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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

d’explotació,

resposta
com

a
per

altres

finalitats

exemple,

els

matrimonis forçats. Així, aquesta finalitat
d’explotació s’ha 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

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

•

Mendicitat

•

Matrimoni simulat

•

Adopció il·legal

•

Robatori de metalls

•

Producció de metamfetamina

Casos:
•
•
•
•
•

Astrid
Nomusa
Raluca
Nelly
Mercy

EXPLOTACIÓ LABORAL
Els casos de tràfic de persones amb fins d’explotació laboral en servei domèstic, la criminalitat
forçada, els matrimonis forçats,... es mantenen infradetectats a Espanya. Tant experts com
organismes internacionals han mostrat la seva preocupació al respecte.
Segons Nacions Unides, una de cada
tres víctimes detectades va ser traficada
per a treballs forçats, i el 7% de les
víctimes detectades ho va ser per a tràfic
de persones amb altres fins d’explotació.

Pel que fa al tràfic de persones amb fins
d’explotació laboral en servei domèstic,
cal tenir en compte que el treball
domèstic no és inherentment explotatiu,
sinó que són els elements de “treball o
servei”, “amenaça” i “involuntarietat” els
que

defineixen

l’explotació laboral.

Casos:
•
•
•
•
•

Pauline
Margarita
Najat
Daya
Gabriela

el

treball

forçat

i

EXTRACCIÓ D’ÒRGANS
Segons Nacions Unides, entre el 2010 i el 2018, es van detectar, en múltiples països del món,
aproximadament 300 víctimes de tràfic de persones per a l’extracció d’òrgans .
Amb molta probabilitat, però, aquestes dades subestimen la magnitud real d’aquest fenomen,
especialment per dues raons:
•

La dificultat en la detecció d´indicis que, per l´alta especificitat i necessària actuació de personal
sanitari, queda reduït a l´àmbit mèdic.

•

La confusió entre el tràfic de persones amb finalitat d´extracció òrgans i el delicte de tràfic d´òrgans
que, malgrat ser complementaris, compten amb marcs jurídics diferents.
Per aquest motiu, l´ICAT ha publicat un informe centrat en
el tràfic de persones per a l’extracció d´òrgans i ha recordat
als Estats la necessitat de posar el focus en aquesta finalitat
d´explotació que afecta, principalment, a aquelles persones
que es troben en una major situació de vulnerabilitat, entre
les quals persones immigrants indocumentades, refugiades
i/o persones que viuen en condicions d´extrema pobresa.

Casos
•

Ekaterina, Aleksei, Boris

MENDICITAT FORÇADA
El Grup d'Experts contra el Tràfic d’Éssers
Humans (GRETA) del Consell d'Europa fa anys
que apressa el govern espanyol a adoptar un pla
d'acció nacional integral contra el tràfic que inclogui
el TEH amb diferents fins d'explotació .
Les dades relatives a la identificació de víctimes de
tràfic amb fins de explotació com l'explotació per a
treballs o serveis forçats en servei domèstic, per a
criminalitat forçada, per a matrimonis forçats o per
a la mendicitat continuen sent anecdòtiques.
Això posa de manifest la invisibilitat del fenomen, i la dificultat en l'accés a drets, i a una
assistència integral, d'una part de les víctimes d'aquest delicte greu.
•
•

Malina
Andreea

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:

