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Tracta de sers humans

Accem ofereix els següents recursos  
a les víctimes de trata de sers d’humans: 

•	 Asistència	jurídica	en	asil	i	estrangeria,	amb	 
independència de la forma d’ explotació  
(laboral,	sexual,	etc.).

•	 Asistència	i	suport	psicològic.	
•	 Inserció	socio-laboral.

Si desitja conèixer més sobre el fenomen  
de la tracta de sers humans i conèixer el treball  

que Accem desenvolupa a aquest àmbit,  
pot visitar la següent pàgina web:

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

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

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

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

accem@accem.es
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•	La tracta de sers hu-
mans és el recluta-
ment,	 transport,	 re-
cepció	 i	 allotjament	
de	persones,	recorrent	
a	 l’amenaça,	 utilitza-
ció de la força o altres 
formes	de	coacció,	per	
aconseguir  el control 
sobre les persones 
amb fins d’explotació. 

•	La tracta de sers hu-
mans es manifesta en 
forma d’explotació 
sexual,	 laboral,	 matri-
monis	forçats,	servitud	
i	 esclavitud,	 explota-
ció	 de	 la	 mendicitat,	
extracció	d’òrgans,	 ex-
plotació en la realitza-
ció d’activitats delicti-
ves,	etc.	

•	És	 un	 fenòmen	 que	
s’origina	 a	 la	 pobresa,	
la	 injustícia	 i	 la	 des-
igualtat	 social,	 i	 que	
s’aprofita i parasita el 
legítim desig de les 
persones d’emigrar i 
buscar una vida millor.

•	És el tercer negoci 
il.lícit mes lucratiu del 
món,	després	del	tràfic	
d’armes i de drogues.

•	Les	 víctimes	 de	 tra-
ta sufreixen l’ efecte 
dels	tòpics	i	mites	que	
envolten	aquest	fenò-
men,	 provocant	 la	
seua estigmatització 
i impedint la seua re-
cuperació com a víc-
times d’una violació 
dels drets humans. 

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

 “Trata de blancas” és una expressió incorrecta per re-
ferir-se a aquest fenòmen, és un terme anacrònic sorgit quan 
l’esclavitut de les persones “no blanques” no constituia un  
delicte. 
 És fonamental subrayar que trata de persones no és 
sinònim de prostitució, encara que moltes de les seues víctimes 
ho siguen de diferents formes d’explotació sexual. 

“Ja	sabien	al	que	venien”	

 És indiferent que 
una víctima de trata cone-
ga l’activitat a la que es va a 
dedicar i inclús que consen-
ta fer-ho. Eixe consentiment 
no implica acceptar les con-
dicions d’esclavitud, falta de 
llibertat, abusos, amenaces 
i altres violacions dels seus 
drets fonamentals que con-
curreixen en els casos de 
trata. 

	“Ara	anomenen	trata	al	que	sempre	hem	
conegut com a explotació dels treballa-
dors”

 La trata de persones potser una 
forma d’explotació laboral, pero no totes 
les persones que són explotades en el tre-
ball són víctimes de trata de persones. La 
falta de libertat per deixar el treball, i les 
mesures de coacció que pateixen de forma 
directa per part dels tratants  
marquen la diferència.

“Eixes	coses	ací	no	passen,	ocorren	sobretot	en	els	
països	pobres”
 Segons la ONU, Espanya és un dels princi-
pals països de trànsit i destí de les víctimes de tracta. 
La tracta de persones a Espanya es manifesta amb fins 
d’explotació sexual, laboral, explotació de la mendici-

tat i matrimonis servils. Les 
víctimes de tracta sí proce-
deixen majoritàriament de 
països empobrits.

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

  Molt sovint es con- 
fonen tracta de sers humanos i trà-
fic il.lícit de migrants com si foren 
un mateix fenòmen. El caràcter no 
consentit de la situació, la coerció i 
la finalitat de l’explotació distingixen 
la tracta del tràfic il·lícit de migrants. 
La tracta és una violació dels DD.HH., 
mentres el tràfic és una infracció de 
les lleis migratòries.

“Les	víctimes	de	trata	són	persones	indefenses,	
pobres,	sense	cultura	ni	formació”

 Els tractants aprofiten moltes vegades 
situacions de pobresa i exclusió social per a trobar 
les seues víctimes, però és un gran error establir un 
perfil únic i homogeni de les víctimes de tracta de 
persones. Moltes són persones instruïdes, amb un 
elevat nivell formatiu i inclús, de vegades, també 
econòmic. 


