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0. INTRODUCCIÓ 

Com bé la seva denominació  indica, el treball de recerca implica temps i dedicació. És per això que 

una de les coses més importants a fer és escollir un tema que t’interessi,   sigui enriquidor,  aporti nous 

coneixements i t’obligui a superar obstacles i a trobar-los una solució per tal de millorar les nostres 

capacitats. Aquest treball tracta diferents temes, les violències masclistes en les seves diferents 

formes, com són la prostitució i el  tràfic de les dones, les desigualtats envers la dona i la immigració 

del tercer món cap a Europa.  

 

Els motius pels quals he decidit endinsar-me en la recerca d'informació de la dona nigeriana són els 

següents: des d’un principi volia parlar sobre un tema que fos present a la nostra societat però que 

fos, alhora, invisibilitzat per la majoria, i a més volia que estigués centrat en les dones, ja que la gran 

majoria de vegades també estem invisibilitzades i ens trobem en un segon pla.  Un dels altres motius 

és fer  conèixer i demostrar com de dur és per a les dones tot el procés de migració, des  que surten 

del seu país fins que arriben a Europa. He decidit centrar-me en les dones nigerianes ja que Nigèria  és 

el país d'Àfrica amb el major nombre de dones víctimes de tràfic de persones per motius d'explotació 

sexual i les discriminacions cap a les dones són una realitat molt estesa. L’últim motiu és també  

conscienciar a totes aquelles persones que llegeixin aquest treball sobre les dificultats que pateixen 

les persones migrants, més concretament les dones, i d’aquesta manera fer-les més visibles i poder 

sensibilitzar la població perquè sol tractar sense gaire miraments aquest fenomen.  Dia rere dia sentim 

a parlar sobre els immigrants i els refugiats als mitjans de comunicació, però sempre en sentim a parlar 

des de la llunyania i el desconeixement. Són poques les persones que saben els motius pels quals 

emigren o les condicions en què ho fan. Amb aquest treball m’agradaria donar-los una veu i fer-los 

visibles en la nostra societat.  

 

El  treball es divideix en tres parts. La primera és la part teòrica. Consta de quatre punts diferents on 

s’explica què és la migració des d’un punt de vista més general, la situació de les dones a Nigèria, la 

violència i la discriminació que pateixen  al seu propi país, el moviment migratori que realitzen i les 

dificultats que es troben i, per últim, què passa amb elles un cop arriben a Europa.  La segona part és 

la part pràctica, on es realitzaran un seguit d’entrevistes per donar a entendre, amb testimonis reals 

tot el que s’ha treballat i cercat a la part teòrica. Per últim, hi haurà els annexos.  
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L’objectiu principal del treball és donar a conèixer les dificultats que tenen les dones nigerianes durant 

el procés de migració, a banda, també, d’ampliar de manera objectiva els coneixements i la informació 

que tenen les persones sobre els immigrants i la immigració.   

 

Les principals font de recerca per obtenir la informació per realitzar aquest treball són ONGs, articles 

de diaris, entrevistes a especialistes i pàgines web. També ampliaré i contrastaré aquesta informació 

amb testimonis reals de dones nigerianes que actualment viuen a Catalunya i que  m’explicaran la 

seva pròpia experiència.  

 

Al final d’aquest treball espero haver respost a totes les preguntes i haver acomplert tots els objectius 

proposats.  
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I. MARC PRÀCTIC 

1. INTRODUCCIÓ A LA MIGRACIÓ 

1.1 Significat del concepte migració 

Els éssers humans tenim la capacitat de desplaçar-nos i adaptar-nos a gairebé  tots els llocs del nostre  

planeta. La història de la humanitat es basa, en  bona part, en persones que han caminat i s’han 

desplaçat al llarg de les seves vides pel planeta Terra  a la recerca d’un lloc millor per viure.  

 

Per conèixer  bé el significat del concepte migració, és necessari saber l’origen etimològic de la paraula 

‘migració’. Cal saber que aquest terme està format per dos components lèxics que són: ‘migrare’, que 

vol dir canviar de residència i el sufix -ció, que  indica l’acció i l’efecte d’un verb.  

 

Actualment podem trobar diverses definicions per al terme migració. A continuació en podrem veure 

algunes de les més freqüents: 

- ‘Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas 

económicas o sociales’. Real Academia  Española (RAE). 

- ‘La migració és el moviment de persones fora del seu lloc de residència habitual, ja 

sigui a través d’una frontera internacional o dins d’un mateix país’. Glosari de la 

Organització Internacional per les Migracions (OIM). 

-  ‘El fenómeno social que consiste en el movimiento de población desde el país natal al 

extranjero o viceversa’. Enciclopedia Universal Ilustrada. 

 

Així doncs, podem definir el concepte migració com el desplaçament geogràfic d’una o més    

persones cap a un altre país o regió del mateix per tal de millorar la seva qualitat de vida.  
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1.2 Causes de les migracions 

 Avui en dia, els avenços en comunicacions i transports i la globalització han afavorit els desplaçaments 

dels humans. Com  ja hem dit abans, les persones migrem amb l’objectiu de millorar la nostra qualitat 

de vida. D’aquesta manera,  podem concloure que les migracions són la conseqüència de les 

desigualtats de la riquesa al món. És cert , però, que les causes per les quals una persona vol deixar el 

seu país de provinença són cada vegada més variades, i actualment,  gràcies a les noves facilitats  per 

comunicar-nos i desplaçar-nos a qualsevol part del planeta, encara més. Tot i els avenços i les noves 

facilitats, a dia d’avui els principals motius pels quals la gent emigra no tenen res a veure en prendre 

una decisió pròpia, sinó amb les que forçades. 

Les principals causes de migració de les persones són les següents: 

- Causes socioeconòmiques: La gran majoria de persones que emigren ho fan per 

motius econòmics, tot cercant un nivell de vida millor. La superpoblació que hi ha en 

molts països del món (la majoria subdesenvolupats) ha comportat que hi hagi manca 

de béns primordials i molta pobresa. Aquesta situació de fam i misèria fa que moltes 

persones es vegin obligades a arriscar la seva vida deixant enrere el seu país per anar 

a buscar una vida digna i millor. 

- Causes polítiques i persecucions:  A causa de les crisis polítiques  de certs països, les 

persones han de fugir cap a altres  per no haver de patir persecucions i venjances. Les 

persones que emigren per les persecucions polítiques que pateixen o sofreixen al seu 

país s’anomenen exiliats polítics. Els exiliats són perseguits  a causa de  la seva 

ideologia política, religió o origen ètnic.  

- Causes bèl·liques:  Són migracions forçades que han originat  a desplaçaments massius 

de la població, que fuig de l’extermini o de persecucions de l’exèrcit vencedor. Un clar 

exemple actual seria la Guerra de Síria, que ha provocat milers de morts i 

desplaçaments dels habitants d’aquest país  per anar a buscar refugi.  

- Causes culturals: La cultura (religió, idioma, costums, tradicions, etc.) és un factor molt 

important a l’hora de decidir a quin país s’emigra.   

- Causes mediambientals: Els fenòmens naturals que s’han produït al llarg de la història 

(terratrèmols, inundacions, sequeres, etc.) han ocasionat grans desplaçaments de 

persones. El creixement de la població ha obligat a l’ocupació d’àrees amb major risc 

de patir catàstrofes naturals, fet que ha augmentat encara més els desplaçaments cap 

a zones més segures.  
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1.3 Tipus de migracions 

 Segons els motius i les conseqüències per les quals es decideix migrar hi ha diversos tipus de 

migracions.  

Segons el destí poden ser externes o internes.  Les migracions externes són quan el destí escollit és 

un país diferent del qual s’emigra i, les internes, són quan s’emigra a una regió, província o municipi 

dins les fronteres del mateix país.  

Segons la durada de l'estada  en el país o regió s’anomenen temporals o definitives. Les temporals, 

com  el seu nom indica, són de curta durada  i d’un temps determinat, i normalment s’esdevenen per 

contractes de feina. En les definitives en canvi, l’immigrant s’instal·la al país de manera permanent 

sense plantejar-se la  tornada. 

