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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 Raluca1 té 24 anys i és de Romania. Té dos germans. Des dels 5 anys, és orfe de mare i el 

seu pare la dona en acollida a una família. No obstant, no manté una bona relació amb 

aquesta i amb els anys l’ingressen al mateix internat on són els seus germans. 

Quan compleix 18 anys, surt de l’internat. No ha acabat els seus estudis a l’escola i només té 

relació amb els seus germans. 

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT  

Amb 19 anys inicia una relació de parella amb l’Andrei. Quan porten més de mig any junts, ell 

la convenç per anar a viure a Espanya i així poder guanyar diners de cara al seu futur. Un cop 

a destí, s’allotgen a casa d’un matrimoni romanès. Aquesta parella s’encarrega de cobrir les 

despeses del viatge, de manera que contrauen un deute amb el matrimoni que s’ha de saldar. 

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:  

El matrimoni que els acull els hi indica que han d’anar a robar amb ells a tot tipus de tendes i 

que allò robat s’ha de revendre per tal de pagar el deute. La Raluca fa el que li manen.  

Al cap de poc temps, l’Andrei desapareix i es queda sola amb la parella que l’explota. Creu 

que l’Andrei ha cobrat diners del matrimoni romanès per portar-la fins a Espanya i deixar-la 

amb ells.  

Tots els diners que obté de la venta de mercaderies robades va a mans dels traficants ja que a part 
de pagar el viatge, li reclamen el lloguer de l’habitació i els diners del menjar. En comptades 
ocasions la Raluca pot enviar a origen diners per al seu germà, que està malalt.  

Durant l’explotació, la manipulen i la controlen per a que no parli amb la seva família. No pot sortir 
sola de casa i li han confiscat el seu document d’identitat. A més, rep agressions físiques i verbals i 
agafa por a la parella. Els hi demana que la deixin retornar a Romania però no li permeten.  

Més endavant, la Raluca rep pressions per exercir la prostitució en un polígon. L’explotador li 
comenta que, a causa dels furts que ella ha comès, les multes pendents i les detencions sofertes, 
és perillós que segueixi robant. Al polígon, l’home la controla amb freqüència, la sotmet 
constantment a violència verbal i física i es queda tots els diners de l’explotació sexual. 

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC 

La Raluca és detinguda i ingressa a presó a causa de les condemnes acumulades i de no 

haver pagat les multes. Quan surt de la presó l’expulsen a Romania i té prohibida l’entrada a 

Espanya. S’assabenta que els seus traficants han marxat a Alemanya i decideix tornar a 

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



Espanya per refer la seva vida ja que a origen no compta amb mitjans de vida. No obstant, al 

cap de poques setmanes la detenen per incompliment de la prohibició d’entrada i l’internen en 

un CIE. Quan està allà, una entitat especialitzada corrobora els indicis de tràfic de persones de 

la seva història. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/

