:
● Χαρτογράφηση ομάδων. 
● Προηγούμενη επαφή με τους διαχειριστές (τρόπος επαφής ορατός στις πληροφορίες της ομάδας). 
● Μηνιαία ανάρτηση με κάλεσμα για δράση, και συγκεκριμένα για λήψη του εγχειριδίου συνηγορίας από 

ειδικούς / άτομα με επίδραση στο διαδίκτυο αλλά και για την προώθηση της καμπάνιας.

01.
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Facebook & LinkedIn Ομάδες
Οδηγίες

Όταν επικοινωνείτε με τους διαχειριστές της ομάδας, συνιστάται να γράφετε από έναν επιλεγμένο προσωπικό 
λογαριασμό (όπως και το να ελέγχετε ότι όλες οι πληροφορίες και το βιογραφικό είναι ακριβείς και υποδεικνύεται  
το πώς συνδέεται η εργασία τους με το πρόγραμμα). Οι διαχειριστές είναι ορατοί στην ενότητα πληροφοριών της 
ομάδας.

Γεια σας XX, είμαι ο/η ΧΧ από το πρόγραμμα Free2Link (σύνδεσμος στο πρόγραμμα). Αυτό είναι ένα 
νέο πρόγραμμα που υλοποιούν οι Progetto Tenda Torino, DRC Greece, LABC, CWEP Πολωνίας για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων μέσω διαδικτύου. Μέσω του Free2Link, οι οργανώσεις της 
κοινωνίας πολιτών μαζί με δημόσιες αρχές επεξεργάζονται από κοινού τη γνώση για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση του e-trafficking μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. 
Έχουμε δημοσιεύσει μια έρευνα για το e-trafficking και θα θέλαμε να τη μοιραστούμε με την ομάδα 
σας (σχετικός σύνδεσμος). Πως σας φαίνεται; Θα ήταν δυνατό;

01.
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Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mailing)
Κατευθείαν στα εισερχόμενα

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη διάχυση της καμπάνιας και 
του εγχειριδίου συνηγορίας. 
Θα πρέπει να συνταχθούν δύο μηνύματα, ένα για την έναρξη και ένα με υπενθύμιση και κάλεσμα σε δράση, για τη 
λήψη της εργαλειοθήκης και τη διάδοση της καμπάνιας.

Σε ποιον θα τα στείλουμε; 
Τα μηνύματα θα εξατομικευθούν και θα σταλούν σε διαφορετικές λίστες email που περιλαμβάνουν : 

● Επαφές ειδικών του κλάδου. 
● Ε-mail οργανώσεων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. 
● Ε-mail οργανώσεων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων. 
● Ε-mail ατόμων που ασχολούνται ενεργά με το θέμα, με εξατομικευμένη συνοδευτική επιστολη. 

● Επαφές με σχολεία και εκπαιδευτικούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με την καμπάνια 
και την πρόσκλησή τους στην κοινότητα του Free2Link.

01.
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Περιεχόμενο

Περιεχόμενα ενημερωτικών δελτίων για επαγγελματίες και οργανώσεις
Μηνιαία + μηνύματα υπενθύμισης όπως απαιτείται

1. Παρουσιάστε την πλατφόρμα, και συμπεριλάβετε πληροφορίες από την έρευνα. Παρουσιάστε τα εκπαιδευτικά 
υλικά, προτρέψτε  (τους αποδέκτες) να μάθουν περισσότερα για το θέμα, καλέστε τους να κατεβάσουν το 
εγχειρίδιο συνηγορίας και να χρησιμοποιήσουν ενεργά τα περιεχόμενά του. Τονίστε  πόσο σημαντική είναι η 
δουλειά της οργάνωσης στην οποία απευθύνεστε, και πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στο διαδίκτυο. Ρητή έκκληση για διάδοση σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εγχειριδίου επικοινωνίας. Κλείσιμο του email με απόψεις / συμβουλές / εμπειρίες.

2. Μοιραστείτε ορισμένα δεδομένα σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας, προσκαλέστε (τους αποδέκτες) να κάνουν 
λήψη του εγχειριδίου συνηγορίας και να μοιραστούν την πλατφόρμα Free2Link επισημαίνοντας (tagging) τα 
σχετικά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Μοιραστείτε περιεχόμενο που μπορεί να βρεθεί στη πλατφόρμα.  

