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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

MENDICITAT FORÇADA
Tot i els progressos importants que han tingut lloc en els darrers 20 anys, les polítiques
públiques adoptades per lluitar contra el tràfic d’éssers humans (TEH) contenen limitacions
greus que dificulten l'accés a drets d'aquelles persones que han estat víctimes de tràfic amb fins
d'explotació invisibilitzats infradetectats.
En aquest sentit, el Grup d'Experts contra el Tràfic d’Éssers Humans (GRETA) del Consell
d'Europa fa anys que apressa el govern espanyol a adoptar un pla d'acció nacional integral
contra el tràfic que inclogui el TEH amb
diferents fins d'explotació .
Les dades relatives a la identificació de
víctimes de tràfic amb fins de explotació
com l'explotació per a treballs o serveis
forçats en servei domèstic, per a criminalitat
forçada, per a matrimonis forçats o per a la
mendicitat continuen sent anecdòtics.
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 delicte greu.
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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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