Per últim, segons el grau de llibertat parlem de migracions forçoses o voluntàries. Un exemple de 

migració forçosa seria un conflicte bèl·lic o un desastre natural, en els quals el ciutadà es veu obligat 

a marxar per la seva seguretat. La migració voluntària es produeix quan l’individu decideix emigrar per 

voluntat pròpia per tal de millorar la seva qualitat de vida. 

 

2. NIGÈRIA I LA DONA   

2.1 Introducció a Nigèria 

Després d’haver fet una introducció al concepte de la migració en general, anem a centrar-nos en 

Nigèria, en quina situació social i política es troba el país i, sobretot, en les dones nigerianes i tots els 

abusos i discriminacions que reben només pel simple fet d’haver nascut persones de  gènere femení.  

 

Nigèria, també anomenat el ‘gegant d’Àfrica’, és el setè país més poblat del continent 

africà i, tot i que és ric en fonts d’energia com el petroli i el gas natural, ja que aquests 

béns pertanyen a empreses estrangeres, hi podem veure clares desigualtats socials. El 

90%  dels nigerians viuen amb menys de dos dòlars al dia, i la majoria no té ni tan sols 

accés a l’aigua potable o a l’electricitat (Devesa 2009, 61-63).  

Mapa polític del continent africà amb Nigèria marcat en verd.  
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Nigèria es troba a la part occidental d’Àfrica . És una República Federal¹ formada per trenta sis estats. 

En un d’ells hi podem trobar la capital, anomenada Abuya.  És un estat multinacional on hi conviuen 

més de 250 grups ètnics diferents i on es parlen més de 500 idiomes. No hi ha una  religió predominant, 

sinó que cristians i musulmans estan dividits en  proporcions aproximadament iguals. No obstant això, 

una minoria de la població practica religions indígenes nigerianes. 

 

           2.1.1 Situació social a Nigèria 

La situació social a Nigèria està marcada per tensions econòmiques i ideològiques entre diversos  grups 

ètnics i religiosos,  tot això sumat a una situació preocupant de subdesenvolupament del país, un índex 

molt elevat de pobresa i alts nivells d’inseguretat entre la població (García 2014). A més a més, des de 

l’any 2014 l’Estat federal pateix una gran crisi social i econòmica  provocada pels atacs d’un grup 

islamista molt violent anomenat ‘Boko Haram’, grup del qual en parlarem més endavant. Des de 

llavors, més de 2,7 milions de nigerians han hagut de ser desplaçats de la zona del nord-est de la 

República,  on van començar els atacs terroristes d’aquest grup islàmic (Refugiados, 2020)  

 

Aquesta situació de violència i tensió entre la població provocada per el grup terrorista, esmentat 

anteriorment, s’ha anat agreujant fins a convertir-se en un conflicte  armat no internacional, que ha 

comportat que milers de persones hagin hagut d’abandonar les seves llars o hagin patit violacions dels 

drets humans com tortures, execucions, reclusions il·legals, etc. (Crear, 2020). A l’estat de Borno 

(situat al nord-est del país), les probabilitats de morir en un atac terrorista son 1.298 vegades més 

altes que a Espanya (Ser mujer en Nigeria | eAcnur, n.d.). 

  

¹Una República Federal o Estat Federal és una manera d’organització  d’un país formada per  divisions territorials que 

s'autogovernen anomenades estats, regions, etc. Un exemple serien els Estats Units d’Amèrica. 

Mapa on podem veure la zona del nord-oest de Nigèria (marcada en groc), 

juntament amb altres països els quals són les zones més afectades pel grup 

terrorista Boko Haram.  Font: UNHCR, ACNUR 
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2.2 Situació social de la dona  Nigèria 

Ser dona a Nigèria no és senzill. Segons l’ACNUR, la zona del nord-oest de Nigèria és una de les pitjors 

del món si neixes dona. Ja des de ben petites pateixen  discriminacions i desigualtats només pel fet 

d’haver nascut del sexe femení.  

La manca de recursos fa que la majoria de nenes no puguin rebre escolarització, ja que les famílies 

prioritzen l’educació dels fills mascles. Un 47% de les dones nigerianes són analfabetes, mentre que 

només una quarta part dels homes ho són.   

 

Tant dones com nenes pateixen constants situacions de violència de gènere i agressions masclistes, 

tant per part  dels seus marits com de desconeguts. Una quarta part de les dones nigerianes ha patit 

mutilació genital femenina, la majoria als 4 anys d’edat. Tot i que aquesta és una pràctica il·legal en 

aquest país, en molts dels estats africans encara segueix ocorrent. Els matrimonis forçosos, les 

agressions, les violacions i les mutilacions genitals femenines són, encara ara, fets que succeeixen molt 

freqüentment a Nigèria i, sobretot, a la zona del nord, on hi predomina la religió musulmana (Ser 

mujer en Nigeria | eAcnur, n.d.). 

 

Des d’un punt de vista sociocultural, les dones i nenes són vistes com a objectes sexuals per donar 

plaer als homes, com a un mecanisme de procrear i assegurar al seu home i a la família una bona 

descendència i, sobretot, com les encarregades de fer totes les tasques de la llar. Segons la cultura 

nigeriana, i especialment  a la part del nord (la part musulmana), les dones no poden tenir l’opció a 

manifestar el que pensen o desitgen, ja que han de ser submises dels homes. Una dona que denuncia 

una agressió o una violació s’està exposant a futures mirades i jutjaments, o fins i tot a una exclusió 

social o familiar. 

 

2.2.1 Boko Haram 

La situació de violència i les desigualtats que pateixen les dones i nenes nigerianes són fets que sempre 

han estat presents en aquest país, i sobretot a la zona del nord de Nigèria, on la situació econòmica 

és més precària i la religió predominant és la musulmana, la qual destaca sobre les altres per la poca 

llibertat que tenen les dones musulmanes. Conseqüentment, des de l’any 2002 la situació de les dones 

d’aquest país ha empitjorat a partir de la fundació del grup islamista ‘Boko Haram’, a l’Estat de Borno, 
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situat al nord de Nigèria.  Aquest és un grup islamista extrem, que vol imposar, a base de violència, els 

seus pensaments i ideologies arreu de Nigèria i altres països de l’Àfrica subsahariana. 

 

Boko Haram utilitza la situació de vulnerabilitat en què es troben les dones i nenes per reclutar-les i 

utilitzar-les per crear terror.  Cada vegada més dones i nenes són utilitzades per propagar el terrorisme 

(Matfess y Warner, 2017), en atemptats suïcides i també dins la seva estructura organitzativa, on 

ocupen diferents rols (Davis, 2017). El grup utilitza  les dones per a  quatre rols principals amb la 

finalitat de fomentar i augmentar el terror.  

- El primer seria  com a  nexe d’unió i supervivència i per fomentar la cohesió del grup. Després 

d’haver patit diversos tipus d’agressions i abusos sexuals, les forcen a casar-se amb els soldats 

més lleials. D’aquesta manera els soldats s’esforcen per aconseguir la seva ‘recompensa’ 

mitjançant un compromís més gran amb el grup. (García i Bolanos 2018, p. 5) 

- El segon seria per fer totes les tasques necessàries de neteja i cuina. Tant les dones com les 

nenes que té recloses  Boko Haram, s’encarreguen de tot tipus de tasques de la llar, des 

d’alimentar els soldats fins a anar a buscar llenya. (García i Bolanos 2018, p. 5). 

- El tercer rol és el més violent, les operacions suïcides.  Boko Haram és el grup terrorista que 

més dones ha utilitzat en missions suïcides de la història. 244 de les 434 operacions suïcides 

que ha realitzat el grup islamista han estat realitzades  per dones.  (García i Bolanos 2018, p. 

