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#TambeEsTrafic visibilitza aquelles formes de tràfic de dones
que romanen ocultes a casa nostra. Entre elles, el tràfic de
persones amb fins d'explotació en el treball de la llar, el tràfic per
a la criminalitat forçada i per a matrimonis forçats.
Estudi de casos

EXTRACCIÓ D’ÒRGANS
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, com el tràfic de persones per a l’extracció d’òrgans.
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'explotació.
Segons Nacions Unides, entre el 2010 i el
2018, es van detectar, en múltiples països del
món, aproximadament 300 víctimes de tràfic
de persones per a l’extracció d’òrgans .
Amb molta probabilitat, però, aquestes dades
subestimen

la magnitud real

d’aquest

fenomen, especialment per dues raons:
•

La dificultat en la detecció d´indicis que, per l´alta especificitat i necessària actuació de personal
sanitari, queda reduït a l´àmbit mèdic.

•

La confusió entre el tràfic de persones amb finalitat d´extracció òrgans i el delicte de tràfic d´òrgans
que, malgrat ser complementaris, compten amb marcs jurídics diferents.
Per aquest motiu, l´ICAT ha publicat un informe centrat en el tràfic de persones per a l’extracció d´òrgans i
ha recordat als Estats la necessitat de posar el focus en aquesta finalitat d´explotació que afecta,
principalment, a aquelles persones que es troben en una major situació de vulnerabilitat, entre les quals
persones immigrants indocumentades, refugiades i/o persones que viuen en condicions d´extrema pobresa.

Casos
•

Ekaterina, Aleksei, Boris

QUÈ POTS FER TU?
El tràfic de persones és més a prop del que pensem i també té lloc a Catalunya. El teu paper
és clau i ets fonamental en la seva lluita. Què pots fer?
-

Estigues alerta
Sigues conscient
Sigues responsable
Pren mesures
Contacta’ns al 679 654 088

#TambeEsTrafic
vol
aconseguir
que
l'aplicació d'estàndards de drets humans es
garanteixin a totes les víctimes de tràfic de
persones amb independència de quina sigui
la finalitat d'explotació a la qual han estat
sotmeses. Informa’t: www.sicar.cat
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