
                                                                                         
22 de febrer, Dia Europeu de les Víctimes de delictes 

 

Cada any, 2,45 milions de persones són víctimes de tràfic 
d’éssers humans, centenars de milers a Europa 

 
120 milions de persones pateixen delictes greus en l’àmbit del Consell d’Europa  

 

  
• Cal reforçar la informació entre la ciutadania perquè les víctimes puguin exercir els drets 

que la Directiva els reconeix, entre ells que siguin reconegudes i tractades de manera 
respectuosa, professional i no discriminatòria, independentment del seu lloc de 
residència o d'on hagi tingut lloc el delicte. 

• El 15% de la ciutadania de la Unió Europea ha estat víctima d’un delicte. 

• Al voltant del 35% de les dones d’arreu del món han experimentat al llarg de la seva vida 
violència física i / o sexual, ja sigui en l'àmbit de la parella o violència sexual exercida 
per tercers. 

 
Barcelona, 21 de febrer del 2020. Demà, 22 de febrer, es commemora el Dia Europeu de les víctimes de 
Delictes i, des de Proyecto ESPERANZA i SICAR cat, ambdós projectes d’Adoratrius, volem recordar que el 
tràfic de persones és un delicte molt greu, tipificat al Codi Penal des de l'any 2010 i que, a més, vulnera els 
Drets Humans. El tràfic d’éssers humans afecta cada any a milions de persones, de les quals, milers d'elles 
són traficades dins d’Europa o cap a Europa.  
 
Ambdues entitats especialitzades en atenció integral a víctimes de tràfic d’éssers humans (TEH), ens 
sumem a la campanya europea #onevoiceonecause, que lidera l’organització Victim Support Europe, amb 
l’objectiu de visibilitzar la situació i les necessitats de les víctimes i d’exigir que es compleixin els seus drets. 
El manifest, que han consensuat les ONG, es pot llegir aquí.  
 

Els drets de les víctimes en el centre de les polítiques 
 
A la Unión Europea (UE), totes les víctimes de delictes es beneficien, a dia d'avui, d'un conjunt de drets 
clars, independentment de en quin lloc de la UE es produeixi el delicte. En particular, la Directiva sobre 
Drets de les Víctimes, que va entrar en vigor al novembre del 2015, estableix els drets perquè qualsevol 
persona que hagi patit un delicte sigui reconeguda i tractada de manera respectuosa, professional i no 
discriminatòria. L'objectiu principal d'aquests alts estàndards és evitar que les víctimes de delictes pateixin 
danys addicionals durant els processos penals (revictimització). 
 
Marta González Manchón, Coordinadora de Sensibilització i Incidència de Proyecto ESPERANZA afirma:  
Les organitzacions europees que treballem amb víctimes de delictes tenim com a objectiu que la 
implementació de la Directiva sigui una prioritat, que les víctimes puguin exercir els seus drets de manera 
efectiva, i que els estats garanteixin l'accés de totes les víctimes a Europa a informació i serveis de suport, 
independentment del seu lloc de residència, o d'on hagi ocorregut el delicte. 

 
L'Estat ha de garantir els drets de les víctimes de TEH amb independència del sector 
d'explotació 
 
Tot i que, tal com reconeix la Unió Europea, la quantificació d'aquest delicte és complicada s'estima que, 
globalment, 2,45 milions de persones són, anualment, víctimes de ; d'aquestes diversos centenars de 
milers són traficades dins o cap a Europa1. 
 

 
1 https://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner/trafficking-explained_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://onevoiceonecause.vse-campaign.eu/joint-ngo-statement/
https://victimsupport.eu/
https://onevoiceonecause.vse-campaign.eu/joint-ngo-statement/
https://onevoiceonecause.vse-campaign.eu/joint-ngo-statement/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/citizens-corner/trafficking-explained_en


                                                                                         
El TEH és sobretot una gravíssima violació de drets humans que atempta contra drets tan bàsics i 
universals com el dret a la vida, a la integritat, a la llibertat i la seguretat; el dret a la llibertat de moviment; i 
el dret a no ser sotmès a tortures i/o tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Per tant, cal consolidar 
una perspectiva que situï en el centre les víctimes i garantir un enfocament integral, de drets humans i 
de gènere, que garanteixi un plus de protecció per a aquelles formes de tràfic que suposen a més 
una forma de violència contra les dones. 
 
