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

LA PROTECCIÓ DE TOTES LES VÍCTIMES DE TRÀFIC DE
PERSONES HA D’ESTAR AL CENTRE DE L’ACTUACIÓ DE LA UNIÓ
EUROPEA
Les víctimes de tràfic per a l’explotació laboral en el treball de la llar, matrimoni
forçat i criminalitat forçada romanen infradetectades a Espanya
●

Proyecto ESPERANZA i SICAR cat manifesten la seva preocupació davant la nova
política de migració i asil de la UE, anunciada el passat 23 de setembre. El pacte aprovat,
se centra principalment en el control de fronteres de la UE, imposa limitacions a la
migració i estableix un procediment accelerat en frontera, que podria tenir un impacte
negatiu en la capacitat de sol·licitar asil i de detectar indicis de tràfic d’éssers humans
(TEH).

●

Les dues organitzacions han participat en un estudi recent del Parlament Europeu sobre
la implementació de la Directiva 2011/36 que assenyala que, encara que les principals
finalitats d'explotació romanen inalterades, sent la majoria de les víctimes de tràfic de
persones identificades a Europa les víctimes de TEH amb fins explotació sexual (56%),
es detecten cada vegada més altres finalitats de TEH, inclòs el TEH amb fins d'explotació
laboral (26%).

●

El passat mes de juny les dues entitats especialitzades van fer aportacions en el marc
de la Plataforma Europea de la Societat Civil contra el Tràfic davant la Nova Estratègia
contra el Tràfic d'Éssers Humans de la Unió Europea, prevista pel 2021, i van incidir en
la necessitat d'incloure mesures específiques per a la protecció de totes les víctimes de
TEH.

●

Mitjançant el projecte #TambeEsTrafic, Proyecto ESPERANZA i SICAR cat volen
contribuir a la implementació efectiva de la Directiva 2011/36 que obliga els estats a
afrontar el TEH per a totes les finalitats d'explotació. Les dues organitzacions presenten
el "Document d'anàlisi i incidència política: #TambienEsTrata" en el qual analitzen, des
de la seva experiència pràctica, nombrosos casos de tràfic per a l’explotació laboral en
el treball de la llar, matrimoni forçat i criminalitat forçada, per aprofundir en el seu
coneixement i reforçar la protecció de les víctimes.

Barcelona, 15 d’octubre del 2020. Amb motiu del Dia Europeu contra el Tràfic de Persones, el proper
18 d'octubre, que es commemora des del 2007, Proyecto ESPERANZA i SICAR cat, delegacions
d’Adoratrius, volen incidir davant l'actual escenari europeu en la necessitat de fer un pas ferm i coordinat
que doni resposta a totes les finalitats de TEH.
Rosa Maria Cendón, Coordinadora d’Incidència Política de SICAR cat afegeix: Espanya, com a part
de la Unió Europea, ara més que mai, ha de centrar els seus esforços a garantir que no hi hagi víctimes de
primera i segona categoria segons la finalitat d'explotació a la qual han estat sotmeses. Tot i que el Codi
Penal tipifica totes les formes de tràfic, les polítiques públiques espanyoles que s'han adoptat fins ara només
donen resposta al tràfic amb fins d'explotació sexual. Cal que s'adopti un enfocament integral que abasti
totes les finalitats d'explotació i que asseguri l'accés a drets de totes les víctimes d'aquest greu delicte.

Nou pacte de migració i asil UE. Obstacles o suport per a les persones migrants?
En aquest nou context resultat de l'aprovació del pacte de migració i asil per part de la Unió Europea,
Proyecto ESPERANZA i SICAR cat incideixen en l'obligació que l'actuació de la UE es regeixi pel marc de
referència establert en la carta de Drets Humans del 2000. Les dues organitzacions manifesten la seva
preocupació davant el fet que el pacte aprovat se centri, principalment, en el control de fronteres de la UE,
imposi limitacions a la migració i estableixi un procediment accelerat en frontera, que podria tenir un impacte
negatiu en la capacitat de sol·licitar asil i de detectar indicis de tràfic.

Avaluació de la Implementació Directiva Europea 2011/36
La Directiva Europea contra el TEH del 2011 s’està avaluant actualment, a través de dos processos
paral·lels, un al Parlamento Europeu i l’altre davant la Comissió Europea. Proyecto Esperanza i SICAR cat
participen activament en ambdós.
●