Τόνος της φωνής: Επαγγελματικός, τεχνικός όσο χρειάζεται αλλά και προσωπικός. Εξατομικευμένη και αυτοματοποιημένη 
αποστολή μηνυμάτων βάσει ονόματος.

01.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mailing)

https://www.lattecreative.com/


LATTECREATIVE.COM

Στρατηγική 

21 Free2Link

Περιεχόμενο

Ενημερωτικό δελτίο για πρόσωπα-κλειδιά.
Μηνιαία + μηνύματα υπενθύμισης όπως απαιτείται  + πρόσκληση για την τελική εκδήλωση

1. Εκφράστε την εκτίμησή μας για τη δράση του ατόμου/της οργάνωσης, ακόμη και αν δεν σχετίζεται άμεσα με το 
αντικείμενο της εμπορίας ανθρώπων μέσω διαδικτύου (e-trafficking). Παρουσιάστε την πλατφόρμα, εξηγώντας 
γιατί αυτό το πρόγραμμα είναι σημαντικό. Παρουσιάστε βασικά σημεία της έρευνας Free2Link. Προσκαλέστε 
τους αποδέκτες να κάνουν λήψη του εγχειριδίου συνηγορίας για την προώθηση των μηνυμάτων μας. Καλέστε 
τους ρητά να τα διαδώσουν σύμφωνα με τις οδηγίες επικοινωνίας. 

2. Προσκαλέστε τους αποδέκτες να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες πάνω σε υποθέσεις που έχουν εργαστεί, με 

σεβασμό στην προστασία δεδομένων και την αρχή εμπιστευτικότητας. Προσκαλέστε τους να κατεβάσουν το 
εγχειρίδιο συνηγορίας και να μοιραστούν την πλατφόρμα επισημαίνοντας (tags) τα κανάλια κοινωνικής 
δικτύωσης που είναι σχετικά με το πρόγραμμα. Ευχαριστήστε τους. 

Τόνος φωνής: ζεστός, χρήση ανεπίσημης γλώσσας. Αποστολή μηνυμάτων ατομική, χρησιμοποιώντας πλήρες όνομα και 
επώνυμο.

01.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mailing)

https://www.lattecreative.com/
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Ο κακός δεν έχει 
πρόσωπο.

Γραφικά & διατύπωση 02.

23 Free2Link

Κεντρική ιδέα

Ποιος σας έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεστε τον κακό στα παραμύθια; 
Ένας λύκος, μια μάγισσα, ο μπαμπούλας. Είναι αρχέτυπα, οικεία και 
αναγνωρίσιμα. Άτομα που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με το πώς 
χρησιμοποιείται το διαδίκτυο και η ψηφιακή τεχνολογία για την 
δημιουργία προφίλ, την στρατολόγηση και εκμετάλλευση πιθανών 
θυμάτων. Το πρόγραμμα Free2Link θέτει τα κυρίαρχα στερεότυπα και τις 
αφηγήσεις γύρω από την εμπορία ανθρώπων υπό αμφισβήτηση. 

Η εμπορία ανθρώπων έχει πλέον μετατοπιστεί στον ψηφιακό κόσμο, και οι 
ταυτότητες των δραστών συχνά κρύβονται πίσω από pixel και ψεύτικα 
προφίλ. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τα σημάδια; Αυτό είναι το ερώτημα 
που οδήγησε στην έκκληση για δράση στην πλατφόρμα Free2Link. Μόνο με 
τον εντοπισμό των νέων κακοποιών και του τρόπου λειτουργίας τους, 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα αίσιο τέλος στις ιστορίες πολλών 
θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων στο διαδίκτυο. Ίδια ιστορία, νέα μορφή.

Ίδια ιστορία, άλλη μορφή.

https://www.lattecreative.com/
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Διατύπωση

Σε αυτή την ιστορία ο κακός δεν έχει πρόσωπο. 
Η εμπορίας ανθρώπων συμβαίνει όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο. Αν δεν 
μπορείς να το εντοπίσεις, δεν μπορείς να το πολεμήσεις. 
Ενημερώσου για το e-trafficking στο https://free2link.eu/it/
Κάνε εγγραφή και χρησιμοποίησε τα εκπαιδευτικά υλικά. 
Κατέβασε το εγχειρίδιο συνηγορίας και την καμπάνια επικοινωνίας και μπές στη μάχη ενάντια στο e-trafficking!

Βασικό οπτικό μέσο

02.

Free2Link

Γραφικά & διατύπωση 

https://www.lattecreative.com/
https://free2link.eu/it/
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