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L’esclavatge modern és un delicte ocult, però esta succeint a plena vista. El pots veure? 
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“¡Grito libertad al oprimido!  
Libertad a esas mujeres vendidas y compradas.” 

Dámaris Llaudis. 
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1. Introducció i justificació 

El tema que avui ens ocupa és la tracta de persones, un problema de caràcter mundial que 

atempta contra els drets humans de les persones que la pateixen. Abans de començar a parlar 

sobre definicions i dades, creiem, com a grup, en la necessitat de descriure la nostra ideologia 

per arribar a entendre la raó per la qual realitzem aquest treball: 

Som 4 noies joves, estudiants d’Educació Social i sobretot, som persones especialment sensibles 

davant les injustícies i les accions que vulneren els drets humans. Creiem fermament en la 

Declaració Dels Drets Humans de la ONU (1948) i en la necessitat de que aquesta formi part de 

la realitat de totes les persones que conformen el món. Ens considerem feministes, estem en 

contra de la violència de qualsevol mena i sobretot la de gènere i lluitem per un món igualitari, 

on tothom tingui les mateixes possibilitats i que siguem valorats pel que som, persones. Totes 

estem d’acord en que els diners no donen la felicitat, sinó que aquesta està en l’interior de les 

persones, per tant, no entenem a aquells, que de manera egoista interposen els seus interessos 

davant del patiment dels altres. 

Com ja hem esmentat, estem en contra de les injustícies i de totes aquelles accions que vulneren 

els drets de les persones, així doncs, hem decidit tractar el tema de la tracta de blanques per tal 

d’obrir els ulls i donar veu a una problemàtica que s’amaga però que existeix; l’esclavitud ja no 

és un estament que ens serveix per classificar a les persones com a les classes socials de l’Antigua 

Roma, però és una realitat del S.XXI. 

“Según las Naciones Unidas existen más de 27 millones de esclavos en el mundo. Dos terceras 

partes de las víctimas de la trata son mujeres y niñas, la gran mayoría engañadas con falsos 

empleos. Son violadas, drogadas, encerradas, golpeadas. Se les imponen deudas y amenazan a 

sus familias si intentan fugarse, se apoderan de sus pasaportes, las privan de toda clase de 

identificación. Los traficantes consideran a las personas mera mercancía, objetos que pueden 

ser explotados y comercializados para lucrarse con ellos.  

Según las Naciones Unidas el 79% de las victimas de trata son explotadas sexualmente, pero 

existe otro 21%, millones de víctimas con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, 

mendicidad infantil o extracción de órganos. 

La trata de personas es un problema mundial, es el crimen organizado de más rápido 

crecimiento en el mundo y uno de los delitos más vergonzosos que existe”  
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Envers la magnitud del problema, el grup de treball es centrarà en la tracta de persones 

utilitzades amb finalitat sexual d’infants (normalment nenes) i dones, ja que és el més majoritari 

estadísticament. Durant tot el treball que trobareu en endavant, parlarem de diferents termes 

que tenen a veure amb el tema central com són la tracta de blanques, la tracta de persones, la 

prostitució, la violència de gènere, proxeneta, el turisme sexual, etc. Tots aquests termes els 

trobareu definits en l’annex 1.  

“El 80% del tráfico de seres humanos es destinado a la prostitución y en España los explotadores 

sexuales trafican con al menos 18.000 mujeres cada año. En nuestro país, como mínimo, 300.000 

mujeres son explotadas sexualmente y cada día unos 900.000 hombres utilizan a mujeres 

traficadas y prostituidas. Aparte del drama del tráfico se habla de que el 95% de las prostitutas 

(traficadas o no) son víctimas de acoso sexual, entre el 60% y el 75% fueron violadas mientras 

se prostituían y entre el 70% y el 95% fueron víctimas de maltratos físicos. 

La mayoría de las mujeres prostituidas están en graves situaciones de exclusión social: más del 

85% son inmigrantes procedentes de países con menos oportunidades y más desfavorecidos 

(Nigeria, Colombia, Ecuador o los países del Este Europeo). La explotación sexual de las mujeres 

constituye una violación permanente de los Derechos Humanos. Sin duda cabe que tanto la 

prostitución como en tráfico de mujeres son una forma de violencia hacia la mujer pues estas 

mujeres son usadas y abusadas por clientes/prostituidores y reducidas a una mera condición de 

mercancías u objetos sexuales.” (Bermejo, Esclavitud XXI). 

Aquestes dades esgarrifadores ens han deixat bocabadades i amb una sensació d’impotència 

molt gran i fins i tot, amb ràbia. No entenem que aquesta problemàtica que s’emporta per 

davant la vida de moltes persones no estigui a l’ordre del dia, no sigui una lluita on es sumin la 

societat i els diferents poders polítics per eradicar-la. Nosaltres, des de el nostre humil però 

privilegiat lloc com a estudiants d’Educació Social, intentarem mostrar i demostrar la necessitat 

de canvi d’aquesta realitat. 
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2. Estat de la qüestió 

Com hem esmentat en el punt anterior, l’esclavatge segueix existint en l’actualitat, tot i que no 

ens el mostrin de manera gaire directa en mitjans de comunicació ni tinguem a l’abast tota la 

informació que voldríem. En aquest apartat veurem quin és l’estat en el que es troba actualment 

la tracta amb finalitats sexuals d’infants i dones.   

 

2.1. Drets humans violats 

La tracta de persones és una gravíssima violació dels drets humans i a la mateixa vegada, sol 

implicar la violació d’altres drets com: dret a no patir esclavitud o servitud forçosa, dret a no 

patir pràctiques de tortura o altres formes de maltractament humà o degradant, dret a la salut, 

dret a una vivenda digne en condicions de seguretat, dret a no ser discriminat per raons de 

gènere, dret a un treball just i en condicions favorables i el dret a la vida, entre d’altres. 

Hem trobat que el terme esclavitud és un sinònim de la tracta, ja que si existeix tracta, la persona 

deixa de ser lliure i passa a ser propietat d’altri: 

L’esclavitud o l’esclavatge segons la Convenció de Ginebra sobre l’esclavitud (1926) és “el estado 

o condición de las personas sobre las que se ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al 

derecho de propiedad y “esclavo” es toda persona en tal estado o condición.” 

 

2.2. Estat general de la tracta de persones 

El protocol de Palermo: “Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar 

la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”, va recollir la primera definició sobre la 

tracta de persones l’any 2000. Diu així: “La trata de personas se define como la captación, el 

traslado, el transporte, la acogida o la recepción de una persona utilizando la violencia, 

amenazas, engaño, rapto, el abuso de poder o abuso de la situación de vulnerabilidad u otros 

elementos de coacción con el fin de someterla a explotación y lucrarse con su actividad.” (La trata 

de mujeres) 

Segons les xifres de la OIT (Organització Internacional de Treball), aproximadament 2,4 milions 

de persones són víctimes de la tracta de persones en algun moment de la seva vida. (UNODC, 

Delincuencia organizada transnacional). També sabem que, segons Walk Free Foundation 

(WFF), 29,8 milions de persones viuen com a esclaus. Això ens fa veure que l’esclavitud no és un 

tema del passat o de països pobres, ja que aquests solen ser els dos primers pensaments més 

freqüents. I es que no només parlem d’arreu del món, sinó que  a Europa, cada any, hi ha 500.000 

víctimes, i només a Espanya hi tenim 50.000. (lainformación.com, 2014). 
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Tot i que la majoria de casos de tracta de blanques es duu a terme amb fins d’explotació sexual, 

també hi ha casos en els quals la tracta té fins d’explotació laboral, on els nens solen ser els 

primers afectats. Aquesta tracta de persones inclou fabricació, neteja, construcció o la 

preparació per al combat armat, la comissió de delictes menors o mendicitat forçada.  

