
JULIOL 2022

 

El dia Mundial contra el Tràfic de Persones se 
celebra cada 30 de juliol. Reconeix el greu 
delicte i violació dels drets humans que suposa el 
tràfic de persones, així com a les seves víctimes. 

Definit pel Protocol de les Nacions Unides per a 
Prevenir, Reprimir i Sancionar el Tràfic, el tràfic 
de persones és la captació, el transport, el 
trasllat, l'acolliment o la recepció de persones, 
recorrent a l'amenaça o a l'ús de la força o altres 
formes de coacció, al rapte, al frau, a l'engany, a 
l'abús de poder o d'una situació de vulnerabilitat 
o a la concessió o recepció de pagaments o 
beneficis per a obtenir el consentiment d'una 
persona que tingui autoritat sobre una altra, amb 
finalitats d'explotació. Aquesta explotació 
inclourà, com a mínim, l'explotació de la 
prostitució aliena o altres formes d'explotació 
sexual, els treballs o serveis forçats, l'esclavitud, 
o les pràctiques anàlogues a l'esclavitud, la 
servitud o l'extracció d'òrgans. 

Segons l'últim Informe Global sobre el Tràfic de 
Persones de l'Oficina de les Nacions Unides 
contra la Droga i el Delicte (UNODC), l’any 
2018 al voltant de 50.000 víctimes de tràfic van 
ser denunciades a 148 països. La meitat de les 
víctimes detectades havien estat traficades per a 

ser explotades sexualment, i el 38% per a fer 
treballs forçats. A més, el tràfic afecta de manera 
desproporcionada a les dones, que constitueixen 
un 46% de les víctimes, i a les nenes, que 
constitueixen un 19%. Al llarg dels últims 15 
anys, el percentatge de nens i nenes víctimes de 
tràfic s'ha triplicat, mentre que el percentatge de 
nens homes s'ha vist multiplicat per cinc.  

A Espanya, entre 2014 i 2018, el nombre de 
víctimes de tràfic de persones es situava en una 
mitjana anual de 144 víctimes. La gran majoria 
de les quals van ser víctimes d’explotació sexual 
i de treballs forçats. Alhora, segons la UNODC, 
tot i que la legislació espanyola abarca totes les 
formes de tràfic recollides al Protocol de les 
Nacions Unides per a Prevenir, Reprimir i 
Sancionar el Tràfic, tan sols 15 persones van ser 
condemnades per càrrecs relacionats amb el 
tràfic l’any 2018. 

L'actual conflicte a Ucraïna ha exacerbat la 
vulnerabilitat d'aquests grups demogràfics, 
donant lloc a un major risc de tràfic per a aquells 
que fugen de la guerra. Les dones i els nens 
representen una proporció de gairebé el 90% 
dels refugiats ucraïnesos, i són les víctimes de 
tràfic més comunes. Aquests, arriben en una 
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situació extremadament vulnerable a les 
fronteres ucraïneses, on es troben amb un 
ecosistema de voluntaris disposats a oferir-los la 
seva ajuda. Segons l'Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), la 
falta de control i registre dels voluntaris en 
aquests llocs fronterers dona lloc al risc que 
xarxes de tràfic de persones s'aprofitin de la 
situació. Així, l'ACNUR ha dut a terme una tasca 
de formació contra el tràfic entre els grups 
voluntaris i conscienciació entre els refugiats 
nouvinguts. 

Ús i abús de la tecnologia 

Enguany, el tema del Dia contra el Tràfic gira al 
voltant del rol de la tecnologia en el tràfic de 
persones tant facilitant-lo, com impedint-lo. La 
pandèmia de COVID-19 ha intensificat l'ús de la 
tecnologia globalment, traslladant múltiples 
aspectes de la nostra vida quotidiana al 

ciberespai. El tràfic de persones no és excepció, 
ja que Internet i les plataformes digitals 
ofereixen als traficants nombroses eines per a 
reclutar, explotar i controlar a les víctimes; 
organitzar el seu transport i allotjament; 
publicitar els seus serveis i arribar a clients; 
comunicar-se amb altres traficants; i ocultar 
guanys criminals. Així, Internet ofereix a 
aquestes xarxes de trànsit major rapidesa, 
rendibilitat i anonimat en les seves operacions. 

La recerca duta a terme per la UNODC l’any 
2021 va revelar que les xarxes socials i 
aplicacions de cites estan sent usades per xarxes 
de trànsit per a reclutar víctimes. A més, Internet 
s'ha convertit en una plataforma de compravenda 
de fotografies i vídeos de naturalesa sexual. 
D'aquesta manera, l'abús sexual i altres formes 
d'explotació són duts a terme de manera virtual, 
per al major benefici dels seus perpetradors. 
Internet facilita l'accés a un major grup de 
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víctimes ja que les limitacions tradicionals, tant 
físiques com geogràfiques, deixen d'existir. 

Alhora, la tecnologia constitueix una eina 
valuosa en la lluita contra el tràfic de persones. 
Pot ser usada per les forces de l'ordre, els 
sistemes de justícia penal i altres sectors 
implicats en les seves respostes al tràfic, llançant 
llum sobre les operacions d'aquestes xarxes 
criminals a través de la seva empremta digital; 
potenciant el processament de proves digitals per 
a alleujar la posició de les víctimes en els 
processos judicials; i brindant serveis de suport 
als supervivents. 

La UNODC reconeix el rol de la tecnologia en la 
lluita contra el tràfic. Per aquest motiu, ha co-
desenvolupat “DataJams”, juntament amb IBM i 
l'ONG colombiana “Pasos Llbres”. En aquest 
programa, estudiants competeixen per a 
desenvolupar solucions tecnològiques per a 
identificar i protegir víctimes de tràfic i donar 
suport en les persecucions als traficants. 

En qualsevol cas, el tràfic de persones suposa 
una greu amenaça per als drets humans al voltant 
del món. Així, la feina d'organitzacions 
multilaterals com les Nacions Unides en la lluita 
contra el tràfic és fonamental, ja que duu a terme 
un treball de conscienciació i coordinació que 
s'adapta als nous reptes de la societat 
globalitzada i va més enllà de les fronteres 
nacionals. 

Marta Verano Sánchez 
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