
 

 
Webminari: Presentació dels resultats de el projecte SPEAKING OUT - #TambeEsTrafic per la 

protecció de les víctimes i supervivents del tràfic per a totes les finalitats d'explotació 
 

EL TRÀFIC DE PERSONES CONTINUA 
INVISIBILITZAT EN MOLTES DE LES SEVES 

FINALITATS  
 

El tràfic amb fins d'explotació en el treball de la llar, el tràfic per matrimoni forçats i el 
tràfic per criminalitat forçada són una realitat infradetectada a Espanya 

  
● A Espanya, hi ha finalitats del tràfic que romanen invisibilitzades, infradetectades i 

desateses, i això impacta negativament en l'accés a drets de les víctimes i en la seva 
recuperació integral.         

● El desconeixement, la manca de sensibilitat i l’absència de polítiques públiques 
integrals i pressupost per a altres finalitats del tràfic contribueix 
a generar infradetecció, desprotecció i revictimització de les víctimes i supervivents 
i , d'altra banda, un alt grau d'impunitat.           

● Proyecto ESPERANZA i SICAR cat insisteixen en la importància i la necessitat 
d'aprovar una Llei Integral de Prevenció del Tràfic d'Éssers Humans i Protecció 
Integral de totes les Víctimes. 

 
Madrid, 9 de juny de 2021. Aquest matí ha tingut lloc el webminar "Presentació dels resultats de el 
projecte SPEAKING OUT - #TambeEsTrafic per la protecció de les víctimes i supervivents del 
tràfic per a totes les finalitats d'explotació", organitzada per Proyecto ESPERANZA i SICAR cat les 
dues delegacions d’Adoratrius a Madrid i Catalunya respectivament. El Seminari web s'ha celebrat amb 
motiu de la finalització de el projecte #TambeEsTrafic que ambdues organitzacions han desenvolupat 
en els darrers 2 anys amb l'objectiu de millorar la detecció i la protecció de dones i nenes víctimes de 
tràfic a Espanya per a aquelles finalitats d'explotació que encara romanen ocultes i invisibilitzades, com 
són el tràfic amb fins d'explotació en el treball de la llar, el tràfic per matrimonis forçats i el tràfic per 
criminalitat forçada. 
  
Les activitats de el projecte s'han centrat en analitzar la legislació existent, realitzar un estudi qualitatiu 
de 24 casos, detectar les dificultats de les víctimes en l'accés a drets, i la realització d’un mapa dels 
actors clau amb qui s'han mantingut , a més, reunions d'intercanvi i contrast. Des d'octubre de l'any 2020 
s'ha ofert formació en el marc de el projecte a professionals tant del sector públic, com d'entitats privades, 
i s'han dissenyat i difós campanyes de sensibilització a través de xarxes socials i mitjans de 
comunicació. Tot això amb l'objectiu final d'aconseguir que l'aplicació dels estàndards de Drets Humans 
per a les víctimes de tràfic d'éssers humans de les diferents finalitats d'explotació sigui una realitat a 
Espanya. 
  
Context internacional i europeu en xifres 
 
La primera part del webminar va anar a càrrec de Marta González, Coordinadora d'l'Àrea de 
Sensibilització i Incidència de Proyecto ESPERANZA que va assenyalar algunes dades de fonts com 
Nacions Unides o el Parlament Europeu. González detalla: Tot i que el tràfic amb fins d'explotació sexual 
continua tenint un impacte innegable (segons l'últim informe disponible de l'Oficina de Nacions Unides 
contra la Droga i el Delicte les víctimes d'aquesta finalitat de tràfic constitueix el 50% de les víctimes 
detectades en 2018[1] ), el tràfic d'éssers humans per a altres finalitats d'explotació és una 
realitat. Segons el mateix informe, un 38% de les persones traficades ho són per a treball forçós (en 



agricultura, construcció, servei domèstic, indústria pesquera, mineria, venda ambulant et), un 6% per la 
comissió d'activitats delictives, un 1,5% per mendicitat, un 1% per a matrimonis forçats, i menys 
d'1% per tràfic d'òrgans. 
  
