
 

 

COMUNICAT 18 D’OCTUBRE 2014 

DÍA EUROPEU DE LLUITA CONTRA LA TRACTA DE PERSONES 

 

A quasi dos anys de la seva expiració Espanya segueix 

sense tenir aprovat el II Pla de lluita contra la tracta amb 

fins d’explotació sexual. 

 

Aquesta és només una de les preocupacions de la Red Española contra la 

Tracta
(*)  que en aquest dia vol recordar a totes les víctimes que no han 

rebut justícia. 

 

17 d’octubre 2014. Amb ocasió del Dia Europeu de lluita contra la tracta de persones, 

que es celebra el 18 d’octubre, la Red Española contra la Trata torna a recordar les 

obligacions que l’Estat espanyol té pendents de complir per protegir de manera integral 

a les víctimes. 

Després de quasi dos anys des de la finalització del I Plan integral de lluita contra la 

tracta amb fins d’explotació sexual, les entitats membres de la Red lamenten que a dia 

d’avui no es disposi d’un nou instrument polític que permeti avançar i millorar les 

actuacions de prevenció i protecció malgrat de les aportacions realitzades per la Red a 

finals del 2013 per a l’elaboració d’un nou pla integral. 

Malgrat els esforços legislatius iniciats sobre la matèria, com son el Projecte de Llei de 

l’Estatut Jurídic de la Víctima o la reforma del Codi Penal, la Red Española contra la 

Trata recorda que aquestes iniciatives, que estan encara en el tràmit parlamentari per a 

la seva aprovació, no compleixen amb tots els objectius en matèria de protecció de les 

víctimes i prevenció de tracta. Per tant, la transposició de la Directiva Europea 

2011/36 no s’ha produït encara, havent transcorregut més d’un any des de la data límit 

atorgada per la Comissió Europea.  

En aquests anys tampoc s'ha aprovat un Pla de lluita contra l'explotació laboral com  

es venia demanant des de diferents àmbits. Així mateix, cal encara definir un 

mecanisme adequat de derivació específic per a nens i nenes víctimes del tràfic, 

necessari per tenir en compte les seves necessitats especials i el seu interès superior. A 

aquest fet s’uneix la reiterada preocupació davant la negativa del Govern de considerar 

la tracta de persones com causa de concessió de protecció internacional. 



Per això, la Red Española contra la Trata segueix proposant l'adopció d'una Llei 

Integral contra la Tracta que inclogui tots els fins d'explotació i que es realitzi des 

d'una perspectiva de drets humans, de gènere i d'edat. 

 

 

(*) Sobre la Red Española contra la Trata: És una xarxa composada`per organitzacions nacionals i internacionals que 

treballen en l’àmbit de la lluita contra la tracta de persones a Espanya. La Red treballa des d’ una perspectiva de drets 

humans d’acord als instruments legals nacionals i internacionals aplicables ea Espanya. 

Les organitzacions que pertanyen a la Red Española contra la Trata són: Antena Sur contra la Trata, AIETI, 

APRAMP, CEAR, Fapmi-Ecpat, Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Cruz Blanca, Fundación Tierra de 

hombres, Fundación APIP-ACAM, IEPALA, Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Proyecto 

Esperanza, Red Cántabra, Xarxa Catalana sobre la tracta de persones i Women’s Link Worldwide. Les organitzacions 

col·laboradores de la Red contra la Trata són: ACCEM, ACNUR, Amnistía Internacional, Cáritas Española, 

CONFER, Cruz Roja Española, OIM, Save the Children i Villa Teresita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