Es per això que dins de la tracta sexual, la gran majoria són dones; però quan es parla 

d’explotació forçada, els homes, que en gran majoria són nens, augmenta de manera 

considerable. Respecte als delinqüents, les dades mostren que els que han sigut condemnats 

per tracta de persones, el 28% eren dones i el 72% eren homes (Fuente: Gráfico de la UNODC 

basado en los datos presentados por los países.) (UNODC, Informe mundial sobre la trata de 

personas) 

Gràcies a l’Informe Mundial contra la Trata de Personas (UNODC, Delincuencia organizada 

transnacional), podem aportar que l’explotació sexual és la més comuna, sent un 53% de la 

tracta de persones total; les dones i les nenes són les més afectades, tot i que des del 2004 el 

percentatge de dones ha baixat (un 49% davant d’un 74%), i la de les nenes ha augmentat (un 

21% front a un 10%). Finalment, podem confirmar que la tracta de persones acostuma a 

transportar a persones des de països pobres cap a països rics, on són explotats. 

Altres problemes que podem ubicar en la tracta de persones és la transnacionalitat dels delictes, 

que complica tota la investigació a causa de la gran clandestinitat. (Ministerio de Sanidad) 

 

Font: Informe Mundial sobre la Trata de Personas. 

Com podem veure en la imatge de sobre, la tracta de persones es realitza en països rics en 

comparació dels països dels quals són provinents les víctimes. Els destins més comuns són 

Amèrica del Nord, Centra i el Carib; d’Orient Mitjà; i d’Europa Occidental i Central. D’aquesta 
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manera, podem comprovar que els països d’origen són Amèrica  del sud, l’Àfrica subsahariana, 

L’Àsia Meridional, Oriental i Europa Oriental i Central. 

 

2.3. Prostitució lliure, ¿existeix realment? 

Hem de parlar també de la diferència entre prostitució i tracta de blanques. De veritat creiem 

que la hi ha? Al cap i a la fi, les dones que es veuen afectades per la tracta de blanques acaben 

exercint la prostitució i, conseqüentment, patint tots els problemes que això comporta. Per tant, 

creiem que no hi hauria d’haver tanta diferenciació entre aquests dos termes, ja que les 

prostitutes, en molts sovint dels casos, exerceixen el treball forçades per terceres persones. 

I que hi ha de la prostitució que anomenen “de forma lliure”? Creiem que hi ha una gran 

diferència entre les dones que escullen la prostitució com a opció lliure (5%), i aquelles que 

exerceixen la prostitució de forma “lliure”, però a causa de no tenir cap altre remei. És a  dir, hi 

ha molta importància en el fet de que una dona tria aquesta professió a causa de que no té altres 

oportunitats i la seva necessitat econòmica és molt gran, que d’aquelles que, tot tenint altres 

oportunitats i sense grans necessitats econòmiques, escullen aquest treball. 

Finalment, creiem que a l’hora de parlar de tracta de persones i de prostitució, s’hauria de tenir 

en compte totes aquelles dones que, víctimes del capitalisme i sense cap oportunitat de tirar 

endavant, es veuen obligades a treballar com a prostitutes, patint les conseqüències que això 

comporta, com les violacions o abusos per part dels clients, i no parlar d’elles com a prostitutes 

de lliure elecció, ja que per ser lliure elecció haurien de tenir les mateixes oportunitats en altres 

treballs. (Bermejo, Esclavitud XXI hacia la libertad ) 

 

2.4. Tracta de persones a Europa 

Segons EUROSTAT, que ha contemplat dades de 30.146 víctimes, la situació de la tracta de 

persones a Europa és la següent. Com hem dit anteriorment, a Europa segueix sent majoria 

l’explotació sexual en front la laboral, amb un 69%. La majoria de les víctimes, un 80%, són 

dones, i el 95% són utilitzades amb fins sexuals. La majoria de víctimes provenen d’Europa, com 

Romania, i la minoria que no prové d’Europa solen ser de Nigèria, Xina o Vietnam.  

La tracta és la segona font d’ingressos il·legal de la delinqüència, darrera de las droga. Per tant, 

com ja hem mencionat abans, la tracta sexual és la explotació més abundant i preocupant avui 

en dia i que més víctimes registra. (Ministerio de Sanidad) 
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2.5. Tracta de persones a Espanya 

Abans de començar a entrar en matèria i parlar del tema, cal deixar constància que totes les 

dades aportades anteriorment i les que comentarem a continuació no parlen realment de la 

situació actual, tant a Espanya com al món, ja que aquestes dades ens mostren els casos que 

han sigut descoberts, però darrera tot això hi ha molts més casos que encara no han sigut 

investigats. Per tant, les dades obtingudes són tan sols aproximacions.  

Un dels fets que comporta la dificultat d’obtenció de dades és la gran estigmatització de la 

prostitució, juntament amb la relació que se’ls hi atribueix amb la delinqüència, creant així un 

allunyament i exclusió social de les víctimes.  

Per poder parlar de la tracta sexual al nostre país, hem de contemplar la situació general i els 

contextos que contribueixen a que aquestes accions delictives continuïn passant.  

En  primera instància, la prostitució és un fet que ajuda el fet de que aquesta pràctica es segueixi 

realitzant, ja que és el destí més comú de les víctimes de tracta de persones. El fet de que hi hagi 

tanta prostitució al nostre país és el fet de que el 99,7% dels que van com a clients són homes 

(Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO)), i les prostitutes solen ser 

immigrant amb problemes econòmics.  

Una altra part important de la situació al nostre país és la detecció de situacions en la qual 

s’estan portant a terme la prostitució o la tracta de persones. Les formes més comuns són les 

inspeccions de treball, on els cossos de seguretat inspeccionen els llocs de treball de les 

prostitutes. Altres vies de detecció d’aquesta situació és l’entrada al país de les dones que venen 

forçades a exercir la prostitució o quan les dones mateixes es posen en contacte amb dispositius 

de seguretat, ja pot ser mitjançant institucions sanitàries, educatives o serveis d’atenció 

telefònic. Es per aquests motius que les inspeccions de locals han augmentat i en 2024 es van 

realitzar 2.962 inspeccions, on es van detectar 13.983 víctimes o persones en risc d’explotació 

sexual. La majoria eren provinents de Romania. 

