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Accem ofereix els següents recursos  
a les víctimes de tracta d’éssers humans: 

•	 Assistència	jurídica	en	asil	i	estrangeria,	amb	in-
dependència	de	la	forma	d’explotació	(laboral,	
sexual,	etc.)	.

•	 Assistència	i	recolzament	psicològic.	
•	 Inserció	socio-laboral.

Si desitja saber més sobre el fenomen  
de la tracta d’éssers humans i conèixer el Treball  

que Accem desenvolupa en aquest àmbit,  
visiti la següent pàgina web:

www.accem.es/es/monograficos/trata-de-personas

Accem proporciona atenció i acollida a persones re-
fugiades i migrants, promou la seva inserció socio-
laboral, i treballa per a la igualtat de drets i deures 
de totes les persones.

Seu Accem:
Pza.	Sta.	María	Soledad	Torres	Acosta,	2

28004	Madrid
Tel:	0034	915	327	478/9				Fax:	0034	915	322	059

accem@accem.es

Tracta	d’éssers	humans



D
ES

M
O
N
TA

N
T TÒ

PI
CS

Tr
ac
ta
	d
’é
ss
er
s	
hu

m
an

s

•	La	 tracta	 d’éssers	
humans és el “reclu-
tament”,	 transport,	
recepció i alberg de 
persones,	 recurrent	 a	
l’amenaça,	a	l’ús	de	la	
força i a altres formes 
de	coacció,	per	a	tenir	
el control sobre elles 
amb fins d’explotació. 

•	La tracta d’éssers hu-
mans es manifesta en 
forma d’explotació se-
xual,	 laboral,	 matrimo-
nis	 forçats,	 “servitud”	 i	
esclavitud,	 explotació	
de	la	mendicitat,	extrac-
ció	 d’òrgans,	 explo-ta-
ció en la comissió d’ac-
tivitats	delictives,	etc.

•	Es un fenomen que en-
fonsa les seves arrels 
en	 la	 pobresa,	 la	 in-
justicia	i	 la	desigualtat	
social,	 i	 que	 s’aprofita	
i parasita el desig le-
gítim de les persones 
a migrar i buscar una 
millor vida.

•	És un dels negocis 
il·lícits més lucratius del 
món,	 	 	 juntament	amb	
el tràfic d’armes i de 
drogues.

•	Les	 víctimes	 de	 trac-
ta pateixen l’efecte 
dels	tòpics	i	els	mites	
que envolten aquest 
fenomen,	que	provo-
quen la seva estigma-
tització	 i	 impedeixen	
la seva recuperació 
com a víctimes d’una 
violació dels drets 
humans. 

“La tracta de persones o tracta de blanques és un delicte 
contra els drets humans considerat com la esclavitud del 
segle	XXI”

 “Tracta de blanques” és una expressió incorrecte per 
a referir-se a aquest fenomen, és un terme anacrònic sorgit 
quan l’esclavitud de les persones “no blanques” no constituïa 
un delicte.
És fonamental subratllar que tracta de persones no és sinónim 
de prostitució, encara que moltes de les seves víctimes ho si-
guin de diverses formes d’explotació sexual. 

“Ja sabien al que venien” 

 És indiferent que 
una víctima de tracta co-
negui l’activitat a la que 
es dedicarà i inclús doni el 
seu consentiment en fer-la.  
Aquest consentiment no 
implica acceptar les condi-
cions d’esclavitud, manca de 
llibertat, abusos, amenaces 
i altres violacions dels seus 
drets fonamentals que con-
corren en els casos de tracta. 

 “Ara anomenen tracta al que sempre 
hem conegut com a explotació dels 
treballadors”

 La tracta de persones pot ser 
una forma d’explotació laboral, però no 
totes les persones que són explotades a 
la feina, són víctimes de tracta de per-
sones.  La manca de llibertat per aban-
donar el Treball, i les mesures de coacció 
que pateixen de forma directa por  
part dels tractants, marquen  
la diferencia.

“Aquestes	coses	aquí	no	passen,	ocorren	sobretot	
en països pobres”
 Segons la ONU, Espanya és un dels principals 
països de trànsit i destinació de les víctimes de tracta.  
La tracta de persones a Espanya es manifesta amb 
finalitats d’explotació sexual, laboral, explotació de 

la mendicitat i matrimonis 
servils. Les víctimes de tracta 
sí procedeixen majoritària-
ment de països empobrits.

“Cau una xarxa de tràfic de treballa-
dors per a fins d’explotació laboral 
en tallers clandestins”

  Sovint es confon 
tracta d’éssers humans i tràfic il·lícit 
de migrants com si fossin un mateix 
fenomen.  El caràcter no consentit de 
la situació, la coerció i la finalitat de 
la explotació distingeixen la tracta 
del tràfic il·lícit de migrants. La tracta 
es una violació dels DD.HH, mentre el 
tràfic és una infracció de les lleis mi-
gratòries.

“Les víctimes de tracta son persones indefen-
ses,	pobres,	sense	cultura	ni	formació”

 Els tractants aprofiten molts cops situa-
cions de pobresa i exclusió social per trobar a les 
seves víctimes, però és una gran errada establir un 
perfil únic i homogeni de les víctimes de tracta de 
persones. Moltes són persones instruïdes, amb un 
elevat nivell formatiu i inclús, en ocasions, també 
econòmic. 


