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E L I C T I V E S  

#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. 

Estudi de casos  

TRÀFIC PER A L’EXPLOTACIÓ LABORAL EN SERVEI DOMÈSTIC 

 



SITUACIÓ DE VULNERABILITAT  

La Najat1 té 33 anys i prové d’un entorn molt rural del Marroc. Durant la seva infància, no pot 

anar a l’escola i treballa durant més de 15 anys a Casablanca en tasques de servei domèstic 

per a un matrimoni i, posteriorment, en una altra ciutat, a Beni Ensar.   

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT  

Quan treballa a Beni Ensar, una ciutat fronterera amb Espanya, la Najat rep una oferta per 

anar a treballar en servei domèstic a Ceuta, també per a un matrimoni, a canvi d’una 

remuneració mensual de 100€. Amb l’ajuda de la persona que la capta i d’un policia, na Najat 

creua a peu la frontera i arriba a la ciutat de destí.  

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:  

Un cop instal·lada a Ceuta, na Najat és explotada en servei domèstic i no rep cap tipus de 

salari pel seu treball. A més, es veu sotmesa a greu situacions de violència. Durant gairebé un 

any i mig, fa tasques de la llar i té cura del fill del matrimoni que l’explota.  

No pot sortir de la casa i rep amenaces i agressions constants, en particular per part de la 

dona de la família. Na Najat recorda tots els episodis de violència que viu. De vegades, la dona 

la pega amb una barra de ferro. D’altres, li tira cafè a les ferides o, fins i tot, lleixiu a la cara. Un 

dia, la colpeja tants cops que li fractura el nas. També la crema amb un pastís recent tret del 

forn i encara té la cicatriu a la cara.   

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC 

Després de les continues agressions, na Najat demana auxili des de la finestra de la casa. Una 

persona que passa pel carrer sent el seu clam i contacta amb la policia local, que patrulla per 

la zona de l’habitatge.  

Els agents sol·liciten la intervenció de la policia nacional i, quan accedeixen a l’immoble, 

comproven la presència de na Najat, visiblement ferida, i veuen com el matrimoni intentava 

amagar-la.  

 

 

 

 
 
                                                
1
 Per motius de seguretat i per preservar l’anonimat, el nom i alguns detalls de la història s’han modificat. 



 
 

QUÈ POTS FER TU 
 
El tràfic de persones és més a prop del que pensem i també té lloc a Catalunya. El teu paper és 
clau i ets fonamental en la seva lluita. Què pots fer?  
 
- Estigues alerta  

- Sigues conscient  

- Sigues responsable  

- Pren mesures  

- Contacta’ns al 679 654 088  

 

 

 

#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.sicar.cat 

Amb el suport de:  

http://www.sicar.cat/


  


