Setmana del 8 de Març: Dia Internacional de les Dones
Descarrega el document complet APORTACIONS
El Comitè per a l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona (el Comitè CEDAW) de les
Nacions Unides es reuneix aquesta setmana a Ginebra per elaborar una Recomanació General que ofereixi
directrius als 189 estats part en la "Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació
Contra la Dona" (la CEDAW), entre ells Espanya des de l'any 2001.

TRÀFIC DE DONES I NENES EN EL CONTEXT DE
LA MIGRACIÓ GLOBAL
Durant el 2017, s'estima que hi va haver 258 milions de persones migrants internacionals a tot el món; un
augment de gairebé el 50 per cent des del 2000 amb 173 milions
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Proyecto ESPERANZA i SICAR cat d’Adoratrius han remès al Comitè CEDAW una de
les 111 aportacions rebudes abans del 18 de febrer des d'organismes internacionals,
agències especialitzades de les Nacions Unides i altres ONGs.
Les aportacions d’Adoratrius enviades se centren en: Tràfic d’éssers humans com a
base per a la sol·licitud d'asil, i el compliment de les obligacions i compromisos per
part dels estats part, en el marc de la CEDAW.
Del 4 al 8 de març, es preveu un debat general per a l'elaboració d'un primer esborrany
que veurà la llum al juliol del 2019, que obligarà Espanya a incloure en els seus
informes periòdics relatius a la implementació dels Drets emparats per la CEDAW,
mandats específics en matèria de tràfic de dones i nenes en el context de les
migracions globals.
El debat tindrà en compte el context migratori actual i prendrà com a referència els
compromisos dels Estats Part en els processos multilaterals que aborden la
problemàtica: L’Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible i el Pacte Mundial per a les
Migracions.

Barcelona, 7 de març del 2019. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra demà 8 de març,
Proyecto ESPERANZA i SICAR cat, tots dos d’Adoratrius, comparteixen i visibilitzen les aportacions conjuntes
sobre tràfic de dones i nenes en el context de la migració global, que van remetre al Comitè per a l'eliminació de la
discriminació contra la dona (CEDAW, per les seves sigles en anglès). El document conjunt dels projectes
d'Adoratrius és una de les 111 aportacions que organismes internacionals, agències especialitzades i ONGs van
enviar al CEDAW abans del 18 de febrer, data límit de recepció.
Fa un any, a Suïssa, coincidint amb el 69è període de sessions, el Comitè CEDAW va decidir elaborar una
Recomanació General (RG) sobre el tràfic de dones i nenes en el context de la migració global. L'objectiu de la RG
és proporcionar orientació autoritzada als Estats Part sobre mesures legislatives, polítiques i altres mesures
adequades a adoptar, per garantir la implementació efectiva de la CEDAW.
El Comitè CEDAW és l'òrgan d'experts independents que supervisa l'aplicació de la CEDAW. Aquest òrgan està
compost per 23 experts en matèria de drets de la dona procedents del món sencer. Els estats que són part en la
CEDAW tenen l'obligació de presentar al Comitè CEDAW informes periòdics relatius a l'aplicació dels drets
emparats en el tractat internacional. En les seves reunions, el Comitè CEDAW examina els informes i remet a
cada Estat Part les seves preocupacions i recomanacions en forma d'observacions finals
Amb la RG es busca analitzar les causes profundes que posen en risc dones i nenes de convertir-se en víctimes
de tràfic d’éssers humans i conèixer els mecanismes que les mantenen ocultes en aquest fenomen, de manera
que els Estats puguin identificar-los, reconèixer-los i abordar-los per a la seva erradicació. La RG en elaboració
perfila les obligacions dels Estats Part en relació amb l'article 6 de la CEDAW, assegurant que els drets humans
de les dones i les nenes són respectats, protegits i implementats, de conformitat amb el Dret Internacional. El
Llistat: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/GRTrafficking.aspx
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treball es contextualitzarà per respondre a realitats actuals dels fluxos migratoris globals que no coneixen
precedent i al seu vincle amb uns majors nivells de tràfic de dones i nenes, així com a les formes emergents
d'explotació a què estan sotmeses.

