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The lack of a solid and ongoing national integration plan in Cyprus has left female
third country national (TCN) victims of trafficking in human beings (THB) for sexual
exploitation struggling to find gainful employment, while also exposing them to
much higher rates of homelessness and potential of exploitation. 

The women in Cyprus targeted by COALESCE face multiple forms of discrimination,
significantly fewer opportunities to integrate into their host societies, and a higher
risk of experiencing violence. The national Mind the Gap report for Cyprus reveals
that, in addition to issues stemming from their status as migrants, the women VoT
face challenges that are gender-specific. These include: sexual violence, sexism
and childcare responsibilities. At the same time, traditional gender roles and
institutionalised gender stereotypes pose additional barriers to the integration of
women victims of THB in Cyprus. 

In examining these challenges, the report reveals that integration policies and
measures in Cyprus do not meet the specific needs of female victims of THB for
sexual exploitation. This is because most integration policies are gender neutral –
failing to take into account the different experiences and needs of women and men
– and therefore risk being gender blind. This can be partially attributed to the lack
of involvement of migrant and refugee women in the formulation of integration
policy which is weak and not effectively enforced.  

Mainstreaming of gender equality across integration policies in order to ensure
that migrant women and men are benefiting equally and that the protection and
integration needs of women migrants are met with statutory funding

Gender-specific support through specialised counselling centres, with
sufficient long-term funding (personnel and material costs)

Extension of shelters (including government-run shelter) for VoT with long-
term funding for psycho-social, legal and integration support

Extension and funding of nurseries that make childcare affordable

Establishment of gender-specific interpretation and cultural mediation

Funding and implementation of awareness-raising in Cypriot society to combat
racism and sexism (through national campaigns and educational programmes)

Funding and support for research looking at gender-segregated data on the
integration of VoT, displaced migrants as well as on violence against refugee
women 

Immediate lifting of the reservation on Article 59 of the Istanbul Convention.

Implementation of recommendations made by the Ombudsman and other
entities that monitor and evaluate anti-trafficking policies and efforts.

Organising led by migrant women can contribute to social empowerment and a
power shift that would allow women to advocate effectively for their rights.
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ΚΥΠΡΟΣ 

Η απουσία ενός σταθερού και διαρκούς εθνικού σχεδίου ένταξης στην Κύπρο έχει σαν αποτέλεσμα οι γυναίκες υπήκοοι τρίτων
χωρών (ΥΤΧ) θύματα εμπορίας προσώπων (ΘΕΠ) για σεξουαλική εκμετάλλευση να δυσκολεύονται να βρουν αποδοτική
απασχόληση, ενώ παράλληλα τις εκθέτει σε πολύ υψηλότερα ποσοστά αστεγίας και πιθανής εκμετάλλευσης. 

Οι γυναίκες στην Κύπρο στις οποίες στοχεύει το COALESCE αντιμετωπίζουν πολλές μορφές διακρίσεων, σημαντικά λιγότερες
ευκαιρίες να ενταχθούν στις κοινωνίες υποδοχής τους, ενώ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν βία. Η εθνική έκθεση
Mind the Gap για την Κύπρο αποκαλύπτει ότι, εκτός από τα ζητήματα που ανακύπτουν από την ιδιότητα της μετανάστριας, οι
γυναίκες ΘΕΠ αντιμετωπίζουν δυσκολίες που είναι ειδικές ως προς το φύλο. Σε αυτές περιλαμβάνονται η σεξουαλική βία, ο
σεξισμός και οι ευθύνες για τη φροντίδα παιδιών. Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και τα θεσμοποιημένα
έμφυλα στερεότυπα θέτουν επιπρόσθετα εμπόδια για την ένταξη των γυναικών ΘΕΠ στην Κύπρο.

Εξετάζοντας τις δυσκολίες αυτές, η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι πολιτικές και τα μέτρα ένταξης στην Κύπρο δεν
ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών ΘΕΠ για σεξουαλική εκμετάλλευση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι
περισσότερες πολιτικές ένταξης είναι ουδέτερες ως προς το φύλο –δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές εμπειρίες και
ανάγκες γυναικών και αντρών– και κινδυνεύουν συνεπώς να είναι και τυφλές ως προς το φύλο. Αυτό μπορεί να αποδοθεί εν
μέρει στη μη συμμετοχή μεταναστριών και προσφυγισσών στη διαμόρφωση των πολιτικών ένταξης, οι οποίες είναι αδύναμες
και δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

Ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές ένταξης
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μετανάστριες και μετανάστες ωφελούνται εξίσου
και ότι οι ανάγκες των μεταναστριών για προστασία και ένταξη καλύπτονται με
θεσμική χρηματοδότηση

Ειδική ως προς το φύλο υποστήριξη μέσω εξειδικευμένων συμβουλευτικών κέντρων,
με επαρκή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση (κόστος προσωπικού και υλικών)

Επέκταση των ξενώνων (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών) για ΘΕΠ με
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για ψυχοκοινωνική, νομική και ενταξιακή
υποστήριξη

Επέκταση και χρηματοδότηση παιδικών σταθμών για οικονομικά προσιτή παιδική
φροντίδα

Δημιουργία ειδικής ως προς το φύλο διερμηνείας και πολιτισμικής μεσολάβησης

Χρηματοδότηση και εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της κυπριακής
κοινωνίας για την καταπολέμηση του ρατσισμού και του σεξισμού (μέσω εθνικών
εκστρατειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων)

Χρηματοδότηση και υποστήριξη ερευνών που θα εξετάζουν τα διαχωρισμένα ανά
φύλο δεδομένα για την ένταξη ΘΕΠ, εκτοπισμένων μεταναστών/-ριών, καθώς και τη
βία κατά προσφυγισσών 

 Άμεση άρση της επιφύλαξης για το Άρθρο 59 της Σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης της Κωνσταντινούπολης

Εφαρμογή των συστάσεων του Διαμεσολαβητή και άλλων φορέων που
παρακολουθούν και αξιολογούν τις πολιτικές και τις προσπάθειες κατά της εμπορίας
προσώπων

Η συλλογική οργάνωση με την καθοδήγηση μεταναστριών μπορεί να συμβάλει στην
κοινωνική ενδυνάμωση και σε μια αλλαγή ισχύος που θα επιτρέψει στις γυναίκες να
υπερασπίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Η έκθεση Mind the Gap: COALESCE για την υποστήριξη
γυναικών υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν υπάρξει
θύματα εμπορίας προσώπων για σεξουαλική
εκμετάλλευση
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