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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 MATRIMONI FORÇAT

SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
L’ Oana1 és una dona romanesa, d’ètnia gitana que viu amb el seus pares als afores de
Bucarest. Té 5 germans més.

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT
Quan compleix 16 anys, els seus pares la venen, per 3.500 euros, a una família romanesa que
viu a Espanya. L’obliguen a casar-se pel ritus gitano amb el Viorel, fill de la família, que té un
any més que ella. Es tracta d’un matrimoni que no té validesa legal. El Viorel no és fill biològic
de la família sinó que també el van comprar a una altra família gitana romanesa.

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
Durant un any i mig, l’Oana és obligada a exercir la mendicitat i a vendre flors des de les 7 del
matí fins a les 12 de la nit. Li han requisat la seva documentació. Cada dia, la traslladen i la
recullen. Tots els diners que obté els entrega a la seva sogra i si la quantitat resulta ser inferior
a l’esperada l’insulten i la peguen. No la deixen sortir sola al carrer, excepte si és per ser
explotada.
A més, l’obliguen a mantenir relacions sexuals amb el Viorel ja que la seva sogra vol tenir un
net. L’Oana es queda embarassada però no pot descansar, segueix l’explotació i en ocasions
no li donen ni menjar.
La situació empitjora un cop neix el seu fill. L’Oana ha de tenir cura del nen, de la casa i ha
d’exercir la mendicitat. A més, la sogra dorm amb el nadó i decideix quan l’Oana pot tenir
contacte amb ell.
Amb l’excusa d’anar a Romania per aconseguir uns papers per al nen, l’Oana hi viatja amb la
seva sogra però no deixen que s’endugui el seu fill. Té por. Un cop a Romania, la seva sogra
retorna a Espanya sense ella i la deixa indocumentada a casa d’uns coneguts.
L’Oana truca insistentment a la seva sogra però aquesta li diu que no truqui més, que s’oblidi
del nen perquè se’l queda ella i, a partir d’aquest moment, ja no li respon les trucades.

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
Al cap d’uns mesos i amb el suport del seu pare, l’Oana, encara menor d’edat, torna a
Espanya amb la intenció de recuperar el seu fill i interposa una denúncia, sense resultats.
Es troba en situació de desemparament i viu al carrer. Una parella espanyola l’ajuda mentre
esperen que les autoritats pertinents resolguin la complexa situació de l’Oana però això no
passa. Piquen, sense resultat, diferents portes fins que la dona ingressa en un centre de
menors i després, quan compleix la majora d’edat, rep l’assistència d’un recurs especialitzat.
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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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