
                                                                      
 

 
18 d’octubre: Dia Europeu contra el tràfic de persones 

 
INDEMNITZACIÓ A VÍCTIMES DE TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS, UN DRET 

A CONQUERIR 
 

PROYECTO ESPERANZA I SICAR CAT SOL·LICITEN ALS 
PARTITS POLÍTICS QUE GARANTEIXIN L'ACCÉS A LA JUSTÍCIA I 

A LA COMPENSACIÓ DE LES VÍCTIMES DE TRÀFIC DE 
PERSONES 

 
D'aquí 1.562 anys hauré rebut la meva indemnització. Ara entenc per què el tràfic d'éssers 

humans és el segon negoci més lucratiu del món. Blessy. Supervivent del tràfic 

 

• Ambdós projectes d’Adoratrius adapten a nivell estatal la campanya internacional ‘Coneix els teus drets, 

reclama compensació’ 

• Les accions més destacades són la recollida de firmes a través de Change.org i l’enviament d’una carta amb 

7 recomanacions als representants dels partits polítics. 

• Aquesta iniciativa respon a la darrera línia de treball de Justice at Last, projecte europeu que lidera la Strada 

International i en el que participen entitats especialitzades de 10 països de la Unió Europea  

 

Barcelona, 17 de octubre del 2019. Proyecto ESPERANZA i SICAR cat sol·liciten als líders dels partits polítics 
que garanteixin l’accés a la justícia i a la compensació efectiva de les víctimes de tràfic d’éssers humans 
(TEH), un dret que contempla la Directiva Europea 2011/36/UE. Ambdós projectes d’Adoratrius, especialitzats 
en atenció integral a víctimes de TEH, ha adaptat la campanya internacional ‘Know your rights, claim 
compensation’ (‘Coneix els teus drets, reclama compensació’), que respon a l’última fase d’execució del 
projecte europeu Justice Last, que lidera la Strada International i del que SICAR cat i Proyecto ESPERANZA són 
sòcies. A través d’una carta, els líders dels partits polítics rebran un Policy Paper juntament amb 7 
recomanacions:  

 
1. Donar suport a les persones traficades i explotades per denunciar l'explotació que han patit i accedir 

a la justícia de forma segura, fins i tot encara que estiguin indocumentades. 
2. Proporcionar accés a la informació i assistència jurídica gratuïta i especialitzada de qualitat per a  

presentar reclamacions d'indemnització. 
3. Assegurar que el càlcul dels danys és just, adequat i transparent, basant-se en directrius, estàndards 

i criteris adequats. 
4. Millorar les investigacions financeres i patrimonials i la recuperació d'actius. 
5. Promoure una cooperació transnacional efectiva per donar suport a les reclamacions de 

compensació transfrontereres. 
6. Establir fons de compensació estatals que garanteixin a les víctimes el cobrament efectiu de les 

indemnitzacions davant l'impagament dels traficants condemnats pel delicte. 
7. Revisar els criteris d'accés a ajudes econòmiques estatals per garantir l'accés de les víctimes del 

tràfic i explotació, incloses aquelles que es troben indocumentades. 
 

Espanya, com la majoria de països europeus, compta amb disposicions legals que garanteixen a les víctimes de 
delictes el dret a reclamar una indemnització i ser compensades pels danys que han patit. Tanmateix, la realitat 
mostra que són molt poques les víctimes de tracta que aconsegueixen tenir accés a la informació i als mitjans 
per reclamar una indemnització, i moltes menys les que finalment reben el pagament d'aquesta, ja que existeixen  
nombroses barreres que els impedeixen accedir a aquest dret.  
 
Aquesta situació s'agreuja en el cas de grups vulnerables els quals s'enfronten, en afegitó, a múltiples obstacles. 
Entre les barreres que impedeixen el gaudi del dret a la compensació es troben: la manca de sensibilització 
entre els professionals que, d'una o altra manera, han d'intervenir en el procés penal, la manca d'accés de les 

http://chng.it/6Fqfb4r5bn
https://www.justiceatlast.eu/
http://lastradainternational.org/
http://lastradainternational.org/
http://www.proyectoesperanza.org/
http://www.sicar.cat/
http://www.adoratrius.cat/wp-content/uploads/2018/02/NP_Justice-at-LastCST.pdf


                                                                      
 

víctimes a assessorament legal i a la informació adequada, la llarga durada dels 
processos penals i civils i, en els casos de víctimes estrangeres, el retorn o la deportació al seu país d'origen 
abans que es dicti sentència. 
 
