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T R À F I C P E R A L A R E A L I T Z A C I Ó D ’A C T I V I TAT S
DELICTIVES

#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
N’Astrid té 28 anys i és de nacionalitat colombiana. Estudia un grau superior i, paral·lelament,
treballa per poder pagar-se els estudis i ajudar en el sosteniment familiar. Viu amb la seva mare,
un germà gran i una germana menor, tots dos amb menors a càrrec i es troben en una situació
de forta precarietat econòmica.

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ /ALLOTJAMENT
A través d'Instagram coneix una persona de nacionalitat búlgara, establerta a Espanya,
anomenada Dragos. Amb ell entaula una relació a distància que durarà mesos. Durant aquest
temps, ell es mostra especialment atent amb ella i la seva família, s'interessa pel seu benestar i
en diverses ocasions li envia diners per contribuir al sosteniment familiar.
Està molt interessat a formalitzar la relació i, un cop afermada la relació de confiança i el vincle
emocional, li ofereix viatjar a Espanya per viure junts. Li ofereix la possibilitat de treballar en el
treball de la llar o en la cura infantil i, fins i tot, li promet matrimoni per regularitzar la seva
situació administrativa.
Davant la falta d'oportunitats al seu país d'origen i la perspectiva d'una nova vida a Espanya amb
la persona de la qual està enamorada, n’Astrid accepta i viatja seguint les instruccions d’en
Dragos, que és qui s'encarrega d'organitzar i pagar totes les despeses derivades del viatge
(bitllets d'avió, tràmits de visat, etc).
Una vegada a Espanya, en Dragos la recull a l'aeroport i la porta al pis d'un amic seu, també de
nacionalitat búlgara, on hi té llogada una habitació.

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
Contràriament al que li havia dit, n’Astrid viu sola a l'habitació llogada. En Dragos li explica que,
de moment, no poden viure junts perquè la seva mare està molt malalta i ha de tenir cura d'ella.
Transcorregut un mes aproximadament, n’Astrid és conduïda a casa d'un altre amic d’en Dragos,
també de nacionalitat búlgara, que està plena de roba. Es tracta de roba robada a botigues i
centres comercials de diferents zones de la ciutat i a d’altres províncies d'Espanya, per després
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vendre-la a Bulgària i a altres països. En aquest moment, en Dragos li explica que pot guanyar
molts diners treballant per a ell i la persuadeix per fer-ho
Davant la negativa de l’Astrid, en Dragos li recorda que té un deute contret amb ell, que està en
situació irregular a Espanya i que no té diners. Fins i tot l’arriba a amenaçar amb denunciar-la a
les autoritats.
En aquestes circumstàncies, i sense més alternativa, n’Astrid accedeix a fer-ho. A partir de llavors,
és sotmesa a explotació per realitzar activitats delictives sota el control estricte d’en Dragos i el
seu amic, acompanyada d'una altra dona búlgara encarregada d'instruir. L'amic del Dragos era
l'encarregat de traslladar-la, recollir les peces i recomptar el valor de les mateixes. Havia d'aportar
la quantitat de 4.000 euros al dia però, tot i les promeses de diners, n’Astrid amb prou feines
podia disposar d'efectiu. El poc que podia quedar per a ella (aproximadament entre 200 i 300
euros) havia de destinar-los a pagar els trasllats en cotxe, els menjars i els hotels en cas de viatjar
a altres províncies. En tot moment, havia d'estar acompanyada i tenia prohibit relacionar-se amb
ningú més que no fos en Dragos i els seus "socis". Cada vegada, eren més freqüents els episodis
violents amb en Dragos que, de manera gradual, va anar incrementant el grau de control, les
amenaces i les agressions verbals.

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
Transcorreguts 6 mesos, després d'acumular diverses causes penals en contra i alguna ordre
d'expulsió, n’Astrid decideix posar fi a aquesta situació d'explotació, trenca la relació sentimental
i surt del domicili en el qual tenia llogada l'habitació.
A través d'una persona particular, a qui li explica la seva situació, finalment aconsegueix ser atesa
per una entitat especialitzada.
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#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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