El pas següent és la protecció de les víctimes. No només la legislació espanyola s’ocupa de salvar 

a les víctimes de la situació en les que es troben, sinó de protegir-les, oferint-los espais de 

confiança, protecció, allotjament, atenció sanitària, psicològica i molts altres recursos.  

També hi ajuden a les víctimes immigrant i els hi faciliten el retorna als seus països d’origen si 

elles ho sol·liciten.  

Finalment, la última resposta és la actuació policial i la resposta penal enfront els delinqüents.   
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Font: PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 

En aquesta taula podem observar la resposta dels cossos de seguretat davant la tracta de 

persones a Espanya, on durant els anys 2013 i 2014 s’han arrestat a més de 500 persones per 

any. Tot i que queda molt treball per davant, aquest és un petit avenç cap a un futur prometedor. 

(Ministerio de Sanidad) 

En canvi, el segon pla de lluita contra la tracta amb finalitat d’explotació sexual no ha sigut 

aprovat a falta de dos anys per la seva finalització. (ACCEM, Red española contra la trata de 

personas, 2014) 

 

2.6. Captació de les víctimes 

La tracta de persones implica necessàriament que la persona, la víctima, s’hagi de desplaçar del 

lloc on viu al destí on serà explotada; però com ho aconsegueixen els delinqüents? És fàcil pensar 

que aquests segresten a les víctimes i a continuació les obliguen a realitzar els treballs sexuals, 

normalment en prostíbuls, però no sempre és així. 

Moltes vegades, els proxenetes enganyen a les víctimes amb esperança de vida millor. Com hem 

pogut observar anteriorment, les víctimes de tracta de persones solen viure en països pobres, 

on les condicions tant laborals com educatives són nefastes, per tant, l’esperança de poder 

viatjar per trobar un treball millor amb millors condicions és una manera fàcil d’enganyar a les 

víctimes per fer-les viatjar “voluntàriament”, sense necessitat de cometre cap delicte “previ”.   

En moltes de les històries que expliquen les víctimes que han patit tracta de persones hi podem 

identificar un tipus de delinqüent que, en la nostra opinió, és el més comú. Selene, una noia 

romana que va patir la tracta de persones a Espanya (Boyero, 2015) i Carina Ramos, una noia 

procedent de Mar de Plata (Urdinez, 2012), són dos exemples de noies que van ser violades i 

prostituïdes per aquella persona que consideraven la seva parella. En el cas de la Selene, la va 
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convèncer per mudar-se a Espanya per poder treballar a causa de la seva pèssima situació 

econòmica. La Carina, en canvi, va ser violada al negar-se a treballar en el cabaret del que en 

aquell moment era el seu novio.  

Una de les situacions més comuns és la de tracta per part de la parella actual, que les enganya i 

els hi ofereix una vida millor, per finalment acabar prostituint-les. 

 

Font: (Herramienta práctica para la detección de víctimas de trata con fines de explotación 

sexual ) 

Aquest quadre ens mostra de manera molt clara com els delinqüents actuen, els medis que 

utilitzen amb elles i amb els fins que les segresten.  

 

2.7. Mitjans de comunicació contra la tracta: 

Dins de l’apartat “Estat de la qüestió” creiem que és necessari esmentar la poca difusió que els 

mitjans de comunicació, i sobretot, la televisió fa d’aquest tema. És cert que nosaltres, abans de 

començar a fer aquest treball no teníem gaire idea de la magnitud real del problema que tenim 

en la actualitat sobre la tracta de persones. Això ens va fer pensar i replantejar-nos quines 

podien ser les diferents causes de la nostra ignorància. Som la societat de la tecnologia, dels 

avenços i de la comunicació instantània i... ¿com pot ser que no sapiguem gaire res de la tracta 

si Espanya acumula 50.000 víctimes cada any? Una de les raons que se’ns ocorre és la poca 

informació difosa per la televisió, així doncs, la persona que es troba interessada pel tema ha de 

fer una recerca exhaustiva per la xarxa per tal d’informar-se. Creiem, i ens reafirmen d’ençà que 

hem fet aquest treball i hem conegut moltes dades esgarrifadores sobre la tracta de persones 

que el mitjà més enganyós que existeix és la televisió. No mostrar és amagar i amagar és 

enganyar.  
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Ben és cert que algunes vegades si s’ha pogut veure per la televisió en alguns programes: 

“Esclavas” un programa de LaCuatro, algun programa de “Salvados” de LaSexta i com a máxim 

difusor ha estat Mediaset amb la campanya 12 meses: “Con la trata no hay trato”. Com a grup, 

creiem en la necessitat ferma de fer més visible aquesta problemàtica, que avui en dia afecta a 

més de 27 milions de persones en el món, però està clar que la televisió es mou per interessos 

polítics i econòmics i no els convé fer eco de la vergonya que viuen els seus països.  

 

 2.8. ¿Està realment la població informada? 

Una de les raons per la qual vam decidir realitzar aquest treball va ser que la gran majoria 

implicada en aquest grup, tot i saber l’existència de la tracta de persones amb fins sexuals, no 

estàvem informades ni teníem dades exactes. Per tant, una de les idees que vam tenir i vam 

portar a terme va ser la de realitzar una enquesta, ja que ens interessava saber si la gent del 

nostre voltant era conscient del tema. 

Un dels apartats del nostre treball és el de la conscienciació a la societat, perquè si la gent no 

se’n adona d’un problema que ocupa el nostre entorn, és impossible solucionar-lo. Però per què 

vam decidir que era tan important fer obrir als ulls a la població? Perquè al fer les enquestes 

vam confirmar que la gran majoria de la gent no tenia molta informació sobre el tema. A 

continuació parlaré sobre les preguntes de l’enquesta resposa per 100 persones amb els seus 

corresponents percentatges. Les enquestes es troben a l’Annex 2. 

 

La dues primeres preguntes van destinades a saber quin tipus de perfil te la persona que ens 

contesta, i per tant vam decidir saber el sexe i en quina franja d’edat es situa la persona; 

aquesta es divideix en cinc apartats (0-14; 15-30; 31-50; 51-70; 71-100). 
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La gran majoria de la gent (64%) es troba en la franja d’edat d’entre 15-30 anys. Seguidament, 

la segueix la de 31-50, amb un 24%. Un altra factor important és que el 72% dels enquestats són 

dones, mentre que els homes ocupen un 28%. L’enquesta ha sigut resposta per 150 persones en 

total. 

La tercera pregunta fa referència a si les persones són conscients de que l’esclavitud avui en dia 

existeix realment (Creeis que existe la esclavitud hoy en día?). 141 persones, un 94%, ha respòs 

que si pensa que existeix, mentre que 5,3% va afirmar que només en els països pobres. Per últim, 

un 0,7% (una persona) contesta que no pensa que existeixi.  

