30 de juliol: Dia Mundial Contra el Tràfic de Persones

#TAMBEESTRAFIC PROMOU LA PROTECCIÓ DE LES VÍCTIMES DE
TRÀFIC DE PERSONES PER A TOTS ELS FINS D’EXPLOTACIÓ
● Aquest nou projecte de Proyecto Esperanza i SICAR cat vol sensibilitzar sobre
aquelles finalitats de tràfic d’éssers humans que es donen al nostre país però
que romanen ocultes, per garantir la protecció de totes les víctimes i el seu
accés a drets.
● Els casos de tràfic de persones amb fins d'explotació en treballs o serveis
forçats en el treball de la llar, la criminalitat forçada o els matrimonis forçats
es mantenen infradetectats a Espanya, i experts i organismes internacionals
han mostrat la seva preocupació al respecte.
● Segons l'ONU, una de cada tres víctimes detectades va ser traficada per a
treballs forçats, i el 7% de les víctimes detectades ho va ser per a tràfic de
persones amb altres fins d'explotació.
● La investigació, el monitoratge de polítiques públiques, la formació d'agents
clau, la consolidació d'aliances intersectorials, així com la difusió i la
comunicació de troballes clau seran les línies de treball que permetran crear
un document amb recomanacions i propostes de millora.
Barcelona, 29 de juliol del 2020. Amb motiu del Dia Mundial contra el Tràfic de Persones,
Proyecto ESPERANZA i SICAR cat, delegacions d’Adoratrius especialitzades en tràfic d’éssers
humans (TEH), presenten demà #TambeEsTrafic per a la protecció de les víctimes de TEH per
a tots els fins d'explotació. Aquest projecte pretén aconseguir que es garanteixi l'aplicació
d'estàndards de drets humans a totes les dones víctimes de TEH d'aquelles finalitats d'explotació
més invisibilitzades i que romanen infradetectades: TEH amb fins d'explotació en treballs o serveis
forçats en el treball de la llar, TEH amb fins de criminalitat forçada i TEH per a matrimonis forçats.
Tots aquests tipus d'explotació del delicte de tràfic de persones es recullen en l'article 177 bis del
Codi Penal.
A més, #TambeEsTrafic preveu sensibilitzar la societat i oferir formació a agents clau dels sectors
públics i privats amb l'elaboració, en els propers mesos, d'un document amb recomanacions i
propostes de millora.
Malgrat els importants progressos en els últims 20 anys, les polítiques públiques adoptades a
Espanya per lluitar contra el tràfic de persones contenen greus limitacions que dificulten l'accés a
drets d'aquelles dones que han estat traficades amb fins d'explotació infradetectats i invisibilitzats.
Aquestes víctimes també s'han de protegir i han de poder accedir a drets', comenta na Rosa Maria
Cendón, Coordinadora de Relacions Institucionals i Incidència de SICAR cat.
Proyecto ESPERANZA i SICAR porten anys atenent dones que han estat sotmeses al TEH amb
altres fins d'explotació tot i que, sovint, no hagin estat identificades formalment com a víctimes
d'aquest greu delicte. Per a ambdues delegacions aquesta no és una realitat nova, encara que sí
complexa.

