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DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀFIC DE 
DONES I NENES 
 
Avui, 23 de setembre, les llevadores des de l’ACL i FAME desitgem mostrar el nostre rebuig 
cap a l'explotació sexual i el tràfic de dones i nenes, una forma més de violència masclista, 
basada en la desigualtat, submissió i explotació dels qui la sofreixen. 

Suposa una greu violació dels drets humans, la dignitat i llibertat de la persona, i constitueix 
una forma de delinqüència greu, i com s'afirma en el Plan Integral de Lucha contra la Trata de 
Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018 (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2015), és l'esclavitud del nostre temps i una realitat també a Europa i 
Espanya, ja que afecta arreu de les comunitats i la majoria de països es veuen afectats com a 
origen o destinació del trànsit. 

És difícil de quantificar en tractar-se d'una activitat il·legal, una gran proporció dels casos 
queda oculta, però segons Nacions Unides s'estima que cada any entren a Europa al voltant 
de 70.000 persones en situació de tràfic d'éssers humans i a Espanya, gairebé 2.000 víctimes 
són identificades cada any, sent moltes més les que continuen ocultes.  

A Catalunya el SICAR cat, programa d’atenció integral a víctimes de tràfic d'éssers humans 
durant el 2018, va donar resposta a Catalunya a 203 víctimes de 36 nacionalitats, i 28 d’elles 
eren menors d’edat. L'explotació sexual és la fi d'explotació més nombrosa; dos de cada tres 
víctimes de tràfic d'éssers humans són dones (entre un 15-20% nenes) i, en el cas del tràfic 
per a l'explotació sexual, el percentatge de dones víctimes augmenta de manera exponencial, 
la qual cosa es produeix com a conseqüència de la seva major vulnerabilitat. (UNODC, 2014). 

El tràfic de dones i nenes amb finalitats d'explotació sexual mai és consentida i suposa greus 
conseqüències per a la salut de les dones i nenes que la sofreixen. Els efectes sobre la salut 
física, psicològica i emocional poden ser molt greus i causar danys irreversibles.  

A part de les patologies derivades del xoc postraumàtic, entre les conseqüències 
psicològiques figuren desordres cognitius i de memòria, depressió, ansietat, idees suïcides i 
trastorns somàtics. L'exercici forçat de la prostitució, de les condicions del viatge i dels abusos 
i violència, suposen també greus conseqüències físiques, entre les quals cal destacar les que 
afecten directament la salut sexual i reproductiva, com l'alt risc d'infeccions de transmissió 
sexual, VIH, malalties pèlviques inflamatòries, risc d'embarassos i avortaments forçosos, 
increment del risc de càncer de cèrvix, lesions genitals i anals; a més d'altres conseqüències 
físiques com a cicatrius i traumatismes, anèmia i disfuncions gàstriques. Així com els efectes 
per a la salut derivats de l'ús forçat de drogues i alcohol que és freqüent en el tràfic amb 
finalitats d'explotació sexual (Instituto Andaluz de la Mujer, 2011). 
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Malgrat les dificultats que presenten per a tenir accés als serveis de salut, a vegades les i els 
professionals de la salut poden ser de les poques persones, amb les quals les víctimes tenen 
l'oportunitat de parlar fora del seu entorn. Per a poder-les oferir ajuda és molt important la 
sensibilització, formació i compromís de les i els professionals en aquesta matèria. 

L’ACL i la FAME, en nom de les llevadores de Catalunya i d'Espanya desitgem expressar el 
nostre rebuig i unir-nos a la lluita enfront d'aquesta xacra social i vulneració dels drets 
humans que suposa l'explotació sexual i el trànsit de dones i nenes. 

 

Adoratrius. SICAR.cat: 

 http://www.adoratrius.cat/wp-
content/uploads/2019/07/SICARcat_pide_a_los_Estados_garanticen_InclusionSocial_victimas_trata.pdf 
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