 

En la següent qüestió volem saber si les persones que realitzaven l’enquesta saben realment el 

que significa tracta de blanques (o de persones), ja que potser la seva idea esta allunyada de la 

realitat. Per això, hem donat tres respostes les quals només una es correcta. El 68% de les 

persones han encertar, confirmant que la tracta de persones és l’explotació forçada de dones i 

nens. Un 18% pensa que es tracta d’una explotació tan sols sexual de dones i nens, sense tenir 

en compte que la definició del terme agrupa també l’explotació laboral, entre d’altres. 

Finalment, un 13,3% respon que és l’explotació sexual de dones blanques.  
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Un altre dada que ens interessa saber és si els enquestats pensen que hi ha més prostitutes 

obligades o per decisió pròpia. El 86,7% pensa que hi ha més prostitutes obligades, mentre que 

un 13,3% opina que hi ha més per decisió pròpia. Creiem que aquest terme de “decisió pròpia” 

pot ser ambigu, ja que com hem tractat en apartats anteriors, potser una prostituta pot semblar 

que hi treballa per decisió pròpia, mentre que realitza aquest treball a causa de que és la seva 

única font possible d’ingressos. Per tant, sobre aquest percentatge, que respon que li sembla 

que hi ha més prostitutes que treballen per decisió pròpia, s’hauria d’indagar sobre el que ells 

opinen sobre la llibertat i oportunitats de treball que tenen aquestes dones.  

 

Abans de començar aquest treball, gairebé ningú del grup coneixia cap associació que treballava 

amb la tracta de dones. A partir de començar a investigar i llegir, ens vam adonar de que hi havia 

molts projectes de diferents associacions, i que la gent no hi era conscient. Per tant, hem 

preguntat si coneixen alguna associació i que comentin el nom. Només 7 persones (4,7%) coneix 

alguna associació, i tan sols 4 ens han donat noms. Aquestes són ACCEM, Cáritas International/ 

Save the Children, Congregación de religiosas adoratrices (Proyecto sicar y proyecto esperanza) 

i Esclavitud XXI. 
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Per finalitzar, ja que una part del nostre treball esta enfocada en Espanya, ens sembla 

convenient saber si la població, a part de ser conscient de l’esclavitud que hi patim avui en dia, 

també esta informada sobre que aquest infern s’estava vivint també al nostre país. Per lo tant, 

la nostra pregunta esta formulada de la següent manera: Crees que en España existe la trata de 

blancas? Les respostes estan dividides en “mucho - poco, - nada”. Un 54% ha respòs que hi ha 

molta tracta a Espanya, un 45,3%  afirma que poca, i només una persona ha dit que res. 
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 3. Reptes i Interrogants que planteja aquesta temàtica per l’àmbit de l’Educació Social 
 
Els reptes i interrogants que enfrontem envers la problemàtica de la tracta de persones són: 

respecte a la població, el desconeixement del tema i de l’existència de l’esclavitud; fent 

referència a l’actuació, els riscos en que estem exposats a l’hora de tocar temes bastant seriosos 

que mouen una gran quantitat de diners; a més a més, en el cas d’Espanya, tot i ser el tercer 

país del món on més tracta hi ha, existeixen molt poques organitzacions que se’n ocupin;  i 

finalment, els pocs recursos i participació per part de l’Estat entre d’altres institucions, ja que no 

els hi interessa.  

Per tal de tenir clars els objectius, hem decidit fer 2 apartats diferenciats: en un primer apartat 

aportarem objectius generals i específics i el segon apartat parlarem d’ells donant-los resposta. 

 

3.1. Objectius 

Dintre dels objectius podríem dividir-los en dos categories, uns de més generals i uns altres més 

específics. 

Dintre dels generals podríem mencionar els d’acabar amb la tracta de persones i portar a tots 

els culpables davant la justícia. 

Per l’altre part tenim els específics, que farien referència a prevenir i conscienciar a la població, 

crear llocs de treball en els països pobres, donar protecció a les víctimes, acompanyar-les amb 

ajudes de tot tipus per afavorir la seva reinserció, augmentar les subvencions per a les entitats i 

organitzacions que es mobilitzen en contra de la tracta, comprometre no només a la societat, 

sinó que també als polítics i organitzacions i, finalment, crear un número de telèfon d’auxili per 

a les víctimes. 

 

3.2. Resposta als objectius 

Aquesta temàtica a nosaltres, com educadores, ens planteja un gran desafiament, atès que la 

nostre intenció és poder acabar algun dia amb la tracta, començant poc a poc amb objectius 

com el donar-ho a conèixer, sobretot als infants, que per llàstima, seran en un futur possibles 

consumidors. Creant en ells i elles valors com el respecte i la igualtat fent-los veure així que tot 

ésser humà és subjecte, i no objecte, per tant tothom té dret a la llibertat i a decidir sobre la 

seva vida.  

Arribaríem a ells a través tant de l’educació formal com la no formal; fent xerrades, tallers, 

activitats i creant l’oportunitat de que ells es posin a la pell d’aquestes dones. Així mateix, també 
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és important fer partícips de tot això als adults, arribant a ells mitjançant conferències 

informatives, tallers als barris i, fins i tot, podent escoltar testimonis de supervivents. 

Com ja hem mencionat anteriorment, la majoria de les víctimes migren del seu país amb 

l’expectativa de treballar del que els agrada, però es troben amb una situació diferent, on són 

esclaves sexuals. Per tot això, creiem que fa falta crear llocs de treball en aquests països tan 

afectats, per tal d’evitar que tantes noies es vegin enganyades i raptades a través d’aquestes 

estratègies.  

També té molt a veure amb la falta de precaució i educació, donat que la majoria de dones venen 

de països poc desenvolupats, on l’educació és casi inaccessible. Això crea situacions en les quals 

les dones es veuen enganyades sense poder fer res. Són molt vulnerables. 

L’acompanyament i el recolzament són fonamentals en tot el procés de reinserció laboral, 

personal i social; i així poder garantir-les una segona oportunitat de vida. 

Cal que dissenyin noves maneres de reinserir a questes persones, sobretot al món laboral. A 

més, s’hauria de tenir un seguiment de cadascuna de les dones de forma individual. És un factor 

també a destacar és que s’hauria de prohibir l’emissió d’imatges gravades per la policia de 

l’estat, ja que això vulnera la protecció de les víctimes i les deixa desprotegides. 

La conscienciació a les futures possibles víctimes forma part del nostre treball ja que cada vegada 

hi ha més mètodes moderns per raptar aquestes dones i infants 

Seria adequat també donar més publicitat al número de telèfon per a les víctimes de tracta, com 

passa amb les de violència de gènere, ja que es coneix que existeix el 016. Això obriria 

possibilitats a arribar a elles d’una manera més discreta i facilitaria moltes vegades el seu rescat. 

Aquestes dones i nenes no només pateixen la violència sinó que estan submergides a una 

humiliació constant i vigilància extrema, i el fet de no deixar rastre d’una trucada seria un gran 

pas. A Argentina existeix aquest número, el 145. Aquí a Espanya tenim el número de la Policia, 

el 900 10 50 90 i el correu trata@policia.es. Tot i això, creiem necessari un número específic per 

a questes situacions, tal com hi ha a Argentina.  

