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#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 Margarita té 44 anys i és de Filipines. Des de que van néixer, es fa càrrec sola dels seus
dos fills. La seva situació laboral a origen és molt complicada i té greus dificultats
econòmiques. A través d’agències de treball, decideix buscar feina a l’estranger i, en vàries
ocasions, treballa amb contracte com a treballadora de la llar interna en altres països.

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT
Obren una nova agència de treball a la seva ciutat natal i na Margarita hi acut. Li ofereixen la
possibilitat de viatjar a Rússia per treballar com a massatgista. L’agència assegura que són ells
els qui s’encarreguen de tots els tràmits i que les despeses derivades del viatge les
assumeixen les persones que la contracten.
Abans de partir, la Margarita firma un contracte de feina com a massatgista en el qual
s’inclouen tots els termes: nom i direcció de l’empresa on treballarà, dos anys de contracte,
horari de la jornada laboral, funcions a desenvolupar i uns 800 dòlars com a remuneració
mensual.
Un cop aterra a Sant Petersburg, el seu cap la recull a l’aeroport i l’acompanya directament al
domicili d’aquest. La seva muller, que és a casa, explica a na Margarita que no treballarà de
massatgista sinó que esdevindrà interna en el mateix domicili del matrimoni, fent tasques de la
llar.

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
La Margarita és obligada a treballar en servei domèstic les 24 hores del dia a canvi de 500
euros, però mai té l’oportunitat de disposar d’aquest suposat salari. Li diuen que ho ingressen
tot en un compte bancari per enviar-ho als seus fills a Filipines. El matrimoni explotador
s’encarrega de comprar-li la roba i el menjar, sense que ella pugui expressar cap preferència i
li retenen el passaport.
Sempre està sota control. No té llibertat per sortir sola de casa. Se l’obliga a anar
acompanyada per ells o per la sogra, de qui també té cura. A més, la Margarita té prohibit
parlar amb persones de la seva mateixa nacionalitat que resideixen a la ciutat.
L’explotadora també controla el contacte que na Margarita té amb els seus familiars que es
troben a Filipines. Quan truca, ho ha de fer des del seu telèfon i en anglès, per tal que el
matrimoni rus es pugui assabentar del contingut de les converses. No pot parlar a soles amb
sons fills perquè no té diners per carregar el saldo del seu mòbil personal.
En vàries ocasions, la dona l’agredeix i l’insulta, fins al punt d’amenaçar la Margarita de mort si
es nega a les prevaricacions imposades.

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
A l’estiu, la Margarita viatja en avió amb el matrimoni a una ciutat costanera catalana. En
aquest nou destí, segueix sent explotada i té les mateixes prohibicions que a Rússia.
Finalment, aconsegueix fugir un dia que va sola a l’església perquè sogra del matrimoni està
malalta.

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
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