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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 LA MENDICITAT FORÇADA

SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
La Malina1 té 41 anys i és natural de Romania, en concret d’una ciutat del sud del país. A
origen, treballa fent tasques de neteja però el seu sou és insuficient per a mantenir la família.
La seva situació econòmica és molt precària. Té un fill menor a càrrec i el seu marit, que està
greument malalt, no pot treballar.

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT
Un dia, per casualitat, na Malina coneix a Romania en Sorin, un home que li proposa treballar
a Girona exercint la mendicitat. Aquest, li assegura que, si es trasllada a Catalunya, pot arribar
a guanyar fins a 200 euros al mes, és a dir, gairebé la meitat del salari mínim interprofessional
romanès. Tenint en compte la seva situació familiar, na Malina accepta l’oferiment i viatja amb
la seva germana. Ambdues desconeixen que es tracta d’un traficant de persones. El Sorin
s’encarrega de comprar-los els bitllets d’autobús i quan la Malina i la seva germana arriben a
Catalunya, les recull a l’estació d’autobusos de la ciutat on estaran i les porta a un pis en el
que ell viu amb la seva parella.

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
A l’endemà d’haver arribat a Girona, el Sorin acompanya na Malina fins al lloc on ha de
demanar almoina i li dona instruccions sobre què ha de dir i quin ha de ser el seu
comportament. Al cap d’uns dies, sota el pretext de guardar en un lloc segur la documentació,
el Sorin demana a na Malina el seu passaport , que quedarà indocumentada.
Treballa unes 12 hores al dia, com a mínim des de les 7 del matí fins a les 6 de la tarda tot i
que hi ha jornades que s’allarguen fins les 10 de la nit. Un cop a casa, la Malina ha de donar
tots els diners que ha recaptat i, si el Sorin considera que aquests no són suficients o,
simplement per atemorir-la, la pega i la insulta. Na Malina no té llibertat de moviment, està
controlada en tot moment i no pot ni anar al metge. A més, és tal el grau de control que
exerceix el traficant que és ell qui decideix quan ella pot dormir i quan no.
Quan la pega, en més d’una ocasió usa una cadena. D’aquesta manera, les ferides causen
poden causar més llàstima a la gent i per tant el marge de benefici més ampli. A més,
puntualment el Sorin obliga la Malina a mantenir relacions sexuals amb altres homes.

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
Després de mesos de ser explotada a Girona, na Malina aconsegueix escapar. Després
d’estar alguns dies pel carrer, decideix anar a una comissaria i denuncia els fets que ha viscut.
El cos policial contacta amb una entitat especialitzada en assistència integral a víctimes de
tràfic de persones i na Malina rep suport per iniciar el seu procés de recuperació.
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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:

