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Octubre 2020T R À F I C P E R A L A R E A L I T Z A C I Ó D ’A C T I V I TA T S D
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’EXTRACCIÓ D’ÒRGANS

SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
El Boris, de 55 anys, l’Ekaterina, de 48, i l’Aleksei1, que és el seu fill i té 23 anys, són una
família procedent d’Ucraïna. A origen, el matrimoni és perseguit a causa de les idees
polítiques. L’Ekaterina arriba a ser torturada.
La seva situació es complica quan ignoren la citació que rep l’Aleksei per allistar-se a l’exèrcit
ucraïnès i els hi arriba a tot el nucli familiar una citació penal. Decideixen fugir.
A causa del requeriment penal, no poden abandonar el país de manera regular i contacten un
vell conegut, que els hi facilita el contacte d’algú que els pot ajudar a fugir.
Segons els hi explica el contacte, primer han d’anar a Rússia i després a un país d’Europa on
demanaran asil. El preu és de 10.000€ per persona, és a dir, 30.000€ en total, i han de pagar
el 50% durant el trajecte i la resta quan ja tinguin la targeta d’asil i puguin treballar.
La persona de contacte els acompanya amb transport públic i a la frontera amb Rússia parla
amb els policies d’ambdues fronteres. El Boris, l’Ekaterina i l’Aleksei creuen la frontera sense
ensenyar cap document d’identitat.
Quan arriben a Moscou, paguen 3.000 euros al contacte. Al cap d’uns dies, marxen de Rússia
amagats en un camió. Quan el vehicle s’atura, es troben en un magatzem sense saber en quin
país es troben. Paguen 7.000 euros i els recull un altre home.
Arriben a Alemanya, s’aturen en una parada de busos i l’home els hi proporciona 3 bitllets
d’autobús. Els hi indica on han de baixar, al camp de refugiats, i allà han de demanar asil.
Abonen 5000 euros més i no els hi deixa cap contacte.
Un cop al camp, els allotgen en una bungalows, els hi prenen les empremtes, els hi retiren la
documentació i els hi donen les targetes d’identificació com a sol·licitants de protecció
internacional. Amb aquesta targeta tenen permís de residència però no de treball. Tant el
Boris, com l’Ekaterina com l’Aleksei, per separat, han d’escriure com han arribat al camp de
persones refugiades.
Romanen un mes en aquest camp i posteriorment són traslladats a un altre, on hi estan
gairebé un any. En aquesta nova ubicació, un home que parla rus però que possiblement és
d’algun país de l’antiga Unió Soviètica pica a la porta del bungalow del Boris, l’Ekaterina i
l’Aleksei i els hi diu que han de parlar de diners. Pugen tots a un cotxe on hi ha dos homes
més i els hi exigeixen de manera immediata els diners que deuen. Els homes de dins del
vehicle van armats i exhibeixen les seves armes.
Els homes armats diuen que l’Ekaterina i l’Aleksei poden pagar el deute d’altres maneres però
no concreten com. El Boris els hi demana uns mesos per reunir els diners ja que a Ucraïna té
una propietat que pot intentar vendre. L’amenacen de nou i li diuen que si acut a la policia no
tornarà a veure la seva dona i el seu fill. Al marxar, no li donen cap telèfon i asseguren que els
trobaran on siguin.
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CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT
Tanquen el camp de persones refugiades en el que viuen i els traslladen a un altre. Fins a 4
persones diferents truquen a la porta del nou bungalow i els reclamen el deute.
En una de les ocasions, fan pujar el Boris i l’Aleksei en un cotxe. Els amenacen de nou i, degut
a la demora del pagament, els hi comuniquen que el deute ha ascendit. S’enduen l’Aleksei
com a garantia de pagament. Al cap d’uns dies, aquest torna al camp com en estat de xoc,
sense voler ni poder explicar què li ha passat.
Sense èxit, intenten denunciar la seva situació. Al camp de persones refugiades els hi diuen
que han d’anar a la policia i la policia que han d’interposar la denúncia a través del camp.
Senten que ningú els hi fa cas.
Mentrestant, reben la sentència de la causa penal que tenien pendent a Ucraïna i la sentència
ha esta condemnatòria. La presenten i intenten resoldre la seva sol·licitud de protecció
internacional però no reben resposta.
De nou reben coaccions per pagar i ara el deute ja és de 100.000€, una xifra que no poden
reunir i els hi proposen que cada membre de la família doni un ronyó ja que amb un de sol
poden viure perfectament. El Boris, l’Aleksei i l’Ekaterina tenen una setmana per decidir què
fan.

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
Davant d’aquesta situació decideixen fugir d’Alemanya i van a un altre país europeu. Quan
arriben a la capital, acudeixen a l’oficina d’immigració on els hi fan una breu entrevista, els hi
prenen les empremtes,... i els allotgen unes setmanes en un hostal. Al cap d’unes setmanes
tenen cita per a una entrevista amb més profunditat però no s’arriba a produir ja que un dia,
mentre passegen el Boris i l’Ekaterina, una furgoneta s’atura al seu costat i tres homes
desconeguts els obliguen a pujar.
Els hi indiquen que vagin a l’hostal a recollir les seves pertinences i a buscar l’Aleksei. Mentre
el Boris agafa les pertinences, l’Ekaterina s’ha de quedar al cotxe per garantir que el seu marit i
el seu fill no fugiran.
Emprenen un viatge que dura uns 5 dies aproximadament i paren de tant en tant per fer les
seves necessitats. Per menjar els hi donen pa, aigua i alguna peça de fruita. La persona que
els vigila es posa freqüentment agressiva.

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
Quan arriben a la ciutat amb port, el Boris veu que els homes que han fet de conductors van a
parlar amb les persones que han de seguir el viatge. El vigilant que no se separa del nucli
familiar, sembla que es trobi sota els efectes de la droga. La família aprofita per fugir. Quan
esbrinen que es troben a Espanya demanen ajuda a una entitat d’ajuda humanitària i aquesta
contacta amb la policia. L’explotació no s’arriba a produir.

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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