Aquesta realitat també és assenyalada en un estudi recentment publicat pel Parlament Europeu 
que conclou que la situació general del tràfic de persones a la Unió Europea ha evolucionat gradualment 
des 2014 i que, tot i que les principals finalitats d'explotació romanen inalterades, sent la majoria de les 
víctimes de tràfic identificades a Europa, un 56%, víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual (el 95% 
d'elles dones) almenys en set Estats membre (Bèlgica, Irlanda, Croàcia, Finlàndia, Lituània, Portugal i 
Polònia) la majoria de les víctimes identificades van patir tràfic amb fins d'explotació laboral, afectant 
aquesta finalitat de tràfic al 26% de les víctimes (sent el 20% dones). Així mateix, el 18% de les víctimes 
de tràfic identificades a Europa (de les quals el 68% van ser dones) van ser objecte de delicte per 
a altres finalitats d'explotació, entre elles el tràfic per a la comissió d'activitats delictives, per 
matrimonis forçats i per mendicitat forçada  [2] .   
  
Durant la presentació s’ha analitzat cadascuna d'aquestes finalitats de tràfic aportant exemples de casos 
i compartint els elements i indicadors observats, per contribuir en la prevenció del delicte i a millorar la 
detecció d'aquesta greu violació de Drets Humans i la protecció de totes les víctimes i 
supervivents. Document d’Anàlisis i Recomanacions  
  
La segona part del webminar va comptar amb la intervenció de Nerea Bilbatua, Tècnica de 
Sensibilització i Incidència de Proyecto ESPERANZA Adoratrius que va abordar les recomanacions 
principals, entre les quals va destacar o la necessitat d' aprovar una Llei integral de prevenció del Tràfic 
d'Éssers Humans i Protecció integral de totes les Víctimes a Espanya que abordi el fenomen del Tràfic 
en totes les seves formes i en tota la seva complexitat, donant resposta a totes les finalitats del Tràfic, 
tant interna com transnacional, relacionada, o no, amb la delinqüència organitzada, i tenint en compte 
que Espanya pot ser país d'origen, trànsit o destinació de la persona traficada. 
  
Aquesta Llei Integral a la qual Adoratrius va fer aportacions recentment ha de posar al centre a les 
persones, i consolidar un enfocament que reconegui a les víctimes com a titulars de drets ia 
l'administració com a titular d'obligacions. Ha d'incorporar a més en totes les seves disposicions, la 
perspectiva de Drets Humans, de Gènere i d'Infància, i assegurar una aproximació interseccional i 
transcultural.  
  
Bilbatúa va afegir també altres recomanacions com: Revisar i actualitzar el Protocol Marc de Protecció 
a les Víctimes de Tràfic (2011) i els seus annexos; reforçar la formació especialitzada d'actors clau per 
a la detecció d'indicis i derivació de possibles casos de totes les finalitats de tràfic; detectar i identificar 
la superposició de situacions de tràfic per actuar i protegir la víctima davant a totes les finalitats 
d'explotació sofertes. Per finalitzar va afegir la necessitat de promoure la creació d' aliances amb actors 
clau no especialitzats en tràfic, i consolidar l'accés al dret d'asil de les persones víctimes de tràfic que 
requereixin Protecció internacional, atenent a les seves necessitats específiques. 
  
Pel que fa a les conclusions González va destacar que hi ha un gran desconeixement per part d'actors 
clau i de la societat en general, així com manca de sensibilitat i normalització o minimització de l'impacte 
d'aquestes finalitats de tràfic. Va insistir en la idea que fins ara aquestes altres finalitats no han 
estat prioritzades en l'agenda política  i en què hi ha una absència de polítiques públiques integrals i de 
pressupost per a aquestes altres finalitats de tràfic . Les conseqüències deriven en la invisibilitat, 
infradetecció / identificació, desprotecció i revictimització de les víctimes i supervivents, així com en un 
alt grau d'impunitat dels traficants. 
  
 
Més informació i entrevistes: 
  
Laura Toronjo: comunicacion@proyectoesperanza.org | 696 79 22 36 
  
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). 



 
[1] UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (2020) 
[2] Implementation of Directive 2011/36 / EU: Migration and gender issues. European implementation ass essment 
Study (2020) 
 
 


