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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

MATRIMONIS FORÇATS
A Espanya, el delicte específic de matrimoni forçat apareix recollit en el Codi Penal com un
delicte contra la llibertat en l’article 172 bis.1. A Catalunya, la Llei 5/2008 estableix que els
matrimonis forçats són una manifestació de la violència masclista en l’àmbit sociocomunitari, i
defineix el matrimoni forçat com “la unió de dues persones en la qual, a l’almenys una
d’elles (generalment la dona ), no ha atorgat el seu ple i lliure consentiment, sinó que ha
estat pressionada físicament, sexualment, emocionalment i / o psicològicament per la
seva família i el seu entorn de referència”
El tràfic

d’éssers

humans

per

a

la

celebració de matrimonis forçats no es
va incloure originàriament com un dels
fins d’explotació del tràfic en el Protocol
de Palerm. No obstant això, el concepte de
tràfic s’ha anat ampliant des de l’any 2000,
per

donar

resposta

d’explotació,

com

a

altres

per

finalitats

exemple,

els

d’explotació

s’ha

matrimonis forçats.
Així,

aquesta

finalitat

incorporat a successius instruments, com la
Directiva 2011/36 / UE. Precisament, per
transposar aquesta Directiva el tràfic per a
la celebració de matrimonis forçats es va incloure com a delicte en la modificació de l’article 177
bis de el Codi Penal del 2015, que castiga el tràfic d’éssers humans té com a finalitat la
celebració de matrimonis forçats.
Es parla de tràfic amb fins d’explotació per a la celebració de matrimonis forçats sempre que el
matrimoni forçat inclogui els elements que defineixen el tràfic d’éssers humans: l’acte pot ser la
transferència o recepció d’una persona, els mitjans poden incloure engany, amenaces o coerció i el
propòsit pot ser l’explotació sexual i / o la servitud.

Casos





Naima i Malika
Dasha
Aminata
Oana

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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