Aportacions a la RG de Proyecto ESPERANZA i SICAR cat
El document d’aportacions de 5 pàgines de Proyecto ESPERANZA i SICAR cat – entitats que ofereixen suport
integral i especialitzat a dones víctimes del tràfic de persones -, va ser remès abans del 18 de febrer al Comitè
CEDAW i detalla aspectes de millora en relació amb dues temàtiques:
El tràfic de persones com a base per a la sol·licitud d’asil
A Espanya, la Llei d'Asil estableix la necessitat de tenir en compte les situacions específiques de persones
sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional en situació de vulnerabilitat, entre les quals inclou la situació
de les víctimes de tràfic de persones. No obstant això, na Rosa Maria Cendón Coordinadora de Sensibilització i
Incidència política de SICAR cat afegeix: A Espanya, malgrat els avenços que s'han produït, la manca del
desenvolupament reglamentari requerit per la Llei d'Asil no ha permès desplegar amb plenes garanties la protecció
adequada per a col·lectius especialment vulnerables, entre ells les víctimes de tràfic d'éssers humans. Tot i que la
Llei d'Asil espanyola reconeix la persecució per motius de gènere, falta consolidar i assimilar de manera
sistemàtica que el tràfic de persones pot constituir per se un motiu de protecció internacional. Cal refermar el
reconeixement de la situació de tràfic de persones com a motiu suficient per accedir a la protecció internacional,
quan hi hagi risc al país d'origen, sense necessitat d'exigir l'existència d'altres dels motius de persecució
contemplats en la definició de refugiat/a , d'acord amb el criteri de l'ACNUR.
Proyecto ESPERANZA i SICAR cat incideixen que cal aprofundir en la pràctica i implementar de manera
adequada que els dos sistemes de protecció, el d'asil i el de protecció a les víctimes de tràfic de persones,
siguin compatibles entre si. L'asil és un dret que l'Estat ha de reconèixer a tota persona que reuneixi els requisits
previstos en la legislació, i l'existència de mesures de protecció per a víctimes de tràfic sota la "Llei d'Estrangeria"
no pot ser, en cap cas, motiu per no admetre a tràmit o denegar una sol·licitud d'asil d'una víctima de tràfic de
persones.
Marta González, Coordinadora de Sensibilització de Proyecto ESPERANZA Adoratrius comenta: Es necessita la
proactivitat de les autoritats per detectar els elements del tràfic d’éssers humans i els d'asil. En particular, es
requereixen mecanismes que permetin la primerenca identificació de víctimes de tràfic de persones en els
contextos de recepció i acollida d'immigrants i persones a la recerca de protecció internacional. Aquests
mecanismes han de ser proactius, basar-se en indicis observables i sense esperar l'autoidentificació de les
víctimes o potencials víctimes de tràfic de persones. Per contra, en aquest primer moment, s'han d'oferir
alternatives d'acollida i atenció a les víctimes o potencials víctimes detectades que els permeti un temps de reflexió
i decisió adequat a les seves necessitats.
La CEDAW com a marc per assistir als Estats Part en el compliment de les obligacions i compromisos
contrets per suprimir totes les formes de tràfic de dones i nenes
En virtut de l'obligació continguda en la CEDAW d'establir sancions que prohibeixin tota discriminació contra la
dona, la legislació espanyola ha tipificat al tràfic d'éssers humans com un delicte. No obstant això, afegeix
González: cal que s'implementi aquesta infracció penal en distinció clara respecte a altres figures
delictives i en paral·lel al principi de no discriminació establert per la Convenció, entre altres instruments, i
l'agreujant per motius de gènere previst en el Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la
violència contra les dones i la violència domèstica.
Es requereix l'adopció de mesures efectives de protecció a les víctimes de tràfic contra tot acte de discriminació o
violència i en concret, represàlies per haver-se alliberat de la situació d'explotació o per col·laborar en un
procediment penal contra els seus traficants. Per assegurar una protecció efectiva en el sentit de l'Article 2 de la
CEDAW, aquestes mesures haurien d'incloure, com a mínim, als fills / es de la víctima i alternatives per a la
protecció d'aquells que es trobin al país d'origen (per exemple, la reagrupació familiar en el territori en què
es trobi la víctima).
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Sobre SICAR cat i Proyecto ESPERANZA: Tots dos projectes d'Adoratrius compten amb un equip multidisciplinari de
professionals que considera el tràfic de persones una violació dels 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).
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