
                                                                                  

 
18 d’octubre: Dia Europeu contra la Trata d’Éssers Humans  

 
La Red Española contra la Trata de Personas i  
la Xarxa Catalana sobre la Trata de Persones  

exigeixen als partits polítics un compromís 
seriós en la lluita contra la Trata de persones i la protecció de les víctimes d'aquest delicte, 

mitjançant una nova Llei de Protecció de les Víctimes de Trata 
 

 
18 d’octubre de 2011- Aquest any, la Unió Europea ha regulat la protecció i assistència a 
les víctimes de la Trata a través de la Directiva per a la Prevenció i lluita contra la trata 
d’éssers humans i la protecció de les seves víctimes (2011/36/EU). Aquesta nova Directiva 
obliga als Estats a adoptar una perspectiva centrada en la protecció de les víctimes en 
totes les seves actuacions i disposicions legals.  
 
En aquest context, la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) i la Xarxa 
Catalana sobre la Trata de Persones (XCT) sol·liciten als candidats a les properes 
eleccions que es comprometin a lluitar contra la trata, i sobretot a protegir a les víctimes, 
traslladant aquesta Directiva a través d'una Llei de protecció per a les Víctimes 
de Trata d'Éssers Humans .  
 
Ambdues Xarxes consideren que en els darrers anys l’Estat espanyol ha avançat en la 
lluita contra la trata d’éssers humans, amb la signatura i ratificació del Conveni Europeu 
del Consell d’Europa contra la Trata de Persones en 2008 (Conveni de Varsòvia), la 
posada en marxa del Ier Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de 
Explotación Sexual (2009-2011) i promulgant altres dispositius legals. No obstant això, 
considerem que aquests avanços han estat insuficients i que Espanya no ha assolit 
incorporar un enfocament basat en els drets de les víctimes en la pràctica. 
 

Al 2010 només 44 persones de les 1.605 víctimes identificades han sol·licitat el període de 
restabliment i reflexió. Un nombre realment baix que indica que algun aspecte està fallant 
en la protecció i assistència de les víctimes, que en molts casos semblen no comptar amb 
informació suficient sobre els seus drets i els recursos a la seva disposició. Fins a ara 
Espanya només ha rendit comptes sobre l'actuació policial i fiscal, però no existeixen 
dades sobre la protecció efectiva dels drets a les víctimes. 

 
Les entitats membres i col·laboradores de la RECTP i la XCT esperen que en la propera 
legislatura es mantinguin els avanços assolits i es millori la protecció dels drets de les 
víctimes, a través de les següents recomanacions per a la pròxima legislatura : 
 

- Elaborar una Llei de protecció dels drets de les víctimes de trata i adoptar un nou 
Pla integral contra la Trata d'Éssers Humans. 

- Avaluar l'impacte del Ier Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines 
de Explotación Sexual, i incorporar les lliçons apreses en el nou Pla contra la Trata. 



                                                                                  

- Reconèixer el dret de les víctimes a sol·licitar i obtenir Protecció Internacional, en 
el marc de la Llei 12/2009, Reguladora del Dret d'Asil i de la Protecció Subsidiària, 
superant les reticències existents en l'actualitat per al reconeixement de l'Estatut de 
Refugiat a aquest col·lectiu. 

- Adoptar mesures i recursos específics per a grups especialment vulnerables, com 
són els/les menors d’edat. 

- Formació especialitzada per a tots els sectors professionals implicats. 

- Millorar la coordinació entre autoritats competents en la identificació i derivació de 
víctimes. 

- Crear un organisme dedicat a garantir el compliment dels drets de les víctimes. 

- Recopilar i fer públiques les dades i estadístiques sobre la realitat de la Trata a 
Espanya. 

- Prevenir l'explotació a través de l'estudi de la situació actual i el control de punts 
d'entrada. 

- Realitzar campanyes de sensibilització social sobre totes les realitats de la trata. 

- Reconèixer la importància del paper de les organitzacions especialitzades 
en els processos d'identificació, informació, assessorament i valoració de la situació 
de la persona víctima.  

 
 
Donen suport a aquest comunicat  

Entitats membre de la RECTP: APRAMP, AIETI (Asociación para la Investigación y Especialización sobre 
Temas Iberoamericanos), CEAR, CONFER, Fundación Cruz Blanca, Fundación IEPALA (Instituto de 
Estudios Políticos para América Latina y África), Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, 
Proyecto Esperanza, Tierra de hombres, Women´s Link Worldwide, Red Cántabra contra la Trata, Xarxa 
Catalana sobre la Trata de Persones, Save the Children. 

Entitats col·laboradores de la RECTP: ACNUR, Amnistía Internacional, Cáritas, Cruz Roja, CONFER 
(Confederación de Religiosos de España) 

 
 
 


