
NOTA DE PREMSA

El tràfc de persones s'agreuja a tot el món amb la pandèmia

És urgent eradicar aquesta forma d'esclavitud moderna, que és especialment crua per a dones i menors  
d'edat, en situació d'exclusió

Sonrisas de Bombay crida a la mobilització pels drets de les víctimes i de les supervivents

Barcelona, 16 de setembre – Al contrari del que es podria pensar, a causa de les restriccions de moviment a gran 
part de la planeta, la pandèmia de la COVID-19 ha suposat un factor de vulnerabilitat enorme per a les víctimes  
potencials de les xarxes que trafquen amb persones. Les xifres creixen cada any. Com assenyala l'últim i recent 
informe de l'Ofcina de Nacions Unides per a la Droga i el Crim (UNODC), "milions de dones, nens i homes de tot el 
món estan sense feina, sense escola i sense suport social a la persistent crisi de la COVID-19, el que els fa córrer un  
major risc de ser víctimes. Necessitem una acció específca per impedir que els trafcants s'aproftin de la pandèmia 
per explotar els vulnerables ".

Una altra de les conclusions de l'Informe Global de l'UNODC de 2020 és que les dones segueixen sent l'objectiu 
preferent de les xarxes de tràfc. De cada 10 víctimes detectades a tot el món, 5 són dones i 2 són nenes. Però 
també els nens cada vegada corren més risc, ja que el nombre de casos ve creixent des de fa més de 10 anys, i en 
alguns països com l'Índia ja suposen gairebé el 30 per cent del total de víctimes que es detecten.

El tràfc d'éssers humans és un delicte i una violació de drets que no hauria de tenir lloc en ple segle XXI. Es calcula 
que més de 500.000 persones es converteixen cada any en noves víctimes del tràfc a tot el món. Una cada 
minut. La majoria d'elles són captades per ser explotades sexualment.

Tres de cada quatre víctimes d'explotació sexual de tot el món, es troben a la regió d'Àsia. L'Índia és una de les 
destinacions més freqüents de les dones i nenes trafcades, especialment a les seves grans ciutats. Estimacions 
ofcials xifren en més de 3 milions les dones prostituïdes a l'Índia, de les quals un 40% serien menors d'edat. Es 
calcula que Bombai compta amb 400.000 dones explotades sexualment, de les que 180.000 són menors. La 
majoria d'elles són explotades a la zona de Kamathipura, un entramat de carrerons considerat un dels tres barris de 
llums vermelles més grans de tot el món.

Precisament són les dones víctimes del tràfc i l'explotació sexual les que ens han obligat a Sonrisas de Bombay a 
mirar més enllà de Bombai i a ampliar la nostra acció a altres zones per intentar protegir-les, denunciar la seva 
situació i evitar que caiguin en les xarxes d’explotació que les condueixen fns aquesta ciutat índia. Per això, 
impulsem diversos projectes també a Calcuta, Nepal i Bangladesh, tots ells centrats en aconseguir que més dones 
trenquin les cadenes del tràfc o evitin veure’s sotmeses a aquest tipus d'esclavitud. I també a llançar la campanya 
#rompeconlatrata.

Des de Sonrisas de Bombay denunciem que és urgent donar una resposta transversal a aquest problema social 
que amaga milions de drames humans.

És urgent prendre mesures coordinades internacionalment. Mesures que generin consciència social per prevenir 
aquests casos. Però també són necessàries mesures legals i polítiques que acompanyin i donin alternatives per 
viure una vida digna i lliure a les víctimes i a les supervivents, i accions per evitar que aquelles persones que es 
lucren de l'explotació d'altres éssers humans quedin impunes. Totes aquestes mesures han d'estar acompanyades 
d'una dotació pressupostària que les faci factibles. És necessària la inversió de recursos si volem que aquesta 
inacceptable forma d'esclavitud deixi de formar part de la nostra societat. Per tot això, exigim un exercici de 
responsabilitat als governs i institucions.

També, convidem a la ciutadania a mobilitzar-se contra aquesta forma d'explotació que afecta les persones més 
excloses i desprotegides i a defensar els drets de les dones que estan patint aquesta esclavitud:
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– Signant el nostre manifest   i recolzant a les víctimes i a les supervivents.

– Participant a la manifestació virtual que tindrà lloc a partir de les 17h, el proper 23 de setembre, amb 
motiu del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfc humà. El nostre kit de maní virtual.

A més, el 22 de setembre a les 22:30h, l'actriu Ana Duato i en Jaume Sanllorente, fundador i director general de la 
nostra fundació, conversaran en un IGLIVE sobre les accions que estem impulsant en matèria de lluita contra el 
Tràfc.

Adjuntem material de la campanya, i restem a la vostra disposició per ampliar aquesta informació o concertar 
entrevistes.

Sobre Sonrisas de Bombay:

Sonrisas de Bombay és una ONG, fundada l'any 2005 pel periodista i escriptor, Jaume Sanllorente, que centra la seva acció, en la 
lluita pacífca contra la pobresa i pels Drets Humans en algunes de les zones més deprimides d'Àsia com l'Índia, Bangladesh i 
Nepal.
L'erradicació del tràfc de persones i l'acció transformadora a través de l'accés a l'educació, a la salut i del desenvolupament 
socioeconòmic són el marc principal dels nostres projectes, que permeten a les comunitats que els lideren aconseguir canvis 
sostenibles. D'aquestes accions, ja s'han benefciat més de 10.000 persones, a les quals sumem altres més de 22.000, durant 
accions puntuals d'emergència.
Amb l'objectiu d'abordar la problemàtica social del tràfc humà, des del suport a les seves víctimes mitjançant la prevenció, rescat i 
rehabilitació, la Fundació actua conjuntament amb les comunitats més desafavorides perquè assoleixin una vida digna, lliure i amb 
oportunitats de futur.

Altres recursos:
Web: https://www.sonrisasdebombay.org/
Twitter: https://twitter.com/Sonrisasdbombay
Facebook: https://www.facebook.com/Sonrisasdebombay.Ofcial
Instagram: https://www.instagram.com/sonrisasdebombay/
Youtube: https://www.youtube.com/user/Sonrisasdebombay

Contacte de premsa:
Isabel Martinez Luna
comunicacion@sonrisasdebombay.org
934673445/608522712
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