SICAR cat atén el 2017 un total de 212 víctimes de tràfic
d'éssers humans, 23 de les quals són menors
• 1 dona víctima de tràfic d’éssers humans aconsegueix l’estatut de
refugiada
• 47 persones regularitzen la seva situació administrativa
• 61 dones acompanyades en processos penals

Barcelona,15 de març del 2017. SICAR cat, programa d'atenció integral a víctimes del tràfic
d'éssers humans (TEH), va donar resposta el 2017 a 212 persones víctimes d'aquesta greu
violació de Drets Humans: 189 dones i 23 menors d'edat, que inclouen 11 unitats familiars.
Aquestes 212 persones responen a les persones contactades al Servei d’Informació i
Orientació, les que posteriorment es vinculen al programa i les usuàries d’anys anteriors que
segueixen la seva recuperació a l’entitat.
El Servei d'Informació i Orientació (Contacte), que compta amb un telèfon d'Emergència
actiu les 24 hores els 365 dies de l'any, va atendre 136 persones (125 dones, 6 menors
immigrants no acompanyades (MINAs), 5 fills/es de víctimes de TEH). Les principals vies
d'accés d'aquestes demandes van ser els Serveis públics (36%) i les Forces de seguretat
(32%). La majoria de les demandes, un 45%, van ser de Barcelona ciutat i en segon lloc de la
província de Barcelona, un 23%. La detecció d'indicis de TEH en llocs fronterers habilitats, un
14%, van tenir lloc a l’aeroport Barcelona-El Prat.
El 46% de les persones contactades són d’Àfrica, d’11 països diferents. No obstant, SICAR cat
va donar resposta a dones de 30 nacionalitats. Les més destacades van ser la nigeriana,
25%, i la xinesa, 21%. D’altra banda, durant l’exercici 2017 hi va haver un augment de casos
procedents d’Amèrica Llatina, sobretot de Veneçuela i Colòmbia. La franja d'edat majoritària de
les noves usuàries va ser de 18-25 anys, un 36%, seguida de la de majors de 30 anys, un
24%, i les de 26-30 anys, un 16%. Els i les menors víctimes de tràfic d’éssers humans van
representar un 8% dels nous contactes. Les principals formes d’explotació de les víctimes
adultes van ser: explotació sexual (79%), explotació laboral (5%) i matrimonis forçats (2%).
D'una mostra de 53 dones contactades, el 73% venien d'un context familiar de vulnerabilitat
social, el 66% mantenen una relació positiva amb la seva família i el 47% tenen fills/es al seu
càrrec. Pel que fa a qui les va captar per a ser explotades posteriorment, en la majoria
d'ocasions, un 38%, van ser les pròpies amistats de la víctima i, un 17%, altres persones
alienes al cercle d'amistats, la família (13%) i la parella ( 5%).
El 49% d'aquestes 53 dones van ser enganyades pel que fa a l'objectiu pel qual van deixar el
seu país d'origen i el 70% no va signar cap document a mode de contracte. En quant al viatge,
el 52% va viatjar amb avió, el 38% per vies terrestres i el 4% en vaixell. La majoria van fer ruta
per països en trànsit (58%) i van viatjar soles (36%). Un cop a destí, es van alliberar per
mitjans propis (51%) i un 32% ho van fer els cossos policials. En el 41% dels casos la dona es
troba actualment en situació de perill.
Un cop detectada o identificada com a víctima de TEH, en coordinació amb altres ens públics o
privats, la dona accedeix de manera voluntària a SICAR cat. Posteriorment, es dissenya un pla
d'intervenció individual, que coordina un equip interdisciplinari, en el qual s’acorden amb la
usuària els objectius del seu procés de recuperació. La dona pot accedir a un o a diversos
serveis que el programa ofereix (retorn voluntari, allotjament, salut, assistència jurídica, atenció
social, formació i treball).