6) 

- L’últim rol per al qual són utilitzades és la logística. Des de l’any 2014, Boko Haram utilitza 

algunes de les dones i nenes com a reclutadores i agents d'intel·ligència. L’Amina tenia 16 anys 

quan el grup terrorista la va capturar, va ajudar al grup a segrestar altres nenes en alguns 

atacs.  També hi ha dones que tenen un paper dins del camp de batalla i que lluiten juntament 

amb els homes. (García i Bolanos 2018, p. 6) 

 

2.3 Barreres d’accés a l’educació per a les estudiants nigerianes 

L'educació és un dret humà bàsic i ha sigut reconegut com a tal des de 1948, a la Declaració Universal 

de Drets Humans. Encara que a molts països, i sobretot a països del tercer món, com Nigèria, no és un 

dret al que tothom hi tingui accés. Factors com l’economia o la facilitat d’accés a un centre educatiu 

són claus perquèels infants puguin ser escolaritzats. 
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Les dones nigerianes han hagut d’enfrontar-se a diversos problemes i desafiaments per obtenir una 

educació igualitària en totes les formes. Existeix un biaix molt significatiu en contra de la participació 

femenina en disciplines acadèmiques. Alguns estudis demostren l’existència d’estereotips de gènere 

per part del professorat cap a les i els estudiants nigerians.  

 

La barrera principal d’accés a l’educació per a les nenes d’aquest país és la seva l’economia. D’aquesta 

gran i important barrera se’n deriven d’altres relacionades amb l’elevat índex de pobresa que hi ha a 

Nigèria.  L'educació pública en aquest país és un  bé molt escàs i, a causa d’ això, l’accés a l’educació 

és molt costós. La gran majoria de famílies no es pot permetre matricular a tots els seus fills i, des de 

la seva perspectiva cultural, prioritzen  l’educació de les nenes l’educació dels fills mascles. Una de les 

altres barreres que ve derivada de l’alt índex de pobresa són els matrimonis forçosos i els matrimonis 

adolescents. Les famílies obliguen les filles a casar-se de molt joves, normalment amb 12 o 13 anys, 

amb homes d’una edat molt més avançada, per diferents interessos econòmics amb la família de 

l’altre cònjuge. El fet de casar-se tant joves els  impedeix poder seguir els seus estudis, ja que es veuen 

obligades a encarregar-se de les feines de la llar. 

 

Una altra barrera amb un gran pes, és la barrera sociocultural que hi ha en aquest país.  La ‘tradició 

nigeriana’, s’explica com una tradició on s’ otorga més valor a l’home que a la dona. Segons aquesta 

cultura, el lloc de les dones és a casa, on ha d’encarregant-se dels nens i del camp.  Existeix la creença 

de la superioritat masculina i la subordinació femenina, per tant, aquestes pràctiques també tendeixen 

a donar preferència a l’educació dels nens en lloc de l’educació per a les nenes.  

És extremadament important que les nenes tinguin accés a l’educació. Per cada any addicional que 

assisteixin a l’escola, solen reben uns salaris un 20% més alts, i pateixen un 10% menys de mortalitat 

infantil (Female education in Nigeria, n.d.). Les dones amb algun tipus d’educació tenen més 

probabilitats de trobar  atenció mèdica, tant per elles com per als seus fills i, per tant, obtenen taxes 

de supervivència més altes. ‘La educación de las niñas produce madres que reciben educación y que, a 

su vez, educarán a sus hijos, cuidarán de sus familias y proporcionarán a sus hijos una nutrición 

adecuada’, Dr. Robert Limlim, Representant Adjunt d’UNICEF. ‘Por lo tanto, educar a las niñas se 

traduce en una mejor salud para los niños, una reducción de la morbilidad y la mortalidad infantil, lo 

que desencadena un efecto de bola de nieve para lograr todos los demás ODM de manera sostenible’. 
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2.4 Problemes de salut de les dones a Nigèria 

La gran falta d'higiene i d’atenció sanitària provocades pels alts índex de pobresa d’aquest país, sumat 

a l’escassetat de comunicació de les zones rurals (que en són moltes) amb les grans ciutats, on hi ha 

els hospitals, provoquen un seguit de malalties i morts fàcils d’evitar, prevenir o curar. La immensa 

majoria de la població d’aquest país, no està conscienciada sobre el risc de les malalties de transmissió 

sexual i de la importància que té mantenir una bona higiene. Els pocs recursos que tenen les autoritats 

no són suficients per educar i fer entendre a les persones la vital importància que té estar alerta sobre 

aquests problemes.  

 

Per a les dones la situació és molt més complicada, gairebé la majoria són analfabetes, fet que 

augmenta el desconeixement sobre els riscos als que estan exposades constantment si no mantenen 

i es preocupen per la seva higiene bàsica. A més a més, són elles les qui han de parir, les qui reben 

abusos sexuals per part de gent qui ni tan sols coneixen i són elles les que han de fer-se càrrec dels 

animals de la granja o del camp.  

 

La falta d’atenció a les dones durant els parts (la majoria pareixen a casa seva sense l’ajuda de cap 

sanitari o sanitària que els pugui atendre en cas de complicacions o que s’asseguri que tot és correcte) 

ha fet que la mortalitat materna a Nigèria sigui una de les més altes de tot el món. Segons fonts de les 

Nacions Unides, hi ha 1.000 morts de maternitat per cada 100.000 nadons nascuts vius  (UNFPA Annual 

Report, 1999).  
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Taula 1: Taxa de mortalitat materna a Nigèria per regions    

REGIÓ TAXA DE MORTALITAT MATERNA PER CADA 

100.000 NADONS  VIUS 

Sud-oest 166 

Sud-est 286 

Nord-oest 1.025 

Nord-est 1.549 

Zones urbanes  361 

Zones rurals 828 

Font: FOS/UNICEF, 2000, Multiple Indicators Cluster Survey, 1999.  

Aquests resultats tant elevats provenen de  problemes socioeconòmics, la majoria de persones no es 

poden permetre pagar l’atenció mèdica en un hospital, o simplement viuen en zones tan apartades 

de la ciutat, que la falta de transport i la poca comunicació els fa impossible l’arribada a qualsevol 

centre de salut. Podem veure que la taxa a les zones rurals és molt més elevada que la taxa de les 

zones urbanes. També podem observar que la regió del Nord-est, una  de les més pobres del país, 

compta amb la taxa de mortalitat més elevada de totes.  Els matrimonis forçosos també són una de 

les causes de morts prematures, ja que normalment són noies molt joves i inexpertes i es veuen 

obligades i forçades a tenir nens quan són molt joves. No tenen cap mena de coneixement sobre allò 

que  han de fer, tanmateix tampoc tenen capacitat de decisió sobre el seu cos o sobre allò que elles 

voldrien quan han de prendre les decisions a l’hora de portar un fill al món. 
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Taula 2: Causes declarades mortalitat materna a Nigèria 

CAUSA  PERCENTATGE DE MORTS 

Hemorràgia 23 

Septisèmia 17 

Paludisme 11 

Anèmia 11 

Abort 11 

Toxèmia 11 

Desproporció céfalo-pèlvica 11 

Altres  5 

Font: United Nations System in Nigeria, 2001, Nigeria Common Country Assessment, Figura 7.19.  

La taula 2 prové de dades dels serveis sanitaris, malgrat  que la majoria de parts es produeixen  fora 

del sistema hospitalari. La majoria de morts de mares registrades a les instal·lacions sanitàries 

nigerianes (fins un 70%) corresponen a pacients no concertats.  
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Taula 3: Proporció de dones que han rebut atenció prenatal i van ser ateses per personal qualificat 

durant el part. 

