20 de Juny: Dia Mundial del Refugiat

68 VÍCTIMES DE TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS ATESES
EL 2016 AMB NECESSITATS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL
• El 2016 es va concedir 1 estatut de protecció subsidiària i, en el que va d'any, un total
de 6 dones víctimes de tràfic d’éssers humans amb fins d'explotació sexual ateses a
SICAR cat i Proyecto Esperanza, tots dos projectes d’Adoratrius, van obtenir l'estatut
de refugiades.
• 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 tràfic d’éssers humans.
Madrid, 20 de juny del 2017. Proyecto Esperanza (Madrid) i SICAR cat (Catalunya), ambdós d’Adoratrius, han
donat resposta el 2016 a 68 persones víctimes de tràfic d’éssers humans amb necessitats de protecció
internacional (38 casos nous + 30 casos seguiment). Aquesta aliança d’#Adoratrius es porta a terme a través del
programa d'Atenció Integral a dones víctimes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, que
compta amb el finançament del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en concret de la Subdirecció General d’
Integració dels Immigrants, que gestiona el Fons Europeu d'Asil, Migració i integració (FAMI).
Marta González, Coordinadora de Proyecto ESPERANZA afegeix: Aquestes resolucions favorables suposen un
avanç important en el reconeixement per part de les autoritats espanyoles de la interconnexió entre el
dret d'asil i el tràfic d'éssers humans. Queda, però, molt recorregut perquè l'Estat espanyol consolidi i
garanteixi que aquelles persones, majoritàriament dones, que han estat víctimes del tràfic d’éssers humans i
que a més estan en necessitat de protecció internacional, puguin exercir el seu dret a obtenir asil de forma
efectiva.

Avenços: Presència a l'aeroport del Prat, resolucions favorables i augment de coordinació
i sensibilització amb agents especialitzats.
Al llarg del 2016, s'han mantingut reunions amb l'OAR (Oficina d'asil i refugi) i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat
Social, que gestiona el FAMI. "Aquest fet ha contribuït a una major sensibilitat de tots dos ens davant les
dones que sol·liciten asil, ja sigui en fronteres habilitades com l'aeroport o en territori, i a una millor coordinació
amb SICAR cat i Proyecto ESPERANZA com a entitats especialitzades en l'atenció integral a dones víctimes del
tràfic de persones. A més, hem pogut accedir a les entrevistes d'identificació que es duen a terme a l'aeroport
del Prat, aspecte en el que portàvem incidint des de fa temps", afegeix Rosa Cendón, Coordinadora de Sicar
cat.
Ambdues organitzacions valoren en aquests mesos del 2017 l'augment de l'admissió a tràmit de casos de
sol·licituds d'asil formulades en frontera (aeroport) en casos en què es dóna una situació de persecució per
motius de gènere al país d'origen o en trànsit durant el procés migratori, unit a indicis de tràfic d’éssers humans.
Gairebé el 100% de les sol·licituds presentades han estat admeses a tràmit. També en els últims mesos,
s'ha detectat un canvi respecte a les nacionalitats dels casos de víctimes de tràfic d’éssers humans amb
necessitat de protecció internacional ja que sembla que s'ha produït un descens de casos de dones procedents
de Nigèria en frontera -aeroport-, davant d'un augment de casos de dones procedents d'altres països
subsaharians com Camerun i República Centreafricana.
Les dones en situació de tràfic d’éssers humans que són detectades, ja sigui per l'administració pública o per
entitats socials, estan en una situació de vulnerabilitat màxima i de la correcta identificació i valoració depèn que
puguin accedir a la xarxa de serveis i a un procés de recuperació integral al qual la legislació els dóna dret.
"Volem incidir en la necessitat que es reconegui en la pràctica que els sistemes de protecció previstos per
a víctimes de tràfic d’éssers humans, per una banda en la llei d'estrangeria i per un altre els drets d'asil,
són compatibles i no excloents entre si i que es garanteixi que siguin aplicats de forma paral·lela, quan sigui
necessari ", afegeix Cendón.

Des del programa es dediquen esforços a la coordinació i cooperació amb els agents implicats en la lluita
contra el tràfic d'éssers humans i els actors que intervenen en l'àmbit de l'asil, amb l'objectiu de millorar
l'efectivitat i la qualitat en la detecció, l’assistència i la protecció de les víctimes. Per aquest motiu, es
realitzen reunions periòdiques en les que, des del projecte, s'expressen inquietuds i propostes de millora. Els
resultats es consideren molt satisfactoris, ja que s'han pogut introduir millores com, la presència a l'aeroport del
Prat d'entitats especialitzades en tràfic d'éssers humans quan es detecten indicis en una sol·licitud d'asil o els
acords assolits amb l'OAR per obrir la possibilitat que, davant d'un indici de tràfic d’éssers humans en una
sol·licitud d'asil, es contacti proactivament amb una entitat especialitzada que pugui valorar el cas.

Programa integral amb enfocament de Drets Humans, Gènere i Interculturalitat
Aquest programa es porta executant des del 2013 i es dirigeix a dones sol·licitants d'asil i presumptes víctimes
del tràfic d’éssers humans i els seus fills / es a càrrec també sol·licitant d'asil. Els objectius són:
1. Garantir el ple accés a drets de les dones víctimes de tràfic d’éssers humans sol·licitants d'asil.
2. Oferir allotjament segur i confidencial on la dona pugui iniciar el seu procés de recuperació i integració.
3. Prestar un servei especialitzat social i jurídic ajustat a les necessitats de les beneficiàries orientades a la
integració social de les dones.
4. Promoure la coordinació institucional per afavorir el procediment d'asil de les dones ateses.

El contingut principal del programa ofereix les següents actuacions: Atenció jurídica i legal, Acollida temporal i
Intervenció social (habitatge, salut, cobertura de necessitats bàsiques, necessitats d'informació i orientació,
accés a ocupació i ajudes econòmiques).

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

Les víctimes de tràfic de persones s'han vist obligades a buscar una oportunitat a l'estranger i a sortir del
seu país fugint de la violència de gènere que estaven patint en origen i a la qual tornarien a estar
exposades si tornen.
Han estat víctimes de tràfic amb fins d'explotació, majoritàriament sexual, a Europa i temen tornar al seu
país d'origen ja que es veurien exposades al rebuig i a l'estigmatització per part de les seves famílies i /
o comunitats d'origen.
Han aconseguit fugir de les xarxes, però no han saldat el deute que els exigien els traficants, o han
arribat a col·laborar amb les autoritats policials o judicials contra els autors del delicte i es veurien
exposades a greus represàlies o al risc de ser re-traficades, en el cas de ser retornades al seu país
d'origen, a l'existir una enorme impunitat, ineficàcia i corrupció de les autoritats en molts dels països dels
quals provenen.

'És fonamental tenir clar que, segons del Dret Internacional, s’ha de permetre a les víctimes de tràfic d’éssers
humans activar tant els mecanismes de protecció i atenció, específicament previstos a la "Llei d'Estrangeria",
com garantir el seu dret a sol·licitar protecció per la via d'asil , les dues 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 patir un tracte inhumà o
degradant ", explica Marta González.
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Sobre SICAR cat i Proyecto ESPERANZA Ambdós Projectes, a càrrec d’Adoratrius, compten amb un equip multidisciplinari de
professionals que considera el tràfic de persones una violació del Drets Humans. Garanteixen un model de gestió compromès amb
la qualitat i l'excel·lència, i han obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons el model EFQM (European Foundation for
Quality Management).