La coordinació i el contacte entre les diferents entitats i organitzacions en ajut de les víctimes i 

desmantellament de les màfies és fonamental perquè en col·lectivitat es treballa molt millor que 

de forma individual, i així es podrien ajudar mútuament.  

Fa falta compromís per intervenir en programes de protecció dels drets humans, en aquest cas 

infantil i dones per cada emergència humanitària. Sense unes polítiques adequades que ens 

assegurin subvencions per poder actuar no podrem aconseguir res. Necessitem recursos i 

mailto:trata@policia.es
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recolzament per a les Nacions Unides, perquè així puguin intervenir i respondre davant aquest 

problema en situacions de conflicte. No serveix de res la teoria sense la pràctica. 

Respecte els culpables que són detinguts, s’ha de garantir que seran portats davant la justícia. 

S’han de millorar les lleis, per tal de que quan es vulnerin els drets humans, la pena sigui justa.  

Creiem que la part assistencial de l’educador social just després del rescat és fonamental. Hem 

de crear confiança i treballar en valors amb aquestes dones que porten amb elles molt maltracte 

psicològic i que segurament no s’obriran fàcilment. Per això, un seguiment constant creiem que 

és la clau per millorar tota la part personal de la dona i per així poder apoderar-la, perquè en el 

futur sigui una dona resilent sense problemes en la nostra societat.  
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4. Actuacions d’èxit: aportant llum front a un futur incert. 

 

4.1. Projectes reals 

Abans de parlar dels projectes que s’han portat a terme per acabar amb la tracta de persones, 

volem deixar constància que, tot i que abans de fer aquest treball la desconeixíem, existeix una 

xarxa d’entitats d’Espanya que lluiten per acabar amb aquesta problemàtica i salvar, de diferents 

maneres, a aquestes dones que la pateixen.   

Aquesta xarxa s’anomena “Red Española contra la Trata de Personas” i està composta per 

organitzacions nacionals i internacionals que treballen en els àmbits de la tracta de persones, 

las migracions, l’asil i la protecció dels drets humans. La idea és posar en comú els coneixements 

i les bones praxis; analitzar la situació i treballar conjuntament per millorar l’assistència i la 

protecció de les víctimes i d’aquesta manera lluitar contra la tracta des de diferents àmbits de 

treball; ajuntar esforços i coordinar actuacions per incidir a les polítiques nacionals .  

Alguns dels projectes que creiem han de ser esmentats són 3 diferents de la ONG ACCEM, que 

és una de les més pioneres pel que fa a projectes per tal d’acabar amb la tracta de persones. 

ACCEM proporciona atenció i acollida a persones refugiades i immigrants, promou la seva 

inserció sociolaboral, i treballa per a la igualtat de drets i deures de totes les persones.  

Un dels projectes que fa una actuació directe sobre l’explotació sexual a Espanya és el “Proyecto 

para la protección de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual” 

desenvolupat entre el 2010 i 1014, finançat pel “Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad” i portat a terme a les comunitats autònomes d’Andalusia, Astúries, Castella La Manxa, 

Castella i Lleó, Galícia i Madrid. La finalitat d’aquest projecte va ser proveir i millorar els serveis 

d’atenció i protecció integral de les víctimes de tracta amb fins d’explotació sexual o persones 

prostituïdes, es trobin o no en situació d’estança irregular a través de programes d’integració 

laboral i social, atenció psicosocial, assessorament jurídic i mediació intercultural. 

És cert que no apareixen dades ni informes sobre el seu èxit, però creiem que és necessari 

comentar-lo, ja que al menys, és un projecte real i dels pocs que es centra en les víctimes de 

tracta en l’àmbit de l’explotació sexual.  

Un altre projecte d’ACCEM, és el “NOVICOM” (veure Annex 3) , un projecte actual que pretén 

posar en marxa activitats de sensibilització sobre el fenomen de la tracta de dones amb fins 

d’explotació laboral i sexual a Espanya a través de la realització de xerrades informatives que 

contribueixin a visualitzar l’existència i la problemàtica que comporta; també es faran trobades 

amb els agents implicats per el foment de la detecció de víctimes. Aquestes accions estan 

dirigides al conjunt de la societat i especialment a l’alumnat de centres educatius, docents, 
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professionals de la salut i mitjans de comunicació, entre d’altres. El projecte està finançat per 

“Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS)” i per” el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (FAMI)”.   

D’aquest projecte encara no hi apareixen els resultats, però de ben segur que seran positius, ja 

que la sensibilització i visibilització és necessària per eradicar la tracta de persones.  

Finalment, un projecte que està demostrat que ha donat bons resultats, també d’ACCEM és el 

projecte “ENPATES” (veure Annex 4) desenvolupat entre Juliol de 2010 i Novembre de 2012. És 

una plataforma Europea de ONG contra la tracta, l’explotació i l’esclavitud. La finalitat d’aquest 

projecte va ser el desenvolupament d’una plataforma paneauropea de ONG compromeses amb 

la lluita contra la tracta de sers humans. Una plataforma estable, flexible i adaptable, que permet 

posar en marxa una estratègia de coordinació eficaç que contribueix a la promoció i protecció 

dels drets humans de les persones víctimes de la tracta. 

El fruit que van donar les activitats que es van realitzar durant aquest projecte, es va publicar un 

manual que recull els principals documents redactat pels socis del projecte.  

També es van elaborar i publicar els Estatus de Plataforma Enpates, on s’estableixen els 

objectius de la mateixa, els principis que la regeixen i les principals activitats. 

 

4.2 Llum al final del túnel 

Davant aquest apartat, com a grup, hem pensat que la millor forma de fer veure que sí hi pot 

haver sortida a l’horrorosa experiència de l’explotació sexual és parlar sobre casos reals de 

dones que han pogut fugir de l’infern que estaven vivint. A continuació, resumirem alguns dels 

que hem llegit. 

Vanessa, en mans de la Màfia Japonesa. 

Vanessa era una mestressa de casa colombiana amb problemes econòmics que va contactar 

amb una amiga. Aquesta li va explicar que a Espanya ella hi treballava cuidant gent gran i que 

gràcies als diners podia pagar els deutes.  

Vanessa, sense pensar-ho, es va mudar a Espanya. Allà li van dir que treballaria al Japó ajudant 

a cuidar el fill d’una dona. Després d’unes setmanes cuidant el fill, la seva cap li va treure els 

papers justificant que feia malament el seu treball. Poc després, la va començar a prostituir. 

Indefensa, no tenia res a fer; era una estrangera sense documentació en un país desconegut i 

sense cap contacte.  
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La amiga que li havia parlat del treball a Espanya li va explicar que l’única forma d’escapar era 

aconseguint una altra dona que exercís la prostitució, com va fer ella. Finalment, va poder 

escapar gràcies a un diner que va estalviar i no va haver de presentar a ningú. (García, 2012) 

Aquest cas sobre Vanessa ens mostra un altre medi que els proxenetes utilitzen per aconseguir 

víctimes sense involucrar-se ja que les dones, espantades i amb ganes de fugir, són capaces 

d’enganyar a altres noies per així poder sortir de l’infern. Creiem que tot això és causa del gran 

maltracte psicològic i físic que pateixen i que sota cap circumstancia se’ls hi podria 

responsabilitzar a elles les accions realitzades sota aquesta submissió que pateixen.  

