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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  



CRIMINALITAT FORÇADA 

La definició de tràfic de persones inclosa 

en el Protocol de Palerm, de l’any 

2000, no inclou l’explotació per a 

realitzar activitats delictives com un dels 

fins d’explotació. No obstant això, a 

mesura que ha augmentat el 

coneixement, i la sensibilització cap a 

finalitats d’explotació que havien passat 

desapercebudes originàriament, s’han 

anat afegint en els instruments de lluita i 

de monitorització contra el tràfic d’éssers 

humans nous fins d’explotació sota 

l’epígraf “altres finalitats d’explotació”. 

 

A Espanya, l’article 177 bis de el Codi Penal, reformat el 2015, inclou l’explotació per a realitzar 

activitats delictives, com una de les finalitats de la Tràfic d’éssers humans. 

El tràfic per a la comissió d’activitats delictives s’ha d’entendre com l’explotació d’una 

persona perquè cometi, per exemple, carterisme, furts en comerços, tràfic d’estupefaents i altres 

activitats similars que estan castigades amb penes i impliquen un guany econòmic. 

Encara que existeixen diferències a nivell nacional pel que fa al tipus d’activitats criminals a través 

de les quals s’explota a les víctimes de tràfic, el projecte RACE in Europe indica que les principals 

activitats criminals en què són explotades les persones objecte de tràfic amb aquesta finalitat 

d’explotació a Europa són: 

 Robatori (inclòs el carterisme, el robatori en caixers automàtics i el robatori a botigues) 

 Frau de beneficis 

 Cultiu de cànnabis 

 Tràfic / contraban de drogues 

 Producció de productes falsificats (com DVD i cigarrets) 

 Recollida il·legal de bosses donades a la caritat 

https://www.ecpat.org.uk/race-in-europe


 Mendicitat 

 Matrimoni simulat 

 Adopció il·legal 

 Robatori de metalls 

 Producció de metamfetamina 

 

Casos: 

 Astrid 

 Nomusa 

 Raluca 

 Nelly   

 Mercy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adoratrius.cat/ca/coneixer-la-realitat-de-la-criminalitat-forcada
https://adoratrius.cat/wp-content/uploads/2021/10/Cas7.pdf
https://adoratrius.cat/wp-content/uploads/2021/10/Cas6.pdf
https://adoratrius.cat/wp-content/uploads/2021/10/Cas5.pdf
https://adoratrius.cat/wp-content/uploads/2021/10/Cas4.pdf


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 

Amb el suport de: 

 

http://www.sicar.cat/

