SPEAKING OUT: #TambeEsTrafic per a la protecció
de les víctimes de tràfic d'éssers humans per a totes
les finalitats d'explotació
Objectiu
El projecte SPEAKING OUT: #TambeEsTrafic pretén influir sobre la normativa,
les polítiques públiques i els protocols d’actuació contra el Tràfic d'Éssers Humans
a Espanya, amb l'objectiu de garantir la protecció i l´accés a drets de les dones
víctimes de tràfic per a diverses finalitats d'explotació (en treballs o serveis
forçats en el treball de la llar i de les curesi, per a la criminalitat forçada i per als
matrimonis forçatsii), que han estat invisibilitzades i infradetectades. El projecte
analitzarà la legislació vigent existent, realitzarà un estudi de casos, oferirà
formació a agents clau, tant del sector públic com privat, i realitzarà accions de
sensibilització i incidència. L'objectiu final és aconseguir que l'aplicació del
estàndards de drets humans per a les víctimes de totes les finalitats de Tràfic
d'Éssers Humans esdevingui una realitat a l´Estat espanyol.
#TambeEsTrafic és el lema escollit per tal de difondre aquest projecte i totes les
accions que implica, sintetitzant el seu objectiu principal.
Punt de Partida
Malgrat els progressos importants que han tingut lloc en els últims 20 anys, les
polítiques públiques adoptades per lluitar contra el tràfic de persones contenen
greus limitacions que dificulten l'accés a drets d'aquelles persones que han estat
víctimes de tràfic amb fins d'explotació invisibilitzats i infradetectats. En aquest
sentit, el Grup d´Experts contra el Tràfic d'Éssers Humans (GRETA) del Consell
d'Europa porta anys constrenyent el Govern espanyol a adoptar un pla d'acció
integral contra el Tràfic d'Éssers Humans, que inclogui diferents finalitats
d'explotacióiii.
Les dades relatives a la identificació de víctimes de tràfic de persones amb fins
d'explotació com l'explotació per a treballs o serveis forçats en l'ocupació de la
llar, per a criminalitat forçada, i per a matrimonis forçats continuen sent
anecdòtiques. Això posa de manifest la invisibilitat del fenomen, i la dificultat en
l'accés a drets i a una assistència integral, d'una part de les víctimes d´aquest greu
delicte.

Durada i activitats
El projecte es duu a terme entre el juliol i el juny del 2021 i s´articula entorn a
quatre eixos principals:
1. Organització i gestió, que permetrà a Proyecto Esperanza i a SICAR cat
alinear les estratègies, capacitats i eines dels seus equips d´incidència i
sensibilització, de forma que, al final del projecte, tinguin una major
capacitat d´incidir en un enfocament de drets humans en les polítiques
públiques contra el tràfic de persones.
2. Investigació i Monitoratge de polítiques públiques, que buscarà que el
tràfic d'éssers humans per a treballs o serveis forçats en el treball de la llar,
per a criminalitat forçada i per a matrimonis forçats especialment siguin
preses en consideració per actors rellevants i agents intersectorials clau.
3. Formació, que se centrarà en augmentar i enfortir les capacitats d´actors
clau, per detectar i derivar a serveis especialitzats a persones víctimes de
tràfic d'éssers humans per a altres fins d'explotació, de manera que
aquestes tinguin un major accés a drets.
4. Disseminació i Comunicació, que tindran com a objectius sensibilitzar
l´opinió pública, la ciutadania i els mitjans de comunicació sobre la
necessitat de conèixer el tràfic d'éssers humans en totes les seves
dimensions; visibilitzar la desprotecció de les víctimes de Tràfic d’Éssers
humans per a altres finalitats d'explotació, Incidir davant les autoritats
espanyoles perquè prenguin mesures eficaces per a la salvaguarda dels
drets de les víctimes de tràfic d'éssers humans, indistintament del tipus
d'explotació que hagin sofert.
Organitzacions participants
SPEAKING OUT: PARLANT CLAR està coliderat per Proyecto Esperanza (a
Madrid) i SICAR cat (a Catalunya), ambdós projectes de l´entitat Adoratrius.
SICAR cat i Proyecto Esperanza són projectes especialitzats en donar suport
integral a dones víctimes de Tràfic d´Éssers Humans i en l´anàlisi crític sobre el
fenomen, en base a un enfocament de Drets humans i de gènere que garanteixi
l´accés de les víctimes als seus drets i ofereix una resposta adequada a les seves
necessitats.
i

En el marc d'aquest projecte hem triat utilitzar el terme "treball o serveis forçats" tot i ser
conscients que la nomenclatura prevalent en el marc de l'OIT, per exemple, es refereix als "treballs
forçosos". Aquesta decisió es basa en dues raons: primer, al tractar-se l'Estat espanyol l'àmbit
d'actuació en el marc d'aquest projecte, hem optat pel terme que apareix en el Codi Penal
espanyol (art. 177 bis), el qual castiga el TEH amb finalitat de treball o serveis forçats. En segon
lloc, el projecte es va a executar en dos àmbits lingüístics diferents, el castellà i el català, en què el
terme "treball forçat" és comú.
ii
Ens referim a "matrimonis forçats" de conformitat amb la normativa vigent com el Codi Penal
(art. 172 bis i art. 177 bis) o la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista a
Catalunya, tot i que en alguns mitjans de comunicació especialment fan referència a aquesta
realitat com a "matrimonis forçosos".
iii
Informe GRETA sobre l ´aplicació del Conveni del Consell d´Europa sobre la lluita contra el tràfic
d'éssers humans per part d´Espanya (2018) y IX Informe general sobre les activitats de GRETA
(2019).