 

Karla Jacinto, “llegó un momento en el que no sentía nada”. 

Karla Jacinto era una nena maltractada i abusada per familiar seus. Quan tenia 12 anys, va 

conèixer a un noi que la enamorar fent-li creure que ella també era maltractat, així va crear un 

vincle. Es van anar a viure junts i la principi tot era meravellós, poc després v descobrir la crua 

realitat. 

Ell la obligava a prostituir-se diàriament amb mínim 30 homes. Li explicava com ho havia de fer, 

com agradar als clients. “Me golpeaban con una cadena, con los puños, me pateban, me tiraban 

del pelo, me escupían en la cara...” aporta la víctima. També afirma que ha sigut violada unes 

43.200 vegades. 

Finalment, va quedar embarassada d’un dels maltractadors, que fins i tot va amenaçar amb 

matar al seu fill. Quatre anys després, amb 16 va ser rescatada gràcies a una intervenció contra 

el tràfic de persones. Actualment, ha decidit contar la seva historia. (Río Negro, 2015) 

 

Irina, “Una vida en habitacions d’hotel, clubs i madames.” 

Irina és una noia de 16 anys que va ser enganyada per treballar en una cafeteria fora de Rusia, 

el seu país natal. Tot i que la seva mare va sospitar, li van fer creure que si cancel·lava el viatge 

hauria de pagar l’importa, 1.000 euros, per lo qual va acabar cedint. 

Però quan va arribar es va adonar de la mentida. Li van retirar el seu passaport i va ser 

amenaçada si intentava escapar o negar-se. En un intent d’escapar, va ser detinguda a l’aeroport 

per part d’uns policies que acompanyaven a la seva madame, que assegurava que ella li havia 

robat. Sense consultar, els policies la van retornar a l’infern. 
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Tot i així, ella no es va rendir i finalment es va tornar a escapar, sis mesos després. Es va posa en 

contacte amb l’ambaixada Russa, que va ajudar-la a sortir d’aquell infern. Actualment està 

sotmesa a tribunals. (Melnikova, s.f.) 

 

Paloma,  “explotada, obligada a consumir droga y forzada a realizar rituales satánicos de 

culto a la santa muerte.” 

Paloma, una dona Mexicana en busca d’un nou treball aconsellada per una dona, es va trobar 

en una situació molt distinta de la que s’esperava. La obligaven a prostituir-se, consumir drogues 

i a realitzar rituals satànics.  

Sorprenentment, no guarda rancor als seus raptors. Ella mateixa diu que podria arribar a 

entendre les necessitats de diners que els empenyia a realitzar aquestes accions. En canvi, no té 

les mateixes paraules per als consumidors que abusaven d’ella i les seves companyes. Afirma 

que ells són els que donen combustible a aquesta màfia i que són els culpables de que la tracta 

segueixi existint.  

Després de poder escapar, va adonar-se’n que el malson no havia acabat. Allà a Mèxic no tenia 

la suficient protecció, és per això que va haver de refugiar-se a Espanya, on si podria sentir-se 

segura.  

Per concloure, podem afirmar que tot i que la nostra utopia seria eradicar completament la 

tracta de persones, aquest testimonis en els quals es pot veure que podem ajudar a alliberar a 

les dones, ens dona rajos d’esperança per poder aconseguir el nostre desig. 
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5. Implicacions per a la pràctica de l’educador/a social. 

Un cop se’ns presenta una situació com aquesta, també se’ns presenta un repte important per 

els educadors, és impossible d’ignorar. Com va dir Confucio: “Saber el que és just i no fer-ho, és 

la pitjor de las covardies” (Maldonado-Boschetti, 2014) 

Allò que primerament ens ve al cap és pensar que la manera d’acabar amb aquesta situació seria 

pregunta’ls-hi a les prostitutes si necessiten ajuda i aleshores treure-les. Però no és així de fàcil. 

Per començar, a part que la persona s’encoratgés a fer-ho, correria risc, ja que normalment les 

víctimes estan molt controlades. A més a més, en el cas que es mantingués una conversació 

d’aquest caire, les noies tallarien la conversació, ja que han de medir molt bé cada paraula que 

diguin, s’arrisquen la vida.  

Per tant com educadors socials, ens hauríem de platejar un pla d’actuació, una estratègia, que 

tracti a cada col·lectiu de manera paral·lela al mateix temps, es a dir, tenint en compte els 

diferents grups que abasta el conflicte i quin paper exerceix cada un. 

En primer lloc s'hauria de crear projecte de prevenció i sensibilització  pels actuals i els futurs 

consumidors i conscienciació, tant en l’educació (escoles), com als ciutadans, ja que hi ha molt 

desconeixement. Un exemple seria l’acció que duu a terme l’organització “A21 Campaign” cada 

any anomenada “Walk for freedom”, que consisteix en caminar en silenci i en fila duent cartells 

que posen “no estic en venta”, mentre que la resta (els que estan fora de la fila), informen a  la 

gent que es pregunta que està passant.  

La gent, per conseqüència, després de conèixer aquesta realitat, no és queda indiferent, i hi 

volen fer alguna cosa. Un bon moment per treballar amb diferents organitzacions, cossos i forces 

de seguretat de l’Estat, i amb tots per els ciutadans per lluitar contra la  tracta tots junts 

(participació). La unió fa la força. 

El següent grup que ens ocuparia, serien les víctimes de la tracta, les quals haurien de ser 

protegides, ja siguin en cases o centres, mitjançant programes de restauració. En aquest cas, 

l’educador acompanyaria a la víctima en el seu procés de recuperació i reinserció.  

Un lloc on se’ls hi retorni la pau, que  elles estiguin segures, i se sentin segures. PROTECCIÓN 

I finalment, els traficants. Es buscaria fer justícia mitjançant el processament judicial dels 

tractants. Per això com hem dit abans, és necessari la col·laboració de diferents àmbits.  
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6. Conclusions 

La tracta de persones afecta a tot el món i estem cecs.  És com un virus que està arrelat 

profundament a tot el món, i s’ha invisibilitzat o es vol invisibiltzar.  

Mentre realitzàvem aquest monogràfic, i anàvem descobrint més sobre el tema, no ens podíem 

creure que cada una d’aquelles dades fossin reals, que aquelles xifres són persones reals. La 

veritat és que en alguns moments ens ha estat dur “obrir els ulls”, però ja no els tancarem mai 

més davant d’aquesta violació esgarrifosa als drets humans. Ha estat realment dur, però també 

emocionant, ja que volíem conèixer més per tal de poder-hi fer alguna cosa al respecte. 

A més a més, ens hem adonat dels següents aspectes: 

Per una banda, la grandària real de la problemàtica ens ha impactat, el fet de que avui en dia hi 

ha més esclavitud que en cap altre moment de la història. “El virus” s’expandeix cada vegada 

més i només un 1% de les víctimes arriba a ser rescatada, és com un carrer amb difícil sortida.  

