SICAR cat presenta la memòria anual del 2014
 Durant el darrer exercici ha atès 117 víctimes del tràfic d'éssers humans
 El 40% de les noves altes assessorades al servei jurídic de l’entitat han denunciat
els seus explotadors
 Dels 52 permisos de treball i residència que el Govern espanyol ha concedit a les
víctimes del tràfic, 19 són de dones vinculades a SICAR cat
Barcelona, 1 d’abril del 2015. SICAR cat, programa de l'Obra Social de les Religioses
Adoratrius que ofereix atenció integral a dones víctimes del tràfic d'éssers humans
(TEH), presenta la seva memòria anual del 2014. Aquest exercici de transparència recull
l'activitat i la gestió de les diferents àrees de l'entitat i es pot consultar on-line.

Durant el 2014, SICAR cat ha atès 117 víctimes del tràfic d'éssers humans, 4 de les quals
menors d'edat, fills i filles de les usuàries. D'aquestes 117 persones, 61 són altes noves
mentre que les 56 restants corresponen a expedients en seguiment. A més a més, el
41% de la població atesa té entre 18 i 24 anys, de manera que, respecte al 2013, la
mitjana d'edat ha baixat ja que llavors era de més de 30 anys. Pel que fa a la
procedència, per tercer any consecutiu, la majoria d'usuàries, el 57%, provenen del
continent africà, especialment de Nigèria.

Un cop detectada o identificada com a víctima de TEH, en coordinació amb altres ens
públics o privats, la dona accedeix de manera voluntària al programa de SICAR cat.
Posteriorment, es dissenya una intervenció individual, coordinada per un equip
interdisciplinari, 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.

El Servei d'Informació i Orientació, que compta amb un telèfon d'Emergències actiu les
24 hores els 365 dies/any, va atendre 83 demandes. Les principals vies d'accés de las
demandes han estat: 35% d'ONGs, 26% d'Administracions Públiques i 23% de Forces de
Seguretat de l'Estat. El 52% de les demandes han provingut de la ciutat de Barcelona.

D'una mostra de 39 dones contactades mitjançant les demandes, el 82% provenen d'un
context familiar de vulnerabilitat social, el 75% tenen una relació positiva amb la seva

família i el 51% tenen fills. En quant a qui va captar-les per a ser explotades
posteriorment, un 33% van ser les amistats, un 13% la parella i un 13% també els
familiars. L'engany, en quant a l'objectiu pel qual la persona va deixar origen, representa
el 82%, mentre que l'engany en quant a les condicions és el 15%. El 54% de les dones no
van signar cap tipus de document abans de partir i un 26% van sotmetre's a un ritual a
mode de contracte.

Respecte al viatge, un 51% va utilitzar l'avió i un 38% va fer-lo per vies terrestres. El 46%
de les 39 dones van fer un viatge directe i un 36% van ser traslladades passant per
diferents països de trànsit. La majoria de dones, el 38%, va realitzar el viatge amb altres
dones i un 28% ho va fer sola. Un cop a destí, al 44% les va rebre una persona
desconeguda i també a un 44% una persona coneguda.

El 49% de les dones van ser alliberades per mitjans propis tot i que el 33% van fer-ho
a través de les forces de seguretat i un 8% gràcies a la col·laboració d'un client. En el 41%
dels casos, tant la dona com la seva família es troben en situació de perill.
Pel que fa als serveis jurídics de SICAR cat, el recurs més utilitzat, s’han atès un total de
80 dones, 47 de les quals responen a noves altes. El 40% d’aquestes han denunciat els
seus explotadors i dels 33 expedients en seguiment, el 27% de les dones també han
formalitzat una denúncia al llarg del 2014. Per tant, en total s’han efectuat 28 denúncies,
20 de les quals com a testimonis protegits, de manera que aquestes dades demostren
que les víctimes del tràfic d’éssers humans sí que denuncien.
D’altra banda, dels 52 permisos de residència i treball que ha concedit el Govern
espanyol a les víctimes del tràfic d’éssers humans, 19 són de dones vinculades a SICAR
cat (13 per col·laboració policial i 6 per situació personal). A més a més, 15 dones són
susceptibles de protecció internacional i 3 són sol·licitants d’asil. I és que 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 del TEH, que s'ha de tenir en compte a
l'hora de tramitar aquest tipus de sol·licituds (article 46).

Rosa Cendón, coordinadora de sensibilització i incidència de SICAR cat valora que
“s’han produït avenços en la coordinació interinstitucional entre els cossos policials, la

Delegació del Govern i la Fiscalia. Això reverteix en què les víctimes puguin accedir més
fàcilment als mecanismes previstos per la Llei d’Estrangeria. Considerem que aquest
canvi és fruit de l’aplicació efectiva d’ambdós Protocols de Protecció de les víctimes
del tràfic d’éssers humans (l’estatal i el català). Tot i així, aquests protocols continuen
delegant la protecció i atenció a les víctimes en les entitats especialitzades, i eludint les
seves responsabilitats davant d’aquesta greu violació de drets humans”.

Contacte
Rosa Cendón: info@adoratrius.cat |661 86 18 75 o 699 05 01 33|
Sobre SICAR cat
Programa a càrrec de la Congregació de Religioses Adoratrius que compta amb un equip interdisciplinari de
professionals que considera el tràfic d’éssers humans una greu violació dels drets humans de les víctimes.
Garanteix un model de gestió compromès amb la qualitat i l’excel·lència i ha obtingut el diploma de
compromís de qualitat, segons el model EFQM (European Foundation for Quality Management).
Enguany ha rebut el Premi Solidaritat que atorga el Institut Drets Humans de Catalunya al Parlament de
Catalunya.

Més informació
www.sicar.cat

