SICAR cat denuncia que el nou Decret de la Generalitat exclourà la
majoria de dones víctimes del tràfic d'éssers humans
L'entitat demana que es tinguin en compte les especificitats de cada situació
de violència exercida vers les dones
La Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència recull un ventall
més ampli d’instruments d’identificació de la violència masclista que el propi futur
Decret, que es basa en la resolució judicial.
Barcelona, 13 de març de 2015. SICAR cat denuncia que el Decret que garanteix una
indemnització a les dones víctimes de la violència masclista, que la consellera de
Benestar Social i Família, Neus Munté, va anunciar dimecres al Parlament, beneficiarà a
poques víctimes del tràfic d’éssers humans.

L’entitat, que ofereix atenció integral a dones víctimes del tràfic d'éssers humans,
recorda que el proper mes d’abril es compliran 7 anys de l’aprovació de la Llei 5/2008, de
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquesta llei va
constituir un gran avenç respecte la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ja que reconeixia altres
manifestacions de la violència que s’exerceix sobre les dones com ara el tràfic de
dones i nenes per a la seva explotació sexual, matrimonis forçats, mutilació genital
femenina,...

A més a més, SICAR cat també destaca que la Llei 5/2008, a diferència del futur Decret,
recull un ventall consensuat més ampli d’instruments d’identificació de la violència
masclista per tal d'exercir els drets reconeguts a les dones i que no només es vinculés a la
denúncia dels fets. Fins al moment, la llei reconeix altres instruments com ara:
-

Sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa

-

Ordre de protecció vigent

-

Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

-

Qualsevol mesura cautelar judicial

-

Atestat de les forces i cossos de seguretat

-

Informe mèdic o psicològic del centre sanitari

-

Informe dels serveis socials d’atenció primària, serveis d’acollida i recuperació,
serveis d’intervenció especialitzada i unitats especialitzades de les forces i cossos
de seguretat

-

Informe de l’Institut Català de les Dones

És per aquest motiu que SICAR cat considera un retrocés que, a efectes de tenir el dret
a rebre aquesta indemnització, calgui una resolució judicial que acrediti que la sol·licitant
ha estat víctima de la violència masclista i, en canvi, no es tinguin en compte la resta
d’instruments d’identificació.

Per altra banda, l'entitat valora que no s’han tingut presents les particularitats pròpies de
cada manifestació de la violència masclista. Per exemple, només a nivell judicial, hi
hauria importants diferències entre l’abordatge d’una situació de violència en l’àmbit de la
parella i/o família i una situació de tràfic de dones que permetés accedir finalment a
aquesta indemnització:

-

Formació especialitzada tant del torn d’ofici com de la Fiscalia i la judicatura.

-

Existència de torns d’ofici especialitzats que permet tenir una assistència lletrada
especialitzada.

-

Els ritmes de la justícia no són iguals. En l’àmbit de la parella comptem amb jutjats
de violència sobre la dona que permeten judicis ràpids; en el cas del tràfic de
dones, les sentències poden tardar a resoldre’s fins a 3 anys de mitjana.

-

El nombre de sentències per violència en l’àmbit de la parella o per tràfic de dones
no té res a veure. La tipificació del tràfic de persones en el Codi Penal és tan recent
que tenim un nombre simbòlic de sentències en aplicació de l’art 177bis.

-

La demostració de que s’ha produït el delicte del tràfic de dones requereix d’una
investigació policial que avali la presumpta existència de la comissió del delicte.

Durant els darrers 7 anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya només ha centrat
els seus esforços en la lluita contra la violència en els àmbits de la parella, el familiar i el
laboral; per contra, l’àmbit social o comunitari (que comprèn les agressions sexuals, el
tràfic i explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina o el risc de patirla, els matrimonis forçats, la violència derivada de conflictes armats i la violència contra els

drets sexuals i reproductius) continuen essent una assignatura pendent.

Malgrat que s'ha avançat a nivell teòric, se segueix sense abordar la violència masclista
de forma especialitzada. El desplegament de la llei no s’està duent a terme des de
l’especificitat que cada manifestació de la violència requereix i ens exigeix com a societat.

Rosa Cendón, coordinadora de SICAR cat assenyala que “curiosament, estem observant
que, per exemple, Mossos d’Esquadra, a través de la seva Unitat Central del Tràfic
d’Éssers Humans, ha incorporat que el tractament i la gestió de les víctimes del tràfic
requereix d’una formació i intervenció específiques i especialitzades, diferents a les que
requereix una víctima en l’àmbit de la parella. Per aquest motiu ens sorprèn que les
institucions encarregades de vetllar i garantir el ple exercici dels drets de les dones
víctimes de violència masclista a Catalunya siguin les primeres a no reconèixer aquestes
especificitats. D’alguna forma estan contribuint en la seva revictimització”.

Per tots aquests motius, SICAR cat reclama que s’avaluï el desplegament de la llei
5/2008, i molt especialment, l’impacte que té sobre l’accés a drets per part de les dones i
nenes víctimes del tràfic d’éssers humans.
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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).
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