També hem observat, que la tracta no existeix només en els països anomenats del tercer món, 

sinó que Europa n’és “la central”, sent Espanya, el nostre país, el segon país que més profit 

econòmic en treu de la tracta en tot el món… Aquestes atrocitats succeeixen en els carrers de la 

nostra ciutat, de casa nostre. I no actuar ens fa partícips.  

Poc a poc s’està avançant cap a la creació de més projectes per tal de sensibilitzar, visualitzar i 

eradicar la tracta de persones, però encara fa falta que els agents de l’administració i els cossos 

de seguretat de l’Estat com les organitzacions que intervenen en aquestes situacions situïn el 

tema de la tracta de persones com a violació dels Drets Humans, no tant sols com a un problema 

de gènere o una situació col·lateral de la prostitució o de les migracions contemporànies. És 

necessària la voluntat de les diferents administracions en la persecució d’aquest delicte. La 

tracta comporta entretalls de corrupció que l’Estat s’ha de comprometre a perseguir. 

La por i la violència que han patit aquestes dones i nenes, deixen cicatrius en la seva identitat, 

es necessita molt temps per poder pair i tornar a ser la persona que eren abans de caure en 

aquest infern. Totes les humiliacions, el control continu, el maltracte que han patit, tot sumant 

la culpabilitat pròpia per haver-se deixat enganyar és una bomba dins d’aquestes persones que 

necessita molt temps per poder superar-la. Com a Educadores Socials, en el cas de treballar amb 

dones que han patit aquesta situació és necessari mirar-les des de el seu potencial i les seves 

capacitats. Són molt més que dones que han patit tracta. 

Hem trobat que aquestes dones tenen molta por i desconfiança, fins i tot arriben a sospitar dels 

centres de recuperació que se les ofereix. Les formes de control que han patit i el fet de sentir-
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se un objecte, dificulten el procés de canvi, ja que durant tots els anys que han estat en situació 

de tracta les han anul·lat com a persones. Sospiten de les forces especials, ja que moltes d’elles 

no tenen papers i creuen que seran retornades al país de provinença, on, creuen, no tenen 

possibilitats. 

Un dels grans problemes amb el qual es troben és la falta d’eficàcia d’administracions per tal de 

fer tràmits necessaris per consolidar la seva nova vida. El procés és molt lent i això les crea 

angoixa i desesperació. Cada vegada veuen més difícil la possibilitat d’avançar i tancar l’etapa. 

Accedir a drets que tenen els ciutadans es fa difícil, ja que moltes d’aquestes persones no tenen 

papers ni formació professional en cap àmbit. Moltes es veuen sense cap més opció que el 

treball domèstic, el cuidar d’una altra persona o el pitjor, tornar a la prostitució de manera 

“lliure”.   

Ens sembla mentida com el món és tan egoista, com aquells, al quals anomenem presidents, 

dirigeixen tot això. A la televisió, als diaris, no hi ha res. Per contra si que s’ha despertat més que 

un sentiment en nosaltres, i confiem en que amb molta més gent, algun dia podrem declarar de 

debò que l’esclavitud no existeix.  

Finalment, amb tota la informació que hem obtingut, hem pogut veure que una gran part dels 

culpables acaben tenint penes molt baixes de presó, ja que no se'ls jutja per atemptar contra els 

drets humans, sinó separant els delictes en tràfic, agressió, drogues, abusos, etc. Això és injust i 

perjudica a les pròpies víctimes, creant encara molta més por pel fet que puguin sortir en poc 

temps i complir les amenaces. Com la tracta és un negoci mundial i mou grans quantitats de 

diners ens es difícil poder arribar a l'arrel del problema ja que també hi ha molts interessos 

polítics pel mig. Però no ens em de donar per vençuts, lluitant i donant veu als qui no la tenen 

poc a poc aconseguirem eradicar aquest problema que afecta a milions de dones i infants arreu 

del món.  

Com a última conclusió, creiem fermament en que una de les actuacions que podem donar més 

èxit i on, com a Educadores Socials podem fer una gran feina és visibilitzant la tracta de persones, 

mostrant i comunicant als demés la vertadera cara de una gran part (95%) de la prostitució. Si 

comuniquem i donem veu a aquelles que no la tenen, primerament formarem éssers crítics i 

amb poder de canviar el futur i a la vegada, servirà com a prevenció per a futurs casos. Aquesta 

sensibilització fa una pinya i junts, podem canviar el món.  

 
“Muchas personas pequeñas, en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar 

el mundo”. Eduardo Galeano. (Wordpress, 2012) 
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7. Reflexió personal 

Nuria Gallego: 

La tracta de persones es un tema bastant dur per mi, fent aquest treball me he adonat que la 

cosa és mes greu del que pensava ja que com es un tema molt tabú no s’informa a traves de la 

televisió, premsa o radio, si en vols trobar has de buscar específicament i a internet esta ple 

d’informació de dades i casos. Personalment, penso que la falta d’informació en les persones, 

ve per interessos econòmics polític ja que les xifres de diners que mou la tracta és molt elevada, 

hem de fer un canvi social i donar a conèixer tot aquest infern que esta al costat nostre encara 

que no vulguem veureu, nomes així amb cooperació i ajut de tots ( ciutadans, organitzacions, 

política i forces de seguretat) podrem començar a eradicar la tracta de persones, conscienciant 

evidentment a la ciutadania i sobretot educant amb valors als futurs/es adults/es que poden ser 

creadors, consumidors o víctimes de la tracta. Un gran canvi en les lleis també ha d’haver ja que 

quan es tracte de la vulneració  drets humans no podem fer com si es tractes d’un objecte  

trencat. Al nostre país esta més penat la droga que l’esclavitud i no es que la droga no sigui greu, 

però al cap i a la fi només és producte que va i ve, mentre que l’esclavitud són persones mortes 

en vida i condemnades a un infern amb un final horrible. La societat, penso que també te 

problemes per veure la realitat d’aquestes dones i nenes, etiquetant-les de que son tontes, s’ho 

ha buscat o que estan així perquè volen, escoltar això em produeix molta ràbia i impotència ja 

que després del infern que pateixen encara també han de patir el menyspreu d’una gran part de 

la societat. Educar en valors es el que portarà trencar amb aquest estereotips. 

Elena Ortiz: 

Després de realitzar aquest treball i donar-li voltes a com podríem afrontar aquesta situació i 

solucionar-la, crec que la tracta de persones no s’ha d’abolir des de el pensament de només 

abolir aquest sistema, sinó que la tracta de persones amb fins d’explotació social (prostitució) 

ve donada per un altre fet, la societat masclista i patriarcal en la que vivim. Per tant, per tal 

d’eliminar la tracta, hauríem de tractar abans els temes que provoquen aquestes situacions. 

Tot això ho crec perquè, bàsicament, la prostitució segueix existint a causa dels consumidors. 

