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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

TRÀFIC PER A MATRIMONI FORÇAT

SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
La Dasha1 té 18 anys i és de l’Índia. El seu pare i els seus tiets l’obliguen a casar-se fins a 3
vegades. El primer matrimoni té lloc quan ella tan sols té 12 anys. És amb un membre de la
seva família però finalment aconsegueix escapar i no se celebra la cerimònia.
Al cap d’un parell d’anys, la Dasha es muda amb la seva família a una ciutat espanyola, on hi
viuen també els seus tiets.
Uns mesos després però, es trasllada amb els seus pares i les seves germanes a Anglaterra,
on hi passa 6 anys i se sent integrada. El seu pare intenta casar-la amb un nebot d’ell que viu
a l’Índia però la Dasha ho explica a l’escola i les autoritats inicien un expedient de risc a través
del qual el pare pot perdre la tutela de totes les seves filles menors.

CAPTACIÓ/ TRASLLAT/ RECEPCIÓ/ALLOTJAMENT
Després d’aquest nou intent de matrimoni forçat i, segurament degut a les mesures legals
iniciades contra el seu pare, la Dasha viatja amb ell a Espanya per visitar els tiets i fer turisme.
Primer, romanen unes setmanes al pis d’un dels tiets. Posteriorment, s’instal·la tota la família
de la Dasha, pares i germanes, a la ciutat espanyola en un pis.

MITJANS DE SOTMETIMENT I SITUACIÓ D’EXPLOTACIÓ:
La Dasha vol tornar a Anglaterra però el pare, davant la insistència d’ella, li pren el passaport i
la tanca a casa. De nou, el pare i els tiets la coaccionen per a que es casi però com que ella
s’hi nega, li retiren el mòbil i comença a rebre agressions.
Durant un temps, està aïllada i sense accés a la seva documentació. Aconsegueix trucar a la
policia però malgrat que els agents es presenten al domicili i parlen amb ella i el seus tiets, no
veuen indicis de tràfic per a matrimoni forçat.

FUGIDA/ SORTIDA DE LA SITUACIÓ DE TRÀFIC
La Dasha aprofita un descuit dels familiars que la controlen a casa i s’escapa. Es presenta a
dependències policials i denuncia la seva situació.
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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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