REGIÓ  ATENCIÓ PRENATAL PARTS ATESOS PER PERSONAL 

QUALIFICAT 

Central 76,2 44,3 

Sud-oest 89,2 67,2 

Sud-est 81,5 45,9 

Nord-oest 28,3 6,4 

Nord-est 40,3 111,7 

Zones rurals 55,9 31,5 

Zones urbanes 83,5 52,5 

Nigèria 63,6 37,3 

Font; United Nations System in Nigeria, 2001, Figura 7.20 

La violència de gènere adopta una forma de maltractes conjugals que comporten diferents tipus  

d’abusos envers les dones, com la mutilació genital femenina, la qual es duu  a terme en llocs no 

higienitzats i la majoria de vegades per persones no qualificades. Aquesta pràctica comporta moltes 

infeccions que deriven en la mort la majoria de vegades.  Un dels altres factors que contribueix de 

manera important als problemes de salut de les dones nigerianes, és el nivell relativament baix 

d’informació sobre l’ús de mètodes anticonceptius i de protecció per a les malalties de transmissió 

sexual.     
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Taula 4: Ús actual dels anticonceptius segons la regió i el sexe     

REGIÓ HOMES DONES 

Nord-est 5,2 2,2 

Nord-oest 1,5 2,5 

Sud-est 14,3 9,1 

Sud-oest 24,9 15,5 

Central 20,5 10,9 

Zones urbanes 24,4 15,7 

Zones rurals 10,0 5,8 

Font; United Nations System in Nigeria, 2001, Figura 7.21 

La informació sobre anticonceptius i el seu ús és baixa en general, tot i que podem veure que els 

homes n’estan més assabentats. El control dels marits sobre les seves dones també afecta l’ús del 

preservatiu. La majoria d’homes evita o vol evitar donar qualsevol tipus d’informació sobre aquest 

mètode anticonceptiu i de protecció a les dones d’aquest país, bàsicament per qüestions 

socioculturals. 
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3. VIOLÈNCIA ENVERS LA DONA NIGERIANA 

3.1 Violència de gènere a Nigèria  

En l’apartat anterior, hem pogut adonar-nos que la vida a Nigèria no és senzilla, sobretotsi ets dona. 

La cultura masclista i la visió de la dona coma una submisa són fets que no haurien de deixar 

indiferents a ningú, ja que aquesta masculinitat tòxica forma part de la política, l’economia i la societat 

en general a Nigèria. Les agressions, tant físiques, com verbals, com psicològiques, són fets que 

ocorren diàriament a les vides de les dones nigerianes.  

 

Segons la societat  i la cultura nigeriana, els homes no poden mostrar més emocions que la ràbia. Un 

home que plora o que mostra obertament que està enamorat o qualsevol altre sentiment, és un home 

dèbil, o, com dirien ells, no és un home de veritat. Aquesta supressió de l’expressió lliure dels seus 

sentiments col·loca a les dones en una posició d’alta vulnerabilitat a la violència (Emmanuel, 2019). 

 

Unes estimacions publicades per la OMS (Organització Mundial de la Salut), indiquen que 

aproximadament un 38% dels assassinats femenins a Nigèria han estat comesos per la parella 

masculina. I segons un estudi recent, un 28% de les dones d’entre 25 i 29 anys d’edat d’aquest mateix 

país han patit alguna forma de violència física des dels 15 anys, encara que sovint comencen abans 

(Emmanuel, 2019) Un dels grans motius pels quals aquests percentatges són tan elevats, és la 

impossibilitat que tenen aquestes dones per establir una querella judicial, fins i tot per a les injustícies 

més brutals. En part pels diners, ja que la majoria de nigerianes depenen econòmicament d’altres 

persones (a vegades fins i tot de l’home que ha comès l’acte de violència), i conseqüentment no poden 

permetre’s pagar els costos dels procediments judicials.  Tot i que encara que poguessin, les 

probabilitats que siguin escoltades són gairebé nul·les, ja que els homes són qui dominen les 

professions legals i, com hem comentat abans, la masculinitat tòxica i el patriarcat són omnipresents 

a la societat nigeriana. Un exemple són les denúncies per violacions; si una dona denuncia un home 

per violació, només guanyarà el cas si presenta un testimoni que ho hagi presenciat, cosa que mai 

passa. 
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Encara que el problema és encara més profund, ja que aquesta societat tan patriarcal que existeix en 

aquest país fa que l’honor social i/o familiar depengui de la puresa i el silenci de les dones. Les poques 

que s’atreveixen a denunciar la violència, s’enfronten  a un possible rebuig per part de la societat. 

Algunes supervivents de violació han sigut expulsades de les seves comunitats acusades d’adulteri, i 

la violació marital no és reconeguda, ja que una dona no pot negar el sexe al seu home. Encara és 

pitjor, aquest acte es justifica perquè es creu que un home ha d’ensenyar disciplina a la seva dona 

(Renewal, A, n.d.). 

 

Per què aquestes agressions i aquest rol de superioritat dels homes nigerians sobre les dones acabi i 

Nigèria tingui alguna oportunitat d’apropar-se a l’Objectiu 5 de Desenvolupament Sostenible (ODS5) 

de les Nacions Unides, el qual proposa que tots els països puguin, d’alguna manera, aconseguir la 

igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes per al 2030, no només han de canviar les lleis 

sobre violència i discriminació de gènere que abracen   tota la multitud de pràctiques culturals que 

desempoderen les dones, sinó que també han de permetre la participació femenina en tots els nivells 

de decisió i canviar les actituds culturals, mitjançant una campanya per promoure les decisions de les 

dones abans i després del matrimoni, els processos electorals i la presa de decisions a la família. 

 

 3.2 Mutilació genital femenina 

Un dels tipus de violència de gènere que pateixen  les dones a Nigèria és la mutilació genital femenina 

o tall genital femení. El nombre de dones que han patit la mutilació genital a Nigèria representa la 

majoria de casos d’aquesta pràctica en tot el món. Encara que des de l’any 2015 sigui una pràctica 

illegal en aquest país, la majoria de nigerians i nigerianes ho veuen com una tradició familiar. Segons 

l’OMS (Organització Mundial de la Salut), fins l’any 2012, un 27% de les dones nigerianes d’entre 15 i 

49 anys van ser víctimes de mutilació genital, tot i que en els últims 30 anys aquesta pràctica ha 

disminuït a la meitat en algunes regions de Nigèria. L’aparició d’aquesta llei és un pas molt important, 

ja que la mutilació genital femenina és considerada la violència més àmplia exercida sobre les dones 

a Nigèria i és una violació dels drets humans fonamentals.  Tot i així, els activistes i acadèmics diuen 

que és necessari un canvi cultural per abolir-la, ja que és una tradició cultural. Per als homes és una 

manera de tenir més controlada la sexualitat de les dones, i, per a elles, suposa la pèrdua del plaer 

sexual i introduir encara més  dins el seu cap que per a l’única cosa que Déu les ha portat al món és 

per crear descendència. .  
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Al contrari del que molta gent pensa, la mutilació genital femenina no és una pràctica que vagi 

directament relacionada amb la religió, ja que ni a la Bíblia ni al Coràn (llibres de les religions més 

practicades a Nigèria)  podem trobar-hi escrita aquesta pràctica com a símbol de purificació de les 

dones. Tot i així no deixa de ser menys important per a la cultura tradicional nigeriana, ja que per a 

ells simbolitza la purificació de les dones i la fertilitat. Una dona que no està mutilada pot significar 

moltes coses a nivell sociocultural a Nigèria, ja que, com hem pogut llegir anteriorment,  és una 

manera de controlar la sexualitat de les dones. Si ets una dona adulta i no estàs mutilada, la gent et 

jutja i pensa que te’n pots anar amb qualsevol home o que fins i tot pots ser estèril.  

 Hi ha una forta creença i relació amb el fet d’estar mutilada i la fertilitat, una dona mal mutilada és 

una dona estèril, o dit d’una altra manera, una dona estèril perquè no està mutilada, o no ho està 

d’una manera correcta. Davant d’aquesta forta creença en el destí i en Déu, pensant-se que una dona 

no pot tenir fills per decisió divina, i que fou Déu qui va decidir que aquesta dona fós mutilada d’una 

manera no correcte per que no tingués la possibilitat de tenir descendència. També existeixen mites 

sobre les dones i la mutilació, que  serveixen per  fer-los por, com una mena de manipulació mitjançant 

històries i contes. Un dels mites diu que del clítoris et pot créixer un pene com el dels homes, fent així 

que mati al nounat en el moment del part, ja que podria ofegar-lo. Ningú es qüestiona aquests mites, 

en part també pel nivell d’educació que hi ha al país. La importància sociocultural de la mutilació 

genital femenina és tan  gran que  una dona pot patir el risc d’exclusió social si no està mutilada.  

