ESTUDI
DE
CASOS

Octubre 2020T 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 TA T S D
ELICTIVES

#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 Nelly1, de 22 anys, és peruana. Des de petita, la seva situació econòmica familiar és molt
precària. Té dos germans més, el Luis Alberto i el Juan Carlos, tots de pares diferents. Ella no
coneix el seu i, segons li han dit, va morir fa anys. Gràcies a un programa estatal ella i la seva
família poden construir una casa habitable, de zinc, en una de les zones més empobrides de la
ciutat.
Malgrat els pocs recursos, la Nelly estudia fins el 17 anys però ha d’abandonar els estudis ja
que el seu germà gran, que havia fet una formació professional en hoteleria, es posa molt
malalt, fins al punt que ha d’abandonar la feina.
Sense assegurança mèdica, el pagament de qualsevol tractament del Luis Alberto és per
medicina privada. Sense un diagnòstic clar, s’ha de sotmetre a moltes probes que tenen un
cost molt elevat.
Davant d’aquestes circumstàncies, na Nelly busca feina i fa diferents treballs temporals no
gaire ben remunerats. Es queda embarassada de la seva parella, en José, natural d’Equador
però que va migrar de petit amb la seva família a Perú fugint de la pobresa. En José no té
regularitzada la seva situació migratòria i té dificultats per aconseguir feina.
Tant ella com la seva parella es veuen obligats a viure amb la mare de la Nelly ja que no es
poden mantenir econòmicament. La mare sosté amb un únic salari sis persones. La pressió
econòmica va en augment i la Nelly i el José no poden ni comprar bolquers a son fill. A part, la
salut del Luis Alberto empitjora i necessita una assistència mèdica que no es poden permetre.
Na Nelly no pot més i penja al seu perfil de Facebook i en altres pàgines del seu país la seva
necessitat de trobar amb urgència una feina, del que sigui, i publica el seu número de telèfon.

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT
Al cap de pocs dies, una persona desconeguda truca la Nelly i li comenta que volen
entrevistar-la, que tenen una feina per a ella. Quan pregunta de què es tracta l’interlocutor
comenta que a l’entrevista li donarà els detalls.
Sense pensar-s’ho acut a l’entrevista. La rep un home suposadament estranger, vestit de
manera molt formal i amb un discurs seriós. Sembla de fiar. Li explica que treballa en una
empresa farmacèutica que proveeix medicaments a metges europeus ja que les medicines
peruanes, a nivell de matèries primes i de producció, són molt més econòmiques que les
europees.
L’home comenta que treballen amb un hospital que necessita uns components per a fer un nou
medicament i la Nelly hauria de transportar el producte a canvi de 4000€. Tenint en compte la
seva situació familiar, ella accepta.
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Per motius de seguretat i per preservar l’anonimat, el nom i alguns detalls de la història s’han modificat

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
En 48h la xarxa que capta la Nelly la porta a tramitar-se el passaport, li donen els diners i li
diuen on ha de comprar el bitllet d’avió. Posteriorment, la porten a un hotel i li subministren
pastilles. Introdueixen droga en el seu interior.
Sense cap instrucció sobre què hauria de dir o fer a l’arribar a Espanya, la deixen a l’aeroport.
Agafa l’avió destí Espanya i un cop aterra no sap ben bé què dir a migració i així ho verbalitza.
Procedeixen a registrar-la i troben la droga.

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
Detinguda, na Nelly té dret a una advocada i aquesta, durant l’entrevista, detecta indicis de
tràfic de persones i es posa amb una entitat especialitzada, que els corrobora.

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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