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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 MATRIMONI FORÇAT

SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
L’ Aminata1 té 25 anys i és de Senegal. Amb prou feines coneix el seu pare i viu amb la seva
mare, malalta de càncer, en una habitació llogada. A causa de la malaltia, la seva mare mor.

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT
Un home assegura a l’Aminata que ell va pagar el tractament mèdic de la seva mare i li
ensenya una carta manuscrita per aquesta en la qual reconeix que té un deute per les
medicines contra el càncer que prenia.
En la mateixa carta, la mare diu que si no paga en un termini de 4 mesos els diners que deu a
aquest home, es compromet a donar la seva filla en casament, l’Aminata, per saldar el deute.
L’Aminata es nega però l’home, amb l’ajuda d’un altre que l’acompanya, l’obliga a pujar a un
cotxe i se l’endú a una altra ciutat.

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
L’home la tanca en una habitació i abusa d’ella en repetides ocasions. Aquesta situació dura
un llarg període i tots els intents de fugida de l’Aminata són en va perquè sempre hi ha algú a
la casa per controlar-la.
Un dels cops que intenta escapar-se rep una agressió tan greu que, sense saber que estava
embarassada, pateix un avortament.
Al cap d’un temps, l’home es casa amb una altra dona. Aquesta, sap que el seu marit agredeix
sexualment l’Aminata però desconeix que la té tancada, de manera que li demana que vagi a
comprar al mercat.
L’Aminata aprofita l’ocasió per fugir. Acut a la policia i explica la seva situació però el cos
policial truca a l’home i l’obliguen a tornar amb ell. Encara dins la comissaria, l’Aminata
demana anar al lavabo i s’escapa.
Amagada, demana ajuda a la cuinera de la casa en la que havia estat tancada i, aquesta, per
seguretat, li recomana que vagi a una església on la poden atendre.
Un cop a l’església, la porten a l’hospital i l’Aminata descobreix que té la sida. El pastor li recomana
que per seguretat es traslladi a l’església d’una altra ciutat. El viatge corre a càrrec dels feligresos.
La dona del pastor de la nova església recull l’Aminata i la porta a casa seva. Allà, el pastor li
comenta que té un amic que pot ajudar-la si ella viatja fins a Espanya. L’Aminata, al trobar-se
sense opcions, accepta la proposta.

1

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

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
L’Aminata no paga cap despesa derivada del viatge. Un cop arriba a Espanya, segueix les
instruccions del profeta i sol·licita asil a l’aeroport. Explica la situació de matrimoni forçat
viscuda a origen. Rep assistència d’una entitat especialitzada i pren consciència que
probablement el pastor l’anava a explotar sexualment a Espanya.

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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