El Parlament Europeu ha publicat recentment un estudi sobre la implementació de la Directiva
2011/36 que assenyala, entre altres aspectes, que encara que les principals finalitats d'explotació
romanen inalterades, sent la majoria de les víctimes de TEH identificades a Europa víctimes de TEH
amb fins explotació sexual (56%), es detecten cada vegada més altres finalitats de TEH , inclòs el
TEH amb fins d'explotació laboral (26%). De fet, l'estudi assenyala que, com a mínim, en set Estats
membres (Bèlgica, Irlanda, Croàcia, Finlàndia, Lituània, Portugal i Polònia) la majoria de les víctimes
identificades van ser víctimes de tràfic amb fins d'explotació laboral. Així mateix, el 18% de les
víctimes de TEH identificades a Europa ho van ser per a altres finalitats d'explotació, especialment
el TEH per a la comissió d'activitats delictives, per a matrimonis forçats i per a mendicitat forçada.
Actualment dues comissions de Parlament Europeu (Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de
Gènere i Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior) treballen en l'elaboració
l'informe d'avaluació de la implementació de la Directiva 2011/36, per a la seva adopció a finals
d'any. Aquest informe s'està elaborant sobre la base de l'estudi anteriorment citat, i incorpora les
aportacions i valoracions d'actors rellevants. Entre ells, des d’Adoratrius, SICAR cat i Proyecto
ESPERANZA han estat entrevistades com a entitat especialitzada, per la Eurodiputada Soraya
Rodríguez, que forma part de la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere de Parlament
Europeu.

●

L’Oficina Europea de Coordinació contra el Tràfic de Persones de la Comissió Europea
elabora cada dos anys, en compliment de l'art. 20 de la Directiva 2011/36, un informe sobre el
progrés que s'ha dut a terme en la lluita contra el tràfic d'éssers humans. Per a l'elaboració d'aquest
informe, es tenen en compte les aportacions dels Estats, així com la participació de la Societat Civil.
Com a part de la Xarxa Espanyola contra el Tràfic de Persones es van remetre les aportacions el
març a l'Oficina de Coordinació Europea.

Nova Estratègia contra el Tràfic d’Éssers Humans de la Unió Europea
La Comissió Europea treballa en l'actualitat en una Nova Estratègia contra el Tràfic i està previst que s'adopti
el 2021. Aquesta nova Estratègia és un mecanisme complementari a la Directiva Europea 2011/36.
La Nova Estratègia Europea s'està construint sobre la base de consultes amb actors clau, entre d’altres, els
relators Nacionals i la Plataforma de la Societat Civil de la UE, així com la revisió de documents estratègics
del Parlament Europeu i del Consell d'Europa. Com a part de la Plataforma Europea de la Societat Civil
contra el Tràfic, SICAR cat i Proyecto Esperanza van traslladar les seves aportacions en la reunió virtual
que va tenir lloc el passat 29 de juny. Entre d’altres prioritats, van assenyalar la necessitat de millorar la
identificació primerenca i de garantir suport i assistència adequada i especialitzada per a totes les víctimes
de TEH amb qualsevol finalitat d'explotació.

#TambeEsTrafic promou la protecció de les víctimes de tràfic per a totes les finalitats
d'explotació
Aquest projecte, que va començar a finals del 2019, 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: tràfic amb fins d'explotació laboral en el treball de la llar, tràfic
amb fins de criminalitat forçada i tràfic per a matrimonis forçats.
“Amb aquest projecte volem contribuir a la implementació efectiva de la Directiva Europea 2011/36 que
obliga els estats a afrontar el TEH per a totes les finalitats d'explotació, i augmentar el coneixement i la
sensibilitat cap a aquestes altres finalitats del tràfic, per poder detectar, identificar i protegir totes les víctimes
i evitar la impunitat dels traficants”. Afegeix na Marta Gonzalez, Coordinadora de Sensibilització i
Incidència de Proyecto ESPERANZA.
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 ".
#TambeEsTrafic està realitzant campanyes de sensibilització dirigides a la societat i oferirà el 2021 formació
a agents clau dels sectors públics i privats
A més en el marc del projecte es preveu l'elaboració d'un Documento de análisis e incidencia política:
#TambienEsTrata. A la primera part del document que, es presenta avui, amb motiu del Dia Europeu
Contra el Tràfic, Proyecto ESPERANZA i SICAR cat analitzen, des de la seva experiència pràctica,
nombrosos casos de TEH per a l’explotació laboral en el treball de la llar, matrimoni forçat i criminalitat
forçada. L'objectiu d'aquesta anàlisi és aprofundir en el coneixement d'aquestes finalitats de TEH i reforçar
la protecció de les víctimes. En els propers mesos, es difondrà la segona part del document, que se centrarà
en recomanacions i propostes dirigides a actors clau.

Contactes premsa
Laura Toronjo | comunicacion@proyectoesperanza.org | 696 792 236
Laia Virgili | contactar@adoratrius.cat | 669 477 992
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 Adoratrius. Les dues organitzacions estan especialitzades en el suport
integral a dones víctimes de tràfic de persones i en l'anàlisi crítica sobre el fenomen del tràfic d’éssers
humans, 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.