 

Per a la cultura nigeriana, la mutilació genital és un pas molt important per a les dones, tan important 

que quan es realitza es celebren dues festes. Una, just després d’haver realitzat la mutilació i, l’altra 

un cop ja ha cicatritzat la ferida. Durant l’època de cicatrització, les noies solen anar vestides d’una 

manera diferent i, d’aquesta manera, és senzill identificar quan una noia ha patit la mutilació. En 

aquesta festa s’hi convida la família i els amics i veïns, i normalment són molt costoses. Els convidats 

porten regals i es celebra tant o més que una festa d’aniversari o una comunió. 

 

En el moment de la mutilació només hi són presents les dones de la família, els homes només tenen 

presència en el moment de la festa. Antigament les encarregades de dur a terme aquesta pràctica 

eren les mutiladores, que eren dones que aprenien aquest ofici de les seves mares o àvies. 

Normalment en cada poblat hi havia una família de mutiladores que anava traspassant l'ofici de 

generació en generació. Aquestes dones no són sanitàries, ni tenen cap tipus de coneixements sobre 
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anatomia humana i és per això que moltes vegades aquesta pràctica provoca la mort o tot tipus 

d’infeccions. Es realitza sense anestèsia i les condicions higièniques són gaire bé nul·les. Actualment 

encara existeixen aquestes dones encarregades i especialitzades en la mutilació genital femenina, 

però també existeix la possibilitat de poder anar a un hospital. Tot i que en molts casos, per la dificultat 

d’accés a la sanitat d’aquest país de la majoria de la població, s’opta per al mètode tradicional. 

 

Existeixen quatre tipus de mutilació genital femenina segons el tipus de tall que es realitza, i són els 

següents: 

- 1r tipus (clitoridectomia): extracció total o parcial del clítoris 

- 2n tipus (sunna o excisió): extracció del clítoris i els llavis menors o majors 

- 3r tipus (infibulació): aquest és el més salvatge i el que més vegades es realitza, ja que 

s’assegura que la dona arriba verge al matrimoni. Implica l’extracció total del clítoris, els llavis 

majors i els llavis menors i es cus l'obertura vaginal, tot deixant un espai molt petit per poder 

orinar i per al sagnat menstrual. 

- 4t tipus: estiraments o insercions d’herbes a la vagina o qualsevol altra pràctica.  

 

La mutilació de tipus 1 és més comuna al sud de Nigèria, mentre que la mutilació de tipus 3 és més 

comuna a la regió del nord. Un procediment o altre es realitza segons el tipus de religió que la noia 

tingui,que com hem anat llegint al llarg del treball, és un fet que depèn molt de la manera de fer i 

pensar dels habitants d’aquest país. 

‘Mariama, treballadora social i víctima de mutilació genital’. (Mariama, comunicació telefònica, 20 de 

setembre del 2020) 

 

3.3 Matrimonis forçosos  

Els matrimonis forçosos són molt comuns a Nigèria, són poques les dones que poden decidir amb qui 

casar-se o quan, i això té com a conseqüència matrimonis on no existeix l’amor i l’estima entre els dos 

cònjuges, cosa que fa que,  per a les dones, el matrimoni sigui un infern. Els matrimonis forçosos són 

un exemple més de violència i abús envers les dones, ja que anul·la al 100% la capacitat de decisió 

sobre les seves pròpies vides i, a més a més, comporten tot tipus de violències, tan psicològiques com 

físiques, al llarg de tot el matrimoni.   
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Segons UNICEF, el 44% de les noies es casa abans dels 18 anys i el 18% abans dels 15. Nigèria és també 

el país amb més nombre de matrimonis infantils del món (3.538.000) (Brides, n.d.). Els matrimonis 

forçosos o infantils, són més comuns a les zones del nord-oest, on resideixen la majoria de musulmans, 

al sud, on trobem els cristians, els casos són més esporàdics. Al nord-oest de Nigèria, un 68% de les 

dones d’entre 20 i 49 anys han estat casades abans de fer els 18 anys. El 76% de matrimonis forçosos 

es donen en aquesta regió, mentre que menys del 10% es concentren a la part sud (Fundación Melior, 

n.d.). Tot això es desprèn del fet que la constitució nigeriana no estableix una edat mínima per casar-

se, encara que a la Declaració dels Drets del Nen, aprovada l’any 2003, s’estableix com l’edat mínima 

per al matrimoni els 18 anys, només 23 dels 36 estats de Nigèria han aplicat alguna mesura.   

 

Els motius principals pels quals les famílies, sobretot el pare, obliguen les dones a casar-se, són motius 

econòmics i/o socials. Com s’ha comentat anteriorment en el treball, encara que Nigèria sigui un país 

ric, els nivells de pobresa de la població són molt elevats. Per tant, tenir fills suposa una gran càrrega 

econòmica per a les famílies, i encara més si són nenes, ja que aquestes no estan capacitades per 

treballar i, conseqüentment, no poden portar diners a casa. És per aquest motiu que les volen  casar 

tan aviat com puguin perquè, així,  marxaran de casa i això suposarà una boca menys a la qual 

alimentar o una escolarització menys que hauran de pagar. Un dels altres motius és crear i establir 

enllaços entre la família de la nena i la família de l’home amb qui es casarà, ja que aquest enllaç entre 

les dues famílies comportarà beneficis econòmics, aliances socials amb famílies riques o possibles socis 

de negocis, per poder millorar el seu estatus social (Brides, n.d.). Les nenes són obligades a casar-se 

amb homes molt més grans que elles, ja que aquests normalment tenen una estabilitat econòmica i 

una casa on poder viure.  

 

Les conseqüències dels matrimonis forçosos són diverses, una de les més importants, esmentada 

anteriorment, és l’abandonament dels estudis. Totes les dones, un cop es casen, es veuen obligades a 

abandonar l’escola, ja que s’han d’ocupar de la casa, del seu marit i de tenir fills. Això comporta que 

ja no puguin accedir a una feina, ja que no tenen estudis superiors, o, a vegades, ni tan sols els estudis 

bàsics, i contribueix greument a l’analfabetisme de les dones d’aquest país. Una de les altres 

conseqüències és la violència de gènere que pateixen per part dels seus marits. Al ser matrimonis 

acordats on no hi ha amor, l’home desvalora la dona, només la veu com a un objecte per al seu plaer 

sexual i perquè s’encarregui de mantenir l’ordre de la casa i d’assegurar-li una bona descendència. 
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Sovint, els homes són infidels a les seves dones o es casen amb d’altres. Els matrimonis forçosos són 

un dels motius pels quals les dones decideixen emigrar cap a Europa, ja que es troben immerses en 

un matrimoni on no existeix l’amor, sinó que hi predomina la violència i el menyspreu. 

    

4. MOVIMENT MIGRATORI DE LA DONA NIGERIANA 

    4.1 Causes principals de la migració femenina 

Com hem pogut veure durant tot el treball, la situació social i econòmica a Nigèria és molt complicada. 

Tot i que és un dels principals motors econòmics de l’Àfrica subsahariana, la pobresa i la desnutrició 

són fets que podem veure clarament en aquest país. El terrorisme de Boko Haram fa que hi hagi un 

malestar social a causa de  la por que provoca a la població, i encara més  a totes les dones i nenes a 

qui, a banda de tots els problemes generals que tenen la majoria de nigerians, se’ls hi  afegeix la 

violència, tant domèstica com sexual, i les desigualtats que pateixen diàriament.  

 

És per això que moltes dones i adolescents decideixen emigrar cap a Europa, on hi esperen trobar una 

vida millor, una feina digna i diners per ajudar a la resta de la família que es queda a Nigèria.  

 

Algunes de les causes d’emigració, tot i que aquestes no són tan comunes, són la mutilació genital que 

pateixen moltes nenes i dones en aquest país, la violència masclista, les violacions i les agressions 

sexuals per part dels homes i els matrimonis forçosos, com ja hem comentat anteriorment al punt 

tres.  

 

Altres causes són la globalització de la migració. Cada vegada és més senzill emigrar gràcies als mitjans 

de comunicació i transport que tenim a l’abast, i les xarxes d’ajut i recolzament, ja que la majoria de 

migrants tenen famílies extenses o amistats al país de destí a Europa, cosa que els hi dóna seguretat i 

tranquil·litat. 

