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En aquest treball s’ha intentat respondre la hipòtesi de si 
l’esclavisme és un fenomen que continua existint en l’actualitat. 
Un cop constat que efectivament és així, s’ha dut a terme una 
anàlisi per veure com és aquest fenomen. El treball ha estat 
dividit en dos blocs: un teòric i un altre pràctic.  

Respecte al bloc teòric, per tal de poder entendre millor  aquest 
fenomen que atempta contra els drets de les persones, s’ha 
estudiat el seu recorregut al llarg de la història: des de les 
antigues civilitzacions xinesa, grega i romana fins al moviment 
abolicionista dels segles XIX i XX. Pel que fa a l’actualitat, s’han 
analitzat les diferents tipologies d’esclavisme existents, la 
presència d’aquesta activitat a nivell mundial, el nombre 
d’esclaus que es calcula que hi ha a nivell mundial i la resposta 
de diferents governs a cinc zones del món: Àsia-Pacífic, 
Amèrica, Àfrica, Països Àrabs i Europa-Àsia Central. Per acabar, 
s’ha estudiat el paper de la legislació envers el fenomen, 
especialment a partir del postulat de la Declaració Universal dels 
Drets Humans, l’European Comission Press i l’Organització 
Internacional del Treball. En aquest sentit també s’ha estudiat la 
prostitució a nivell espanyol, particularment aquella que 
comporta el tràfic d’éssers humans. 

Pel que fa al bloc pràctic, s’han realitzat dues entrevistes: una a 
un funcionari de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra vinculat 
a la investigació del tràfic d’éssers humans i l’altra a un escort, 
un home de companyia que exerceix certes activitats sexuals a 
canvi d’una remuneració. La primera entrevista m’ha permès 
entendre com són les investigacions que realitza la policia a 
l’hora de tractar aquests casos, mentre que la segona m’ha 
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aportat informació sobre els diferents treballs sexuals per tal de 
poder conèixer millor el món de la prostitució, també la que és 
exercida per persones víctimes del tràfic d’éssers humans, des 
d’un punt de vista molt proper.  

Amb aquest treball, he pogut assolir l’objectiu d’aprofundir en 
una sèrie de coneixements relacionats amb l’esclavisme 
modern. No obstant, al ser un món totalment clandestí per la 
seva il·legalitat en els diferents marcs jurídics, resten encara 
moltes dades i casos de molt difícil estudi.  
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