Com qualsevol cosa, si no es consumeix, acaba desapareixent. Es per aquesta raó que crec que 

el problema esta en els homes que paguen i perpetuen aquest sistema. Com bé vam comentar 

en un apartat anterior, el 99,7% dels consumidors dels prostíbuls són homes, per tant és aquí 

on resideix el problema. Vivim en una cultura de la violació, on els homes es pensen que les 

dones, al ser pagades com a mercaderia o un producte, poden realitzar amb elles el que vulguin. 

Es per això que les violacions i abusos sexuals són tan freqüents a les dones que treballen com 
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a prostitutes, perquè els homes no les consideren persones amb drets i valors, sinó com a un 

producte pel qual han pagat.  

Es per això que crec ferment que la solució a la tracta de persones i a la prostitució obligada és 

fer desaparèixer aquest pensament masclista, patriarcal i misogin que ens envolta. La solució és 

l’educació. L’abolició de tots aquests sistemes ens farà lliures.  

 

Elisabet Amiel:  

Fent aquest treball he pogut obrir els ulls davant una realitat esgarrifadora i a la vegada m’he 

omplert d’un sentiment d’impotència i de ràbia al veure la situació real que vivim prop nostre i 

de la qual no en som conscients. 

M’he enfadat amb el Govern, amb l’Estat, amb les persones que enganyen a altres per obtenir 

beneficis propis i aquelles que utilitzen els seus serveis. No entenc ni entendré mai els 

proxenetes, les  “Madames” i la gent que guanya diners traficant amb persones i amb les seves 

il·lusions. També m’he enfadat amb els mitjans de comunicació, sobretot amb la televisió, que 

no difon la realitat de la tracta de persones, que no ens informen de la situació que pateix el 

nostre país, el segon país del món on hi ha més tracta de dones i infants.  

Em sembla lleig, em sembla dolorós, em sembla cruel que hi hagi gent que ara, avui, ahir i demà 

estan patint aquest calvari, sobrevivint amb violència, humiliacions, abusos, por, obligades a fer 

allò que no volen fer. No són ninots, són persones i la gran majoria són dones, igual que jo, igual 

que la meva germana, igual que la meva mare... M’esgarrifa, em posa la pell de punta i em 

col·lapsa el cervell imaginar com ho deuen passar, com de difícil ha de ser sortir de tot aquest 

problema, la por que passen, la tristor que deuen sentir...  

Gràcies a aquest treball, he trobat un àmbit que desconeixia quasi per complert i del que 

m’agradaria conèixer encara més. També crec que és un àmbit en el qual, tot i que a nivell 

personal ha de ser molt dur, m’agradaria treballar i acompanyar a aquestes dones en el camí 

cap a la reinserció laboral i sobretot, social i personal, formant part d’algunes de les 

organitzacions com ACCEM, tant de manera voluntària com remunerada.  

Aquest treball m’ha obert els ulls, m’ha fet tenir un pensament crític, m’ha enfadat, m’ha fet 

plorar visionant i llegint experiències de vida, m’ha fet enrabiar, voler manifestar-me, voler 

cridar i explicar a tothom la magnitud del problema que el tenim als nassos i que sembla que 

ningú el veu.  
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Marina Nadal: 

Després d’haver realitzat aquest treball no sóc la mateixa. Tot i que abans ja coneixia el tema i 

ja havia participat en accions de conscienciació, val la pena recordar-ho.  

Penso que el problema no és no conèixer o no tenir ni idea del que passa, sinó haver conegut i 

oblidar-te o tornar-te “immune”, i ja no tornar-hi a fer res.  Vull ser una persona implicada, 

perseverant en contra de l’explotació sexual i el tràfic de persones. No perquè a mi em sembli 

incòmode pensar el que esta passant, sinó perquè penso en cada una de les noies que aquesta 

nit tornarà a ser violada 20 vegades més, aquelles noies que ja no saben el que és dormir i fins i 

tot recordar el que eren i en que s’han convertit.  

Em remou les entranyes cada testimoni que em vist. I pensar que em podria passar a mi… 

El problema és que la gent viu molt enganyada, pensen que les noies que hi ha a les cantonades 

estan perquè volen, però a veritat es que el 80% que exerceixen com a prostitutes ho fan contra 

la seva voluntat. Estan en risc. El perfil de les dones que es prostitueixen en els carrers d’Espanya, 

som dones en general immigrants, que tenen a la seva família a un altre país, pensant que la 

seva filla, mare o germana està tenint una vida d’èxit. A més a més solen ser drogoaddictes, 

sense cap altre sortida, la droga les ajuda a anul·lar-se per no ser conscients del que fan, és mort 

en vida. Perden el valor com a persones. A mi això em fa sentir impotent, impotent perquè 

encara que les vulgui entendre, no em podria ni imaginar el que seria posar-me en la seva pell. 

El maltracte, la luxúria de les mirades dels homes que volen satisfer les seves necessitats amb 

noies que ni tan sols coneixien encara el seu propi cos.  

 Si, és vomitiu i denigrant, però jo en aquell moment i cada dia sentiria por. També sentiria molta 

soledat, saber que ningú estaria lluitant per mi, que ningú sap ni tan sols el que m’estaria 

passant… i si, vivim en un món atraçat.  

Opino que està molt bé que hi hagin avanços tecnològics, entre altres coses, però estaria millor 

si aquests avanços també creixessin paral·lelament amb la justícia, els “valors”… es un fals 

creixement com a societat, un miratge, però la veritat és que ens quedem enrere. 

Trobo que el fet de que les persones siguem tant materialistes, tot i que aparentment no sembli 

que hi hagi cap relació amb la tracta de persones, si que en té. El ser consumistes ens entela la 

vista a coses que realment si que importen, vull arribar a que el fet de viure tant bé no ens 

permet valorar tot el que tenim. Ens costa encara més posar-nos a la pell de la gent necessitada.  
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Torno a pensar en les noies que han es venen, cada una d’elles venia de diferents contextos 

familiars, unes eren riques, poder altres eren pobres… però totes pensen el mateix: “Perquè a 

mi?”  He d’aprendre a valorar la vida que tinc. 

Per una altra banda, davant del gran dilema de la legalització o legalització, abans de fer el treball 

pensava rotundament que una gran solució seria que es prohibís la prostitució, ja que en els lloc 

on no està permès hi ha menys tracta i consumició/ explotació. Però al acabar el treball, crec 

que en primer lloc, a Espanya no s’arribarà a prohibir mai del tot, perquè com hem dit ja, no 

interessa en absolut, pel fet de que la prostitució i drogues aporten més al PIB d'Espanya que la 

inversió en investigació i desenvolupament. I si ho arribessin a fer, ferien “la vista gorda”. 

Definitivament, vull formar part de la solució. El haver fet aquest treball, m’ha agradat 

especialment, ja que penso que tinc una sensibilitat especial per aquest tema, em provoca molta 

passió i fe en les noies que estan dins d’aquest patiment com les que han aconseguit sortir-ne. 

A més a més m’ha agradat molt, que les meves companyes del treball, que no sabien res sobre 

la tracta de persones hagin pogut submergir-se. El canvi és possible! 
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