Els Estats han d'actuar amb diligència per prevenir el TEH i, si no l'han pogut evitar, són responsables 
d’identificar; protegir; reparar i compensar les víctimes, així com de castigar els culpables, perquè els seus 
actes no quedin impunes. 
 
Rosa Mª Cendón, Coordinadora de l’Àrea de Relacions Institucionals i Incidència de SICAR cat  afegeix: En 
aquest dia en què recordem les víctimes de delictes volem reiterar la importància de col·locar la protecció 
de tots els drets humans en el centre de totes les mesures adoptades per prevenir i posar fi al tràfic de 
persones i incidir en la necessitat que l'Estat espanyol garanteixi a totes les víctimes de tràfic, amb 
independència de el sector en el qual hagin estat explotades, l'accés efectiu als drets establerts en la nostra 
legislació d'acord amb els estàndards internacionals de Nacions Unides, Consell d'Europa i Unió Europea, 
en concret: 
 

• El Dret a ser identificades per les autoritats, basant-se en indicis o motius raonables, sense 
condicionar la identificació a la denúncia. 

• El Dret a rebre informació, protecció i suport de forma immediata i no condicionada a la seva 
col·laboració amb les autoritats, per afavorir la seva recuperació integral (a nivell físic, psicològic i 
social). 

• El Dret a l'assistència jurídica gratuïta (sense necessitat de justificar els seus recursos) i a 
participar en els processos judicials. 

• El Dret a un Període de restabliment i reflexió de 90 dies, prorrogable en cas necessari per poder 
prendre distància dels tractants i valorar la decisió sobre la seva col·laboració amb les autoritats en 
la persecució del delicte. 

• El Dret a sol·licitar un permís de residència i treball, en el cas de les víctimes de TEH procedents 
de tercers països, bé en base a la seva col·laboració amb les autoritats, bé per la seva situació 
personal. 

• El Dret a que no se'ls imposin ni penes, ni sancions per delictes que els traficants els hagin 
obligat a cometre. 

• El Dret a la reparació de les violacions dels drets humans que han patit (inclòs el dret a 
compensació), garantint el seu accés a vies de recurs efectives i apropiades. 

 
Aquests drets s’han de garantir a totes les víctimes de tràfic, sigui quin sigui el sector en el qual han patit 
explotació. #TambeEsTrafic: 

 

• Explotació laboral, treball o serveis forçats, servitud o mendicitat forçada. 

• Explotació sexual comercial i no comercial.  

• Explotació per a la criminalitat forçada. 

• Matrimonis forçats. 

• Extracció d’òrgans corporals. 
 

Més informació:  
Laura Toronjo | comunicacion@proyectoesperanza.org | 696792236 
Laia Virgili | contactar@adoratrius.cat | 669477992 
 

Sobre SICAR cat i Proyecto ESPERANZA: Tots dos projectes d’Adoratrius compten amb un equip multidisciplinari 
de professionals que considera el tràfic de persones una violació dels Drets Humans. Garanteixen un model de 

https://www.proyectoesperanza.org/archivo/recomendaciones-para-el-acceso-efectivo-de-las-victimas-de-la-trata-de-personas-a-la-justicia-y-la-compensacion/
https://www.proyectoesperanza.org/archivo/recomendaciones-para-el-acceso-efectivo-de-las-victimas-de-la-trata-de-personas-a-la-justicia-y-la-compensacion/
http://www.sicar.cat/
https://www.proyectoesperanza.org/


                                                                                         
gestió compromès amb la qualitat i l'Excel·lència i han obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons el 
model EFQM (European Foundation for Quality Management). 


