25 de Març: Dia Internacional de Record de les Víctimes de l'Esclavatge i del Tràfic
Transatlàntic d'Esclaus

ALIANÇA ENTRE PROJECTES ADORATRIUS PER RECOLZAR LES
VÍCTIMES DE 'TRATA' SOL·LICITANTS D'ASIL
• Un 9’5% de les dones víctimes de tràfic ateses a SICAR cat i Proyecto
ESPERANZA durant el 2013 van sol·licitar protecció internacional. (29 dones)
• Al 2013 només 1 dona víctima de 'trata', atesa per Proyecto Esperanza i Creu
Roja, va aconseguir l'estatut de refugiada.
• El telèfon d'emergències va rebre 244 trucades durant l'últim any i de les 105
dones víctimes de 'trata' donades d'alta als serveis de l'entitat, totes van rebre
informació jurídica individualitzada.
•

La Llei d'Asil reconeix expressament la persecució per motius de gènere i es refereix a
la situació d'especial vulnerabilitat de les víctimes de 'trata'.

Barcelona, 25 de març del 2014. Adoratrius, en el marc del seu Programa d'Atenció integral a Dones
víctimes de 'trata' d'éssers humans sol·licitants d'asil, vinculat al Fons Europeu per als refugiats i
finançat pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, va rebre al 2013 un total de 244 trucades al telèfon
d'emergències, actiu les 24 hores. A més, de les 160 dones identificades com a víctimes de tràfic, 105
dones van ser donades d'alta als serveis de l'entitat i van rebre informació jurídica individualitzada.
El projecte, compartit per SICAR cat i Proyecto Esperanza, sorgeix com a resposta a les demandes i
necessitat en relació a l'atenció d'aquelles víctimes de tràfic d'éssers humans que poden ser, a més,
sol·licitants d'asil.
Al 2013, 29 dones donades d'alta a l'entitat, és a dir, un 9’5%, sol·licitaren protecció internacional.
La Llei d'Asil, Llei 12/2009 reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària, reconeix expressament la
persecució per motius de gènere (articles 3 i 7.e) i es refereix a la situació d'especial vulnerabilitat de les
víctimes de 'trata', que s'ha de tenir en compte a l'hora de tramitar aquest tipus de sol·licituds (article 46).
No obstant, a la pràctica, les sol·licituds de protecció internacional basades en aquest motiu estan sent
denegades. Les autoritats exclouen en general les sol·licituds de protecció internacional basades en el fet
de ser, haver estat o estar en risc de convertir-se en víctima de 'trata', al·legant que no tenen encaix jurídic
en la definició de refugiat, reconduint aquestes sol·licituds a la Llei d'Estrangeria.
Tan sols un dona víctima de 'trata' atesa a Proyecto Esperanza, en col·laboració amb Creu Roja, ha
aconseguit l'estatut de refugiada, confiem que aquest cas suposi un canvi de rumb i criteri en la posició de
les autoritats espanyoles.
Segons Rosa Cendón, coordinadora de SICAR cat: ‘Ens continua preocupant l'escàs impacte dels
mecanismes de protecció internacional que s'apliquen a las víctimes de 'trata'. No obstant, considerem que
l'aposta per projectes tan concrets com el nostre, que realitza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a
través del Fons Europeu per als Refugiats, és una forma de garantir i de donar seguiment sobre aquest
tema’.
De les 29 dones sol·licitants d'asil donades d'alta a l'entitat, 19 corresponen a sol·licituds pendents de
resoldre d'anys anteriors i 10 són altes noves del 2013.

