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T R À F I C P E R A L A I M P O S I C I Ó D E T R E B A L L F O R Ç AT
EN EL TREBALL DE LA LLAR

#TambeEsTrafic visibilitza aquelles formes de tràfic de dones que romanen ocultes a
casa nostra. Entre elles, el tràfic de persones amb fins d'explotació en el treball de la llar,
el tràfic per a la criminalitat forçada i per a matrimonis forçats.
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SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
Pauline procedeix de Gabon, té 38 anys i és mare soltera. Té al seu càrrec un filla adolescent. A
Gabon, es trobava en una situació de precarietat econòmica, motiu pel que es va traslladar a
Guinea per buscar feina. Va trobar treball en una botiga de teles, no cobrava un sou molt alt
però podia tirar endavant. Després de portar un any treballant la tenda, el seu cap li va
proposar viatjar a Europa prometent-li que allí tindria millors condicions laborals i de salari.

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT
En concret, el seu ocupador li va oferir la possibilitat de viatjar a Espanya per treballar com a
interna a casa seva, cuidant dels seus fills petits. Li va dir que estava molt content amb ella
perquè era molt treballadora i li va prometre que guanyaria un salari de 1.200 euros mensuals.
Li va explicar, que ell, es faria càrrec de totes les gestions necessàries per al viatge. Pauline es va
fiar d'ell i va acceptar l'oferta de treball pensant que seria una bona oportunitat per millorar la
seva situació econòmica i poder així proporcionar millors estudis i cures a la seva filla. Després
d'haver acceptat l'oferta, l'home va realitzar en poc temps totes les gestions i Pauline va viatjar
a Espanya en avió, en un vol directe. A l'arribar, la dona del seu ocupador i la seva sogra la van
recollir a l'aeroport i la van traslladar a la residència familiar.

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
Al cap de pocs dies d'arribar al domicili familiar, Pauline es va adonar que havia estat
enganyada tant pel que fa a la feina que havia de fer com en les condicions laborals. La dona
del seu ocupador i l'àvia dels nens la maltractaven i la sotmetien a condicions d'explotació i
treball forçat, atemptant contra la seva llibertat i la seva dignitat.
A més de tenir cura dels fills menors del seu ocupador, també li exigien fer-se càrrec dels dos
nebots i realitzar totes les tasques de neteja de la casa, rentat, planxat i cuina per a tota la
família. Tenia un horari de treball il·limitat en funció del que elles li exigissin, sense permetre-li
descansar al llarg de tota la setmana. No podia sortir de la casa excepte si anava acompanyada
per una d'elles. Controlaven la comunicació telefònica que Pauline mantenia amb el seu germà,
resident a França, perquè no pogués demanar-li ajuda. Per tal de castigar-la i humiliar-la, de
vegades no li donaven menjar. Durant els dos mesos que Pauline va estar sotmesa a aquesta
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situació de tràfic per a treball forçat en el treball de la llar no va cobrar cap salari per la seva
feina.

FUGIDA / SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
Transcorreguts dos mesos, Pauline va intentar escapar-se perquè no suportava més la situació
però la traficant va impedir-ho tancant-la amb clau a la casa i retirant-li el seu passaport i el seu
telèfon mòbil. A l'endemà, el traficant li va ordenar que recollís totes les seves coses perquè
l'anava a portar de tornada a Gabon perquè no els donés problemes a Espanya.
Ella va negar-se ja que temia que ell prengués represàlies contra ella un cop es trobessin a
Guinea, però, tot i la negativa, ell la va obligar a acompanyar-lo a l'aeroport per prendre un vol
juntament amb ell amb destinació a Gabon. Un cop a l'aeroport, Pauline va aconseguir escaparse del control del traficant i va sol·licitar ajuda a una empleada d'una de les línies aèries, que li
va aconsellar que posés una denúncia a la comissaria de la Policia Nacional, en el propi
aeroport.

#TambeEsTrafic vol aconseguir que l'aplicació
d'estàndards de drets humans es garanteixin a totes les
víctimes de tràfic de persones amb independència de
quina sigui la finalitat d'explotació a la qual han estat
sotmeses.
Informa’t: www.proyectoesperanza.org i www.sicar.cat
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