 



 

 

 

25 

Sigui quina sigui la causa, totes tenen un objectiu en comú, i és el d’emigrar per viure una vida millor, 

sense desigualtats i sense violència, trobar una feina i mantenir una estabilitat econòmica per viure 

sense preocupacions i ajudar  les seves famílies i, potser, algun dia poder retornar al seu país d'origen 

i poder tenir una vida estable i digna a Nigèria. 

 

4.2 Tràfic i explotació sexual 

Hem pogut llegir en l’apartat anterior que la principal causa per la qual les dones prenen la decisió 

d’emigrar cap a Europa, és l’esperança i el desig de viure una vida millor i aconseguir diners per les 

seves respectives famílies perquè puguin tenir elles també una vida digna sense haver de marxar del 

seu país d’origen. És aquí on les màfies actuen. Aquest desig que tenen les dones i les seves famílies 

per viure una vida millor és el que utilitzen les xarxes criminals d’explotació sexual com a excusa per 

manipular-les i enganyar-les i fer-los creure que ells són els seus ‘salvadors’. A continuació veurem 

quines són les estratègies de manipulació que duen a terme les màfies per fer-les caure dins el seu 

engany sense haver de ser ells els culpables o responsables directes de la decisió que prenen les dones, 

fent veure que són elles o les  famílies les que decideixen el seu futur ‘lliurement’. 

 

 Per començar a explicar el ‘modus operandi’ de les xarxes d’explotació sexual, cal saber que la majoria  

de persones amb les que es trafica i tenen com a destinació Europa, són dones, moltes d’elles menors, 

que provenen de Edo State amb l’objectiu d’explotació sexual. Segons l’Oficina de Migració 

Internacional (OIM), el 80% de les dones immigrants d’origen nigerià que arriben a Europa pel 

Mediterrani són víctimes d’explotació sexual. 

 

Edo State és un Estat Federal de Nigèria situat al sud-oest del país. Ha estat marcat per una història 

on l'esclavitud era força habitual  en ètnies que actualment encara existeixen en aquesta regió. El 

tràfic  de persones en aquest estat afecta a les dones que es troben en una situació d’extrema pobresa 

i que, a més a més, pateixen una gran desigualtat de gènere i violència estructural. Les dones tractades 

procedents d’Edo State asseguren que la pobresa, la falta d’oportunitats i la violència de gènere, són 

les causes que les porten a prendre  la decisió d’emigrar (Womenslink, 2017). 
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Una de les característiques del tràfic amb fins d’explotació sexual a Nigèria és que està 

majoritàriament organitzada per dones. Moltes de les traficants de persones han estat víctimes del 

tràfic anteriorment  ja que, les dones que compleixen el pacte, són lliures de guanyar-se la vida per 

elles mateixes, i el recurs més senzill per fer-ho és introduir-se en una xarxa d’explotació i tràfic de 

persones, ja que per a una immigrant sense estudis és molt complicat trobar una feina legal a Europa. 

 

Les víctimes arriben a les mans de les xarxes de tràfic de persones a través dels reclutadors, que solen 

ser gent propera al seu entorn. Aquests, han sigut contactats abans per les Madame, que ja formen 

part de la xarxa de tràfic. Aquestes dones són les encarregades de manipular als reclutadors per tal 

que ells facilitin la decisió de les futures víctimes i que aquestes no sospitin res sobre l’engany al qual 

seran  sotmeses.  Els  prometen feines de cuineres, minyones, cambreres, etc. un sou elevat, un pis en 

condicions i la garantia de retornar a Nigèria un cop pagat el deute que, normalment, és d’uns 25.000- 

40.000 euros. Els fan creure que en tan sols un any aquest deute quedarà pagat, i que, en dos, hauran 

pogut fer tants diners com per treure de la pobresa la seva família. Per aquests motius i  per la pressió 

familiar a la què es troben sotmeses, la gran majoria accepta el sacrifici d’abandonar la seva terra i els 

seus parents estimats.  La feina de les màfies, i més concretament de les Madame, és assegurar-se  

que ningú sospiti res, i, sobretot, de manipular les noies,les seves víctimes, fent tot tipus de xantatge 

emocional, amb amenaces o mitjançant una tècnica religiosa anomenada ‘vudú’, d’aquesta manera 

és molt senzill que caiguin en la seva trampa i que facin allò que a ells més el convingui 

 

El punt de partida del trajecte són les grans ciutats com Abuya, la capital. Un cop hi arriben, les 

distribueixen segons la seva destinació. Durant tot el trajecte van  acompanyades per un guia i un cap. 

Aquest tindrà un paper clau abans d’entrar al continent europeu, ja que és ell l’encarregat d’assegurar-

se que no hi hagi problemes en el moment de canviar de continent. Sigui quina sigui la seva destinació 

final, totes les dones i nenes són enviades al nord d’Àfrica, tant pot ser el Marroc com a Líbia i, allà, 

s’hi queden un llarg temps, fins que la Madame envia els diners per poder creuar a l’altre  continent, 

o fins que el cap i el guia creguin que és el moment oportú. Durant aquest període d’estada al nord 

d`Àfrica, les dones passen a estar sota el control del cap, qui  conjuntament amb el guia, proposa a la 

Madame un connector, que s’encarregarà del transport de les dones a  Europa. Fins arribar a aquest 

punt, les dones han suposat un cost d’uns 1.000 euros, mentre que creuar en patera fins Europa en 

costa entre 1.500 i 3.000.  
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Com s’ha esmentat , les dones passen llargs períodes de temps al nord d’Àfrica, període en què no 

reben cap tipus d’ajuda per part de la Madame, el cap o el guia, així que l’única opció que tenen per 

pagar-se les despeses mentre són allà, és prostituir-se. Per tant, la majoria de vegades ja han estat 

explotades sexualment abans d’haver arribat a Europa. Moltes vegades, fruit de les relacions sexuals 

que mantenen, o violacions que pateixen, es queden embarassades. En aquests casos, és la Madame 

qui decideix si la dona pot tenir, o no, al bebè, depenent de determinades circumstàncies. Moltes 

vegades, el fet que la víctima estigui esperant un nadó, va  a favor de la xarxa d’abús sexual perquè 

evita que les dones siguin deportades al seu país d'origen. Però, si Europa està patint una crisi 

econòmica, els fills i filles de les dones traficades  són vistos com una càrrega per la xarxa i, per tant, 

les obliguen a avortar. En definitiva, que el control de la salut sexual i reproductiva de les dones, així 

com la decisió de seguir amb l’embaràs, o no, es converteix en un element clau per entendre les 

estratègies de coacció que exerceixen les xarxes (Womenslink, 2017)   

 

Un cop el cap ha contactat amb el connector, ja és el moment de creuar el Mediterrani per arribar fins 

Europa, normalment Itàlia o el sud d’Espanya. Ho fan per mitjà de pateres. Des del port on hagin 

desembarcat, les porten a una mena de casa de cites abans d’arribar a la seva destinació final. En 

aquesta mena de prostíbul és on comencen a prostituir-se, per només  sis o dotze euros, i amb fins a 

cinquanta homes en un sol dia. No tenen descans, són obligades a estar operatives les 24 hores del 

dia, sense importar el seu estat físic, anímic o de salut. Al cap d’un temps, poden ser dies, setmanes o 

mesos, són transportades a la seva última destinació, on es veuen sotmeses a un canvi d’imatge. Cal 

afegir que, un cop han arribat  a la seva destinació final, només exerceixen la prostitució al carrer, sent 

constantment vigilades i controlades per les seves Madames. 

 

En cap moment hem d’oblidar els nivells de violència als quals estan sotmeses les dones durant tot el 

trajecte. No són tractades ni vistes com a persones humanes, sinó exclusivament  com a mercaderies.  