Asil i 'Trata': Quan és possible la seva aplicació?
Des dels Projectes SICAR i ESPERANZA considerem que en molts d'aquests casos la protecció
internacional per a les víctimes de 'trata' és plenament aplicable i exigible, d'acord amb la nostra legislació i
amb el Dret Internacional, en concret, per exemple, quan:
•

Moltes víctimes de tràfic s'han vist obligades a buscar una oportunitat a l'estranger i a sortir del seu
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•
•

país fugint de la violència de gènere que estaven patint en origen.
Altres, un cop que han sigut víctimes de 'trata' amb fins d'explotació sexual a Europa, tenen clar que
no poden tornar al seu país d'origen ja que se veurien exposades al rebuig i a l'estigmatització per
part de les seves famílies i/o comunitats d'origen.
En molts altres casos, dones víctimes de 'trata' que han aconseguit fugir de les xarxes i que no han
saldat el deute que els hi exigien els 'tratants', o que han arribat a col·laborar amb les autoritats
contra els autors del delicte, es veurien exposades a greus represàlies o al risc de ser re-traficades,
en el cas que siguin tornades al seu país d'origen, ja que existeix una enorme impunitat, ineficàcia i
corrupció de les autoritats en molts dels països dels que provenen.

‘És fonamental tenir clar que, segons el Dret Internacional, s'ha de permetre a les víctimes de 'trata' activar
tant els mecanismes de protecció i atenció, específicament previstos en la “Llei d'Estrangeria”, com garantir
el seu dret a sol·licitar protecció per la via d'asil, ambdues vies són compatibles. En tot cas, l'Estat sempre
ha de garantir el principi de no-devolució d'una persona a un lloc on pugui sofrir un tracte inhumà o
degradant”, explica Marta González, Coordinadora de Proyecto Esperanza.
Des dels Projectes SICAR i ESPERANZA demanem a les autoritats que reconeguin a la pràctica a les
víctimes de 'trata' el dret a sol·licitar protecció internacional i a obtenir aquesta protecció en cas de reunir-ne
els requisits de la definició de refugiat, o quan no sigui possible retornar al país d'origen en condicions de
seguretat per córrer un risc real de patir tortures, tractes inhumans o degradants, de conformitat amb la Llei
12/2009 sobre asil i protecció subsidiària que reconeix la persecució per motius de gènere, incloent les
víctimes de 'trata' com a grup vulnerable.

Promoció dels drets humans bàsics de les dones víctimes de TEH
Un cop identificada com a víctima de 'trata', en coordinació amb altres administracions públiques, la dona
accedeix de manera voluntària al programa de SICAR cat o Proyecto Esperanza. Posteriorment, es
dissenya una intervenció individual, coordinada per professionals, en la que s'acorden amb la dona els
objectius del procés. La dona pot accedir a un, varis o tots els serveis del programa: Informació i
Orientació, Assistència legal i jurídica i Intervenció social.
El Servei d'Informació i Orientació, que compta amb un telèfon d'Emergències actiu les 24 hores del dia, va
realitzar el passat any 216 actuacions. Les principals vies d'accés de las demandes van ser: 30% d'ONGs,
30% d'Administracions Públiques, 29% de Forces de Seguretat de l'Estat i 7% d'altres projectes
d'Adoratrius.
El disseny d'un procés d'intervenció social adaptat al perfil de cada dona, respectuós amb el seu bagatge
cultural i les seves competències, va atendre al 71% de les dones ja que en el 29% dels casos aquestes
van prioritzar l'atenció jurídica. No obstant, la intervenció social pot activar-se en un futur.
Pel que fa a l'atenció jurídica, totes les usuàries van rebre aquest servei ja que la seva condició de
sol·licitants d'asil requereix la intervenció i l'orientació de l'equip d'advocats de SICAR.cat i Proyecto
Esperanza.

Més informació:
Laura Toronjo: comunicacion@proyectoesperanza.org | 696792236 |
Rosa Cendón: info@adoratrius.cat | 661861875 |
Sobre SICAR cat i Sobre Proyecto ESPERANZA
Ambdós Projectes, a càrrec de la Congregació de Religioses Adoratrius, compten amb un equip multidisciplinari
de professionals que considera la 'trata' de persones una violació dels drets humans. I garanteixen un model de
gestió compromès amb la qualitat i l'excel·lència, havent obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons
el model EFQM (European Foundation for Quality Management).
Més info: www.sicar.cat i www.proyectoesperanza.org
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