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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 CRIMINALITAT FORÇADA 



SITUACIÓ DE VULNERABILITAT  

La Mercy1, natural de Nigèria, té un fill de 3 anys i viu amb la seva àvia a l’Estat d’Edo. La seva 

situació a origen és molt precària. Una dona li ofereix la possibilitat de viatjar a Europa i 

treballar, sense donar més detalls. Davant la manca d’expectatives de futur, na Mercy accepta 

la proposta i, abans de marxar, se sotmet a un ritual de vudú en el que jura fidelitat.   

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT  

Amb el seu fill i acompanyada d’altres dones que no coneix, per via terrestre, travessa Níger i 

Algèria fins que, al cap de gairebé un any, arriba al Marroc. Durant el trànsit, les condicions del 

viatge són extremes i pateix agressions físiques i sexuals.  

Abans d’arribar al Marroc, coneix l’home pel qual treballarà a Espanya. L’obliga a mantenir 

relacions sexuals tant amb ell com amb d’altres homes i si na Mercy s’hi nega, rep agressions 

físiques i sexuals. Fruit d’aquestes relacions sexuals no consentides es queda embarassada i 

l’obliguen a avortar.  

Mentre espera poder creuar amb el seu fill l’Estret de Gibraltar amb pastera, per sobreviure, 

demana almoina. Triga més de dos anys a poder arribar a Espanya després de dos intents 

fallits.  

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:  

Un cop a destí, a petició del seu ‘cap’, la Mercy sol·licita Protecció Internacional però en cap 

moment esmenta la seva situació real. Al cap d’un temps, canvia de Comunitat Autònoma i 

arriba a Catalunya, on un home, amic del seu ‘cap’, la condueix a un pis i li comunica que ha 

acumulat un deute de 30.000€, que ha de pagar amb els diners que obtingui de la prostitució. 

Si s’hi nega, tant ella com la seva família estaran en perill imminent.    

Amb els diners de l’explotació sexual, la Mercy paga rigorosament el deute. No obstant, si els 

diners escassegen o no són suficients, rep pressions i amenaces de mort, per robar. Amb la 

por al cos, realitza furts als possibles clients i és detinguda i jutjada. Finalment, és 

condemnada a pagar vàries multes i va a la presó per un delicte de robatori. Un cop presa, la 

Direcció General d’atenció a la Infància (DGAIA) tutela el seu fill.  

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC 

Després de trobar-se 5 anys en situació d’explotació múltiple, que deriva en varis antecedents 

penals, la Mercy decideix que no paga més el deute i demana ajuda. Però les amenaces 

tornen de nou, comet furts i torna a ser jutjada. Un servei municipal però la detecta i la deriva a 

un recurs especialitzat.  

 
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/

