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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 Nomusa1 té 25 anys i és de Namíbia. La seva mare l’abandona quan tenia mesos i la deix
amb els seus avis. D’adolescent, un familiar la força a contreure matrimoni amb un home 20
anys major que ella. És víctima de violència psicològica i física fins al punt que l’hospitalitzen
per la cruesa de les agressions a la que es veu sotmesa.
Al cap d’uns mesos, la Nomusa aconsegueix fugir i es muda a una altra ciutat. Després, va a
Sudàfrica per demanar ajuda al familiar que la va obligar a casar-se però aquest la rebutja.

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT
Un home li ofereix fer les tasques de la llar de casa seva i ajuda per buscar feina com a
cambrera en un restaurant. Na Nomusa creu que és una bona oportunitat laboral i accepta
l’oferta. Amb aquest home, viu en dues ciutats diferents de Sudàfrica i es traslladen, finalment,
a Pretòria.

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
L’home l’obligada durant més de 8 anys a traficar amb droga des de Sudàfrica a diferents
punts, com Turquia i Colòmbia. A més, la mateix màfia l’explota sexualment. En una de les
operacions de tràfic de drogues, la volen traslladar a un tercer país.

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
Durant el trasllat, l’acompanya una dona que la controla en tot moment. El vol fa escala a
Espanya i l’hostessa d’embarcament comenta que el seu vol no està confirmat. La dona que fa
de controladora, aprofita la situació per agafar el passaport de la Nomusa i el seu bitllet amb
l’excusa de solucionar-ho però truca al traficant.
La Nomusa, desesperada per la situació d’explotació que porta anys patint, acudeix a les
autoritats policials presents a l’aeroport i sol·licita ajuda i protecció. Vol col·laborar aportant
dades sobre la màfia que l’ha explotat. Rep assistència jurídica i demana asil i rep assistència
d’una entitat especialitzada.
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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
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