Marta González, Coordinadora de Sensibilització de Proyecto ESPERANZA: 'Les conseqüències
d'aquests delictes sobre les seves víctimes són profundes i arriben a tots els àmbits de la seva
persona i, per tant, necessiten una atenció integral que els permeti reprendre el control sobre les
seves pròpies vides. És fonamental, doncs, que aquests altres fins d'explotació siguin reconeguts
pels actors clau, i que la seva capacitat per detectar-los s’enforteixi. Veiem necessària també la
creació d'aliances intersectorials que afavoreixin la detecció de casos per derivar-los a serveis
especialitzats com els nostres'.
L'anàlisi de casos pràctics atesos en els 10 últims anys en les dues delegacions mostra que les
dones víctimes de TEH amb fins de treballs o serveis forçats en el treball de la llar, la criminalitat
forçada i el matrimoni forçat pateixen greus vulneracions de drets que atempten contra la seva
integritat física, la seva llibertat de moviment i el seu dret a no ser sotmeses a un tracte cruel, inhumà
o degradant, entre d'altres.
S'observa, a més, que els casos de treballs o serveis forçats en el treball de la llar i de matrimoni
forçat afecten de manera desproporcionada a dones i nenes pel fet de ser-ho, i que els casos de
criminalitat forçada que afecten dones tenen un fort component de gènere que ha de ser analitzat
en detall. Per tot això, l'enfocament de gènere és fonamental.
Tant a nivell mundial com a nivell estatal, les dades estadístiques apunten també que dones i nenes
són víctimes majoritàries de tràfic de persones.
Segons l'últim informe disponible (2018) d'UNODC, "les víctimes del tràfic de persones amb fins
d'explotació sexual van constituir el 59% de les víctimes detectades el 2016. Una víctima de cada
tres detectades va ser traficada per a treballs forçats i el 7 % de les víctimes detectades van
ser víctimes de tràfic amb altres fins d'explotació ".
Per la seva banda, segons el balanç 2014-2018 del Ministeri de l'Interior, a través del CITCO, les
nenes van representar el 100% dels casos de TEH amb fins de matrimoni forçat, mentre que
el 24% de les víctimes de TEH amb fins de treball forçat i el 72% de víctimes de TEH amb fins
de criminalitat forçada van ser dones i nenes.

Nacions Unides, Consell d’Europa (GRETA) i TIP report insisteixen a visibilitzar tots
els tipus de tràfic de persones amb fins d’explotació
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per Nacions Unides1 el 2015 per l'Agenda
2030, inclouen metes clares per prevenir l'abús i l'explotació, eliminar totes les formes de violència
contra les dones i les nenes, i erradicar el treball forçat i la mà d'obra infantil.
El Grup d'Experts sobre Lluita contra el Tràfic d'Éssers Humans (GRETA) del Consell d'Europa, en
nombroses ocasions, ha sol·licitat a les autoritats espanyoles que garanteixin que l'acció
contra el tràfic de persones és integral i que es dirigeix a totes les víctimes de TEH per a tots
els fins d'explotació, tenint en compte la dimensió de gènere del TEH i la vulnerabilitat particular
dels nens i de les nenes.

1

El 2015, Nacions Unides va aprovar l'Agenda 2030 amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. El tràfic d'éssers humans en
forma part i és un fenomen relacionat amb diversos ODS com el 5 (Igualtat de gènere), el 8 (Treball digne i creixement econòmic) i el
16 (Pau, justícia i institucions sòlides). Cal adoptar mesures immediates i efectives per acabar amb el treball forçat, l'esclavitud
moderna i el tràfic de persones, així com amb el treball infantil en totes les seves formes. Un objectiu alhora permet contribuir a
posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes (ODS 5.1). I a eliminar totes les formes de violència
contra les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic de persones i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació
(ODS 5.2).

En la mateixa línia, el recent informe TIP Report 2020 dels Estats Units indica que a Espanya, tot i
els esforços, persisteixen llacunes en la identificació d'aquelles víctimes de TEH amb fins
d'explotació més invisibilitzats.
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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).
#TambeEsTrafic és un projecte que colideren Proyecto Esperanza (a Madrid) i SICAR cat (a
Catalunya), ambdues delegacions de l'entitat d’Adoratrius. SICAR cat i Proyecto ESPERANZA
estan especialitzades en el suport integral a dones víctimes de tràfic de persones i en l'anàlisi crítica
sobre el fenomen del TEH, en base a un enfocament de drets humans i de gènere, que garanteixi
l'accés de les víctimes als seus drets i que ofereixi una resposta adequada a les seves necessitats.