Durant els creuaments de fronteres són utilitzades com a monedes de canvi, per poder  passar amb 

més eficàcia i facilitat. Aquest viatge està definit per la violència de diferents tipus que pateixen les 

víctimes, des de violència psicològica (xantatges, amenaces, insults…) sumada a una brutal violència 

física per part dels membres de la xarxa (cops de flagell, cops amb pals, tortures sexuals, violacions…) 

fins a violència pública, exercida per les autoritats i la població local dels països de trànsit. Com 

concloïa un guia nigerià sobre la situació de silenciament de les joves durant el camí: ‘las mujeres no 



 

 

 

28 

tienen nada que decir. Los hombres pueden hablar más, pero las mujeres no. No tienen nada que decir 

hasta que llegan a Europa’ (E- Guía, España, junio 2015). 

 

4.2.1 Rols dels traficants 
En aquest subapartat podem llegir els rols concrets de cada possible membre de la xarxa de tràfic de 

persones, per poder entendre d’una manera més clara i concisa quina és la manera de treballar 

d’aquestes màfies. És evident que cada viatge és diferent i que cada cas és un món, però aquests son 

els rols més coneguts i concurrents.  

RECLUTADORS: Poden ser amics propers o familiars, altres dones que ja han sigut explotades, veïns, 

pastors o oficials del govern.      

 

MADAME: És la dona que es troba al punt més alt de la xarxa d’estructura de la piràmide, i s’encarrega 

de la víctima al país de destí. Ella és qui escull les víctimes al país d’origen (en aquest cas Nigèria) a 

través dels reclutadors. En el primer moment de contacte entre ella i la víctima  és on s’estableix el 

deute de la víctima i, des d’aquell moment i fins que el deute quedi pagat, la persona amb qui es trafica 

li pertany. El seu rol és controlar  les noies i dones i assegurar-se que obeeixen les ordres dels altres 

participants de la xarxa. Les Madames normalment són antigues víctimes de tràfic que ja van pagar el 

seu deute. 

 

GUIA: Sol ser un home nigerià que viu al nord d’Àfrica que  no va ser capaç d’entrar a Europa. El guia 

s’encarrega del reclutament i el transport de les noies des de Nigèria fins Algèria, Líbia o el Marroc. 

Segueix les ordres de les Madames. 

 

EL CAP: Controla les dones i noies durant el trànsit dels països del nord d’Àfrica en nom de la Madame. 

També s’ocupa de la negociació amb la connexió d’Europa abans de creuar la frontera.  

  

CONNECTOR: Facilita l’entrada a Europa a través de la frontera. Normalment estan en contacte directe 

amb la Madame. Normalment no formen part de la xarxa, sinó que són traficants contactats pels guies 

o els caps per negociar l’entrada de la víctima al país de manera que sembli una immigrant qualsevol. 
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MARIT O PARELLA: Estableixen una relació molt íntima amb la víctima. Són escollits per la xarxa i, 

usualment, són els qui les deixen embarassades. 

 

PROXENETA: Si la víctima no treballa en la prostitució al carrer, la Madame busca l’ajuda de propietaris 

de locals o apartaments per ser usats per a la prostitució. Són ciutadans del país de destinació de les 

noies.  

 

OFICIALS CORRUPTES DEL GOVERN: Són un punt clau per les xarxes de tràfic sexual, ja que els 

permeten dur a terme totes les activitats mentre que el sistema judicial mira cap a una altra banda. 

Faciliten el moviment de les víctimes i protegeixen els membres de les xarxes mentres que la víctima 

és explotada.(Womenslink, 2017) 

 

4.2.2 Vudú o juju 

Anteriorment hem comentat que és una de les estratègies de les màfies per tal que les víctimes 

acceptin emigrar és la manipulació mitjançant la religió. Aquesta tècnica és anomenada juju, nom que 

a la nostra cultura és identificat com a vudú. Aquest sistema de control i coacció que utilitzen amb les 

víctimes és el que diferencia les xarxes de tràfic  nigeriana amb el de les xarxes d’altres nacionalitats. 

El mecanisme de control a través del juju garanteix la fidelitat de la víctima i permet a la xarxa 

controlar-la sense la necessitat d’exercir control físic sobre ella. L’existència d’aquesta pràctica ens 

ajuda a entendre la relació  que tenen les dones i nenes nigerianes amb els seus traficants, així com la 

dificultat que troben per sortir d’aquest cercle  en què  es troben un cop dins la xarxa.  

Originalment, el juju es basava en realitzar un jurament davant d’un altar, amb la finalitat d’obtenir 

salut, augmentar la bellesa o tenir sort en l’amor. Per tot a això,aquesta pràctica és acceptada i 

normalitzada per les societats nigerianes de manera natural.  

És originari de l’Àfrica occidental, i actualment es troba  molt estès a Nigèria, Benin, Togo i Ghana. És 

vist per aquestes civilitzacions com un sistema social de normes i valors definits pels avantpassats i les 
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antigues divinitats, que a part de tenir un poder espiritual per a les persones, forma part del dret 

derivat dels usos i costums (Womenslink, 2017) .   

Les civilitzacions occidentals, veiem el vudú com un simple ritual de màgia negra, però per ells és molt 

més que això. Li donen tanta importància com a qualsevol religió establerta que té com a espai de 

representació els temples, on a part de celebrar les cerimònies, s’imparteix justícia relacionada amb 

el dret del costum.   

Actualment, les víctimes veuen aquest ritual com un pas necessari per ‘alliberar’ l’energia espiritual 

que els impedia emigrar al destí escollit. Pensen en la possibilitat de viatjar sense cap mena 

d’inconvenient com si fos un senyal celestial. Aquest pensament el mantenen fins que  comencen 

les amenaces i les extorsions per part de les màfies, ja que el que les víctimes pensaven que era una 

ajuda acaba sent un malson. 

L’últim pas que realitzen les màfies de tràfic de persones per reafirmar la captació de les víctimes es 

realitza en cerimònies de juju, aquestes són cerimònies religioses i espirituals on confirmen l’exercici 

de control sobre les dones durant tot el temps que duri l’explotació. Aquest és també el moment on, 

a través d’un contracte, la víctima pot infringir normes prohibides per la tradició. S’eximeix del pecat 

i la culpa que senten les dones per exercir la prostitució, la qual està prohibida per la seva tradició 

cultural, cosa extremadament important per a les víctimes.  Aquest és un exemple més de la 

manipulació a què són sotmeses les víctimes vist que les màfies s’inventen i manipulen les lleis del juju 

per autoafavorir-se, i poder així oblidar-se de qualsevol problema que pugui haver-hi amb les víctimes.  

A través d’aquest contracte firmat i establert durant la cerimònia del juju, s’imposa a les víctimes el 

pagament del deute que hauran d’abolir mitjançant la prostitució. aquest deute és un dels més alts 

en comparació amb el quin imposen el d’altrea xarxes de tràfic, ja que una dona nigeriana haurà de 

pagar entre 25.000 i 60.000 euros per ser totalment lliure i complir amb el seu contracte, en resum, 

per trencar la seva relació amb la xarxa. La relació que hi ha entre aquest contracte i el juju és molt 

important, ja que per mitjà d’amenaces, coaccions i maltractes físics, la Madame aconsegueix el 

pagament de les quotes pactades amb total puntualitat.  

Durant els rituals d’iniciació al juju, les víctimes del tràfic són obligades a entregar coses íntimes, com 

per exemple: trossos d’ungles, pèl púbic, peces de roba interior, cabells, etc. Algunes dones asseguren 

que moltes vegades són obligades també a menjar-se el cor d’un pollastre anteriorment matat 



 

 

 

31 

anteriorment per elles o refregar-se la sang d’animals morts per tot el cos. Moments després, la 

víctima promet complir el contracte i s’estableix el deute que hauran de pagar.  

La finalitat d’aquest jurament és protegir la xarxa i tots els seus integrants i assegurar de que les 

víctimes no s’escapran ni confessaran absolutament res. La por que els hi imposen a les dones i nenes 

fa que la col·laboració amb els països, d’origen, trànsit i destí sigui molt complicada, perquè s’hi senten 

insegures. Fins i tot, un cop es troben en acollida, les víctimes senten que cap espai pot emparar-les 

del perill i, per tant, la comunicació amb elles és pràcticament inviable. 

