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Quins són els
objectius del Conveni?
El Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic
d’éssers humans, que va entrar en vigor el dia 1 de febrer del
2008, té com a finalitat la prevenció del tràfic d’éssers humans,
la protecció de les víctimes i la persecució dels traficants. Inclou
tots els tipus de tràfic (ja siguin d’àmbit nacional o transnacional
i tant si estan vinculats a la delinqüència organitzada com si no
ho estan), i s’aplica a totes les víctimes del tràfic (dones, homes i
infants) i a totes les formes d’explotació. El Conveni també inclou
mesures per promoure partenariats amb la societat civil, i la
cooperació internacional.

■

El principal valor afegit del Conveni és que es centra en
els drets humans i en la protecció de les víctimes. El Conveni
defineix el tràfic d’éssers humans com una violació dels drets
humans i un atac a la dignitat i a la integritat de l’ésser humà.
Això significa que les autoritats nacionals són considerades
responsables si no prenen mesures per prevenir el tràfic
d’éssers humans, protegir les víctimes i investigar de manera
eficaç els casos de tràfic.

■

El tràfic d’éssers humans és un fenomen mundial que no
coneix fronteres, i és per això que el Conveni és rellevant per
a tots els països d’arreu del món i està obert a tots ells.

■

Com s’efectua
el seguiment
de l’aplicació
del Conveni?
El Conveni disposa d’un
mecanisme de seguiment
independent per avaluar
la correcta aplicació de les
seves disposicions. Aquest
mecanisme de seguiment,
que es considera com un
dels punts forts del Conveni,
es fonamenta en dos pilars:
el Grup d’Experts sobre la
lluita contra el tràfic d’éssers
humans (GRETA per les seves
sigles en anglès) i el Comitè
de les Parts.

■

Què és el GRETA?
El Grup d’Experts sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans (GRETA)
és el responsable d’avaluar l’aplicació del Conveni per part dels països que
l’han ratificat. El GRETA està constituït per 15 experts independents i imparcials
que són nacionals dels països signataris. Provenen d’àmbits professionals
diferents (juristes, membres dels cossos policials, psicòlegs, metges,
representants de la societat civil, etc.) i són seleccionats en base a la seva
experiència professional en les àrees que cobreix el Conveni. El mandat dels
membres del GRETA és de quatre anys, renovable una vegada.

■

Com efectua el GRETA la seva tasca de seguiment?
Les activitats de seguiment del GRETA es divideixen en rondes. A l’inici
de cada ronda el GRETA defineix les disposicions del Conveni que han de
ser objecte de seguiment i determina la manera més apropiada de realitzar
l’avaluació.

■

Per dur a terme la seva tasca de seguiment, el GRETA utilitza diferents
mètodes per recollir informació. Com a primer pas, el GRETA envia un qüestionari
a les autoritats del país sotmès a l’avaluació. La informació facilitada en la
resposta és analitzada pel GRETA i, cas que sigui necessari, el GRETA sol·licita
informació addicional per tal de clarificar o complementar la resposta.

■

A més d’enviar un qüestionari, el GRETA realitza una visita al país en
qüestió. Aquestes visites permeten que es dugui a terme un debat en pro·
funditat amb els funcionaris governamentals, els membres dels cossos policials,
els fiscals, els parlamentaris i els altres actors interessats en aquest tema.

■

Les visites d’avaluació també permeten al GRETA anar a les instal·
lacions on s’ofereix assistència a les víctimes del tràfic. El GRETA pot demanar de
visitar centres d’ajuda d’urgència o refugis per a víctimes del tràfic d’éssers
humans que siguin gestionats per organismes públics o bé per ONG, centres
per a migrants en situació irregular o sol·licitants d’asil, punts fronterers o
bé hospitals. Aquestes visites permeten verificar l’eficàcia de les mesures
que es prenen per aplicar el Conveni.

■

El paper
de la societat civil
La societat civil és una font important d’informació per al GRETA. Durant
les visites d’avaluació, el GRETA es reuneix amb representants d’organitzacions
no governamentals (ONG) i amb altres representants de la societat civil que
participen en la lluita contra el tràfic d’éssers humans (com per exemple,
els sindicats, els col·legis d’advocats, experts acadèmics, etc.). El GRETA pot
decidir dirigir el seu qüestionari o bé qualsevol altra petició d’informació a les
ONG i a d’altres membres de la societat civil que tenen accés a fonts fiables
d’informació i que, cas que sigui necessari, poden efectuar les verificacions
corresponents.

■

Els informes
del GRETA
Els informes d’avaluació de país efectuats pel GRETA contenen una
anàlisi de la situació de cada país en relació a les accions dutes a terme per
a combatre el tràfic d’éssers humans i també suggeriments de com reforçar
l’aplicació del Conveni. Els informes es redacten amb un esperit de cooperació i
la seva intenció és donar suport als estats en els seus esforços.

■

El GRETA examina els esborranys dels informes d’avaluació en les seves
sessions plenàries. Els esborranys d’informe s’envien al govern corresponent
per tal que aquest aporti els seus comentaris. El GRETA pren en consideració
aquests comentaris a l’hora de redactar l’informe final. L’informe final es
trasllada a les autoritats pertinents que són invitades a emetre, si així ho
consideren oportú, els seus comentaris finals. Un cop acabat aquest procés,
es fan públics tant l’informe del GRETA com els eventuals comentaris de les
autoritats corresponents.

■

Comitè de les Parts
en el Conveni
El segon pilar del mecanisme de seguiment, el Comitè de les Parts, està
constituït per representants dels estats que han ratificat el Conveni. Sobre la
base dels informes del GRETA, el Comitè de les Parts pot adoptar recomanacions
adreçades a països concrets en relació amb les mesures que s’haurien de prendre
per posar en pràctica les conclusions del GRETA.

■

El valor de la tasca de seguiment duta a terme en el marc del Conveni
del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans és triple,
ja que:

■

33avalua i estimula el compliment de les obligacions
de llarg abast que es desprenen del Conveni;
33ofereix assessorament adaptat a la situació de cada
país sobre com superar els obstacles; i
33constitueix un fòrum per a la cooperació internacional on compartir
informació i bones pràctiques, i alertar la comunitat internacional
de qualsevol nova tendència que hagi estat detectada; estimulant
així l’actuació conjunta per a prevenir i resoldre els problemes.
Els resultats de la tasca de seguiment estan disponibles en línia i han
esdevingut una referència per a tots aquells que participen en la lluita
contra el tràfic d’éssers humans. El Consell d’Europa també dóna suport als
governs en l’aplicació del Conveni i de les recomanacions que sorgeixen del
procés de seguiment.
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De la tasca
de seguiment al SUPORT PER A
l’aplicació del Conveni

Per a més informació o per posar-se en contacte
Secretariat del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra
el tràfic d’éssers humans (GRETA i Comitè de les Parts)
Consell d’Europa / Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
França / France
E-mail: Trafficking@coe.int

www.coe.int/trafficking
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