És per aquest motiu que, a més de dirigir una carta demanant el compromís dels partits polítics, SICAR cat i 
Projecte Esperança han iniciat una recollida de signatures, mitjançant Change.org (LINK) en la qual, Blessy, 
supervivent de TEH vinculada a Adoratrius, narra en primera persona el cas, que il·lustra algunes d'aquestes 
dificultats: 
 

‘La sentència obliga els que em van esclavitzar a pagar-me una indemnització de 125.000 € pels danys 
soferts. A la pràctica, atemptar contra la meva vida i seguretat, la meva dignitat, la meva integritat física 
... es tradueix en rebre 20 € trimestrals. Per tant, dins de 1.562 anys hauré rebut la meva indemnització. 
Ara entenc per què el tràfic d'éssers humans és el segon negoci més lucratiu del món’. 

 
Blessy no pot cobrar la totalitat de la indemnització que li correspon ja que no s’han trobat fons suficients dels 
traficants. Facilitar l'accés a una indemnització i a una compensació justa i efectiva ajuda i possibilita el procés de 
recuperació integral de les víctimes, a més de tenir un component de càstig i dissuasió cap als traficants. La 
indemnització és un instrument molt important amb fins reparatius, punitius i preventius. Les víctimes de 
TEH pateixen una gran varietat d'abusos físics, mentals, econòmics i, sovint, sexuals. L'explotació a la qual han 
estat sotmeses pot derivar en sofriment físic i problemes de salut, traumes i pèrdua del seu mitjà de vida. 
Seguint l'exemple de països com Holanda, SICAR cat i Proyecto ESPERANZA proposen l'establiment d'un fons 
estatal de compensació que anticipi el pagament de la indemnització per part de l'Estat, en els casos en què els 
traficants no compleixin amb l'execució de la sentència en un termini raonable per rescabalar la víctima -en el 
cas d'Holanda són vuit mesos des que es dicta la sentència condemnatòria-. 
 

Què és Justice at Last 
 

És un projecte europeu finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020) en la que hi 
intervenen un total de 10 països europeus, representats per diferents organitzacions: Associació Animus 
(Bulgària), La Strada (República Txeca), KOK (Alemanya), LEFÖ (Àustria), FairWork (Països Baixos), MRCI 
(Irlanda), Adpare (Romania), Open Gate / La Strada (Macedònia), ASTRA (Sèrbia) i Proyecto ESPERANZA i 
SICAR cat d'Adoratrius (Espanya). 
 
Justice at Last busca millorar el dret a la indemnització que contempla la Directiva Europea 2011/36/EU. Malgrat 
que el dret al rescabalament és clau per garantir l’accés a la reparació i a la justícia de les víctimes, són molt 
poques les beneficiades. Els objectius d’aquest projecte són:  
 

• Avaluar quin és l'abast real de l'accés al règim d'indemnització de les víctimes de tracta i d'altres 
delictes. 

• Millorar l'accés efectiu a la compensació per a les víctimes de tràfic i altres crims,  així com garantir 
que la legislació de la UE sobre el dret a la compensació s'implementi correctament a nivell nacional. 

• Dotar a les persones professionals de coneixements i habilitats per reclamar i brindar assistència 
per obtenir una indemnització per a les víctimes de tràfic de persones i d’altres delictes. 

• Crear consciència sobre els mecanismes més eficaços per a la protecció de les víctimes i l'accés a la 
compensació entre les persones professionals, les persones responsables de les polítiques, els 
proveïdors de serveis i les víctimes de TEH i d'altres delictes a Europa. 

 
 
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 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). 
 
Aquest projecte està finançat pel Programa de Justícia de la Unió Europea (2014-2020). El 
contingut d’aquest lloc web representa les opinions de l’autor únicament i és la seva única 
responsabilitat. La Comissió Europea no accepta cap responsabilitat per l’ús que pugui fer de la 

informació que conté. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2011-80799
mailto:comunicacion@proyectoesperanza.org
mailto:contactar@adoratrius.cat
http://www.sicar.cat/
http://www.proyectoesperanza.org/