 

4.3 Principals rutes migratòries 

Ja hem pogut veure, en el punt anterior, que els encarregats de captar a les dones i noies a Nigèria 

són els propis familiars i amics, pastors o , fins i tot,  altres dones que ja han sigut explotades 

anteriorment. Les Madame són les qui s’ocupen de distribuir-les i fer-los el seguiment i, sobretot, 

miren que paguin el deute i no s’escapin o es facin  enrere.  

Segons la destinació de les noies, hi ha una ruta diferent. Fins l’any 2011 el tràfic de dones és feia per 

via aèria, cosa que ara, amb l’augment del control, només les màfies amb més diners poden fer. Des 

del 2011 tot el tràfic es realitza de manera terrestre i marítima, si és que han d’arribar fins a Europa. 

Gràcies a les revoltes àrabs que hi ha al nord d’Àfrica les rutes del Líban i el Mediterrani són les més 

rentables pels traficants, tot i que també són les més perilloses per a les víctimes.  

 

 Les tres destinacions més comunes són les del Marroc (9,51%), Itàlia (11,6%) i Rússia (38,25%). Per 

cada una d’elles, la ruta varia i, a més a més, un cop arribades en aquests països, moltes dones són 

traslladades a altres països de la zona europea.  

 

Aprofundiré una mica més en la ruta Nigèria-Itàlia, ja que és la més perillosa i de la qual he trobat més 

testimonis reals que  expliquen la seva experiència amb tot tipus de detalls. 
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Segons testimonis reals de dones que han estat traficades des de Nigèria fins a Itàlia, m’expliquen  que 

és un viatge que mai oblidaran; la ruta consisteix en sortir de Nigèria en un tot terreny. Seguidament 

creuen Níger, país situat al nord de Nigèria, fins arribar a Líbia. Un cop arriben a Líbia, són 

transportades fins a la capital, Trípoli, on embarquen en una patera amb unes dues-centes dones i 

creuen el mediterrani fins arribar a Itàlia, on són distribuïdes arreu del país o enviades a d’altres països 

europeus. 

 

  En aquest viatge,  el qual pot durar dies, i fins i tot mesos, les dones no reben gaire bé ni menjar ni 

aigua , i pateixen tot tipus d’agressions per part dels traficants i el ‘Boga’, que és la persona 

encarregada del grup i els diners, i violacions, a vegades premeditades, ja que si es queden 

embarassades poden obtenir un visat al país on les porten. Moltes són arrestades per falsos policies 

que fingeixen ser-ho per tal d’aconseguir diners. Expliquen que a les presons no poden ni menjar ni 

beure i que moltes moren. Cada nit els policies àrabs escullen a dues noies amb les quals poden fer el 

que vulguin, si s’hi neguen reben pallisses brutals o, fins i tot, les poden matar. Allà s’hi queden uns 

quants dies fins que poden comunicar-se amb la seva Madame, que, en qüestió d’hores, els 

aconsegueix treure d’aquest lloc. 

 

Totes coincideixen en què la part de Líbia és la més perillosa. Moltes són assassinades o violades 

brutalment. Fins i tot, a causa de  la perillositat d’aquest país, són els propis traficants els qui 

decideixen abandonar la ruta inicial i desviar-se cap a la ruta del Marroc. Totes estan d’acord en què 

aquest és un trajecte de vida o mort. 

 

Asseguren que en aquesta ruta les persones no valen res, si alguna cau del tot terreny no es paren a 

recollir-la, la deixen abandonada, sigui on sigui. Si no tenen diners per pagar, són venudes a xarxes de 

tràfic d’òrgans israelians, les quals obren les noies vives i els roben tots els òrgans del seu cos per 

després vendre’ls. 

 

Quan arriben a Europa, en aquest cas Itàlia, les posen en un lloc al qual anomenen ‘casa de cites’, 

situat a l’illa de Lampedusa, a Itàlia, on s’adonen del que realment han vingut a fer a Europa i de 

l’engany al qual les han sotmès. En aquest lloc, és on comencen a prostituir-se per un preu que oscil·la 
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entre els sis i els dotze euros. Expliquen que poden arribar a estar amb fins a cinquanta homes en un 

sol dia, sense descans.  Passat un temps, són enviades a les destinacions finals, les vesteixen amb roba 

nova, les porten a la perruqueria i les maquillen per poder estar en millors condicions per als seus 

futurs clients, a qui  capten al carrer.  

     

 

Mapa polític on podem veure les rutes que segueixen les dones fins a arribar a Europa o al Marroc. En blau podem veure la 

ruta Nigèria-Marroc, en vermell la ruta Nigèria-Itàlia i en verd la ruta Nigèria-Rússia. 

 

 4.4  Reinserció a la societat 

Per a les dones nigerianes que han sigut víctimes d’explotació sexual, poder desvincular-se de la xarxa 

és una feina gairebé impossible i que requereix  molt temps de treball i esforç personal. Aquestes 

dones han patit tot tipus d’abusos i maltractes tant físics com psicològics els quals han deixat una 

cicatriu que durarà per sempre i que és deguda a aquests abusos i maltractes que han patit. La feina 

de les educadores socials i les psicòlogues és, doncs, un punt clau per a la seva reinserció, a més a més 
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de la gran importància que té que un país tingui una una bona política de reinserció, ja que això fa que 

puguin gaudir d'avantatges i ajudes econòmiques que les ajuden en aquest procés de reinserció a la 

societat.  

 

En la majoria de països europeus, existeixen programes de protecció per a les víctimes que denuncien 

que han estat víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual. Aquests programes consisteixen a donar-

los un pis de protecció, alimentació i dret a teràpia psicològica, a canvi que abandonin la prostitució i 

denunciïn la seva situació i la xarxa de la qual provenen.  En el cas d’Espanya, les víctimes que 

denuncien tenen dret  administratiu, és a dir, tenen dret a arreglar la seva situació administrativa, com 

el permís de residència, per exemple. Les altres mesures de reinserció per a les víctimes d’explotació 

sexual, depenen de cada ONG o entitat. Metges del Món, que és una associació independent que 

s’encarrega del dret a la salut per a totes les persones, ofereix cursos de formació o aprenentatge del 

castellà, tallers d’empoderament, teràpies psicològiques, etc. per poder ajudar en la reinserció a les 

víctimes d’explotació sexual.  

 

En general, les polítiques de reinserció són molt pobres i bàsiques, o directament no existeixen, i no 

afavoreixen ni a les víctimes ni a l’abolició completa de la prostitució a Europa. És veritat, però, que 

existeix un model anomenat ‘Model Nòrdic’, el qual segueixen alguns països europeus, que té unes 

polítiques de reinserció per a les dones víctimes de tràfic de persones amb fins d’explotació sexual i 

lleis que afavoreixen  l'eliminació i la desaparició de la prostitució en els països on  el segueixen.  

 

4.4.1 Model Nòrdic 

 El model nòrdic o abolicionista va néixer a Suècia l’any 1999, després d’un gran treball d’investigació 

previ  (modelo nórdico, n.d.) . Se’n diu model nòrdic, però actualment només ha sigut adoptat per tres 

països nòrdics, i no té cap tipus de connexió amb el model socioeconòmic el qual té el mateix nom.  

 

Aquest model es basa en quatre pilars fonamentals que són: criminalitzar als compradors, 

descriminalitzar a les treballadores sexuals, oferir ajudes i serveis a les treballadores sexuals per deixar 

la indústria de la prostitució i conscienciar i educar al públic general. El seu objectiu és deixar clar que 

com a societat considerem inaceptable algunes coses i volem evitar que la gent les pugui dur a terme. 
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El model nòrdic deixa clar que comprar persones a canvi de sexe és un error i que, per tant, ha d’haver-

hi sancions per dissuadir als ciutadans de fer-ho  (The Nordic Model, n.d.).  

 

Actualment hi ha 8 països que han adoptat aquest model (Suècia, Noruega, Islàndia, Canadà, Irlanda 

del nord, França, Irlanda i Israel), tot i que cada país l’ha aplicat de manera diferent. A dia d’avui s’està 

fent una campanya al Regne Unit , on intenten adoptar aquest model a partir de sis punts