Principals resultats d’intervenció 2017
El Servei Jurídic de SICAR cat ha estat el recurs més utilitzat per les usuàries. En total, va
atendre 140 dones, de les quals 74 van ser noves altes.
El Dret Internacional permet a les víctimes de TEH acollir-se tant als mecanismes de protecció
i atenció, específicament previstos a la “Llei d'Estrangeria” (article 59bis de la LOEX); com el
seu dret a sol·licitar protecció per la via d'asil, quan estan en necessitat de protecció
internacional, per tal de garantir el principi de no-devolució i evitar el risc de patir un tracte
inhumà o degradant. En aquests casos ambdues vies són compatibles.
De les 74 noves altes al servei, 46 es van beneficiar per l'aplicació de mecanismes de l'article
59bis de la LOEX i dels 41 períodes de restabliment i reflexió oferts, 37 dones s’hi van acollir.
A més, es van concedir 11 permisos de residència i treball provisionals, 6 per col·laboració
policial i 5 per situació personal. També es van renovar 30 permisos de residència i treball
provisionals per 1 any d’anys anteriors, pendents d’esdevenir definitius per 5 anys.
Respecte el dret d’asil, una dona víctima de tràfic d’éssers humans va veure reconegut el seu
dret a l’asil i va obtenir l’estatut de refugiada. A més, 40 dones ateses el 2017 van ser
susceptibles de protecció internacional i van rebre assessorament especialitzat del servei
jurídic de l’entitat.
D’aquestes 40 persones, finalment un total de 29 dones, 13 de les quals en territori i 16 a
frontera, van sol·licitar protecció internacional i 8 menors per extensió també a territori. El 100%
d’aquestes 37 sol·licituds van ser admeses a tràmit. A més, l’equip jurídic va fer el
seguiment de 15 sol·licituds d’anys anteriors (10 dones i 5 menors d’edat).
Finalment, 47 persones van regularitzar la seva situació administrativa ja fos mitjançant el 59bis
o la “Llei d’asil”. D’aquestes 47, 3 dones van regularitzar per ambdues vies.
Des del punt de vista penal, es van formalitzar 16 denúncies, el 47% de les quals com a
testimonis protegits, i l’equip jurídic va continuar el seguiment penal de 61 dones.
El Servei d’Allotjament, que des dels diferents dispositius residencials propis i externs atén
les necessitats bàsiques, en condicions de protecció i seguretat, va rebre 51 demandes, el
96% de les quals es van respondre. Els dispositius residencials de SICAR cat, amb 19 places,
van allotjar 34 persones, és a dir, 28 dones i 6 fills/es. D'altra banda, 15 dones van accedir a
l'habitatge en recursos no residencials amb el suport de l’entitat.
Des Atenció Social s'acompanya el procés d'integració social de les víctimes de TEH, es
promocionen les seves pròpies capacitats i, a més, es facilita l'accés als recursos que
contribueixen a la millora de la seva qualitat de vida. Es van resoldre el 2017 el 98% de les 104
demandes de cobertura de necessitats bàsiques i el 99% de demandes relacionades amb
ajudes econòmiques.
Un total de 13 dones de les 26 ateses en el Servei de Formació i Treball van trobar feina, el
23% de les quals, per més de 3 mesos, amb contracte i amb remuneració a partir del salari
mínim interprofessional (SMI). El 62% de les usuàries que es van ocupar van fer-ho a través
del programa RAI (Intervenció per a la recuperació, apoderament i inserció laboral de dones
víctimes de tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual), que duu a terme SICAR cat
conjuntament amb la Fundació SURT.
Amb el Servei de Retorn, es facilita a les víctimes de TEH el retorn voluntari al país d’origen,
en condicions de seguretat. Durant el 2017, 4 dones van decidir tornar, 1 a Europa de l’Est i 3
a Amèrica de Llatina. Un d’aquests retorns es va gestionar amb l’Organització Internacional per
a les Migracions (OIM), ens amb qui SICAR cat té un conveni per garantir un trasllat segur de

les víctimes de TEH quan decideixen donar-se una altra oportunitat al seu país. D’altra banda,
2 retorns voluntaris els va gestionar directament SICAR cat i 1 per altres mitjans.
Des del Servei de Salut es possibilita l’accés a la salut per acompanyar la recuperació física
però també psicològica ja que les víctimes han patit un delicte que causa profunds danys
psicològics. Recuperar-se d'aquesta greu violació de Drets Humans comporta temps i una
intervenció terapèutica que faciliti la cura de les ferides emocionals i psicològiques que es
deriven de l'experiència traumàtica viscuda. Un total de 29 dones van rebre suport psicològic i
psiquiàtric.
Menors
El 2017 SICAR cat va atendre 23 menors: 14 fills/es d'usuàries (9 en seguiment, 5 nous
casos), que inclouen les unitats familiars, i 9 MINA, és a dir, menors immigrants no
acompanyades (3 en seguiment, 6 nous casos). Les unitats familiars són famílies
monoparentals víctimes del tràfic d’éssers humans. Estan compostes per una dona i els seus
fills/es menors a càrrec que es troben en territori. De les 11 ateses el 2017, 8 són d’anys
anteriors i 3 corresponen a noves altes.

Principals resultats d’incidència
A part de l'atenció integral a víctimes de tràfic d'éssers humans, des d'una perspectiva de Drets
Humans, SICAR cat denuncia la situació de les víctimes de TEH amb accions de sensibilització
i incidència política. El 2017, com a entitat especialitzada, va participar en 31 activitats
formatives a través de les quals va poder arribar a 1430 persones i ha esdevingut partner dels
projectes europeus PHIT (Psychological Health Impact of Trafficking in Human Beings on
female victims) i Justice at Last, iniciatives que tenen continuïtat aquest 2018.
Finalment, es van mantenir 63 reunions amb 40 actors i institucions clau per garantir l’accés a
drets de les víctimes de tràfic d’éssers humans tant adultes com menors (protecció
internacional, procés administratiu i penal).
Altres accions destacades van ser: Compareixença al Parlament de Catalunya a petició de la
Comissió d’Igualtat de les Persones, Participació a l’Intergrup de les persones refugiades a
Catalunya, Presentació al Parlament Europeu, Brussel·les, del ‘Conveni d’atenció a les víctimes
de TEH entre SICAR cat i els Mossos d’Esquadra’, Informe ombra a la Comissió dels Drets del
Nen de Nacions Unides, Informe ombra al GRETA (Group of Experts on Action against
Trafficking in Human Beings), Contribució a la creació dels neologismes ‘tràfic de persones’ i
‘contraban de persones’ per part del TERMCAT.
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CONTACTE MITJANS DE COMUNICACIÓ:
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Sobre SICAR cat

Adoratrius és una entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que presta atenció
a dones vulnerabilitzades. A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR cat,
que ofereix atenció integral a dones i infants víctimes del tràfic d’éssers humans (TEH) per a
la seva recuperació i la restitució dels seus drets. Així mateix, promou el canvi social a través
de la sensibilització i la denúncia d’aquesta greu violació de Drets Humans (DDHH).

