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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 L’EXPLOTACIÓ LABORAL EN SERVEI DOMÈSTIC

SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
La Daya1, de 25 anys, és de Pakistan i està casada a origen.

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT
El seu marit, que es troba des de fa temps a Catalunya, la reagrupa i van a viure plegats a una
ciutat de la costa catalana.

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
Des de la seva arribada, la Daya queda reclosa al domicili i li requisen el seu passaport.
Comparteix habitatge amb la família extensa del seu marit i l’obliguen a fer-se càrrec de la
casa i a tenir cura dels infants de la seva cunyada. Pateix tot tipus de maltractaments i
l’amenacen constantment sota el pretext de, com que és estrangera i es troba en una situació
irregular, si demana auxili es quedarà al carrer o, fins i tot, la poden tancar a la presó.

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
Al cap d’un temps, el seu marit, a causa d’una trucada que fan des d’origen els familiars de la
Daya, la fa fora de casa. Sense tenir on anar, la dona contacta amb un conegut del seu país
que viu també a Catalunya, en una altra població. Aquest, li relloga una habitació i la Daya
treballa fent neteges fins que, per problemes de salut, ha de deixar la feina. El compatriota,
finalment, l’acompanya a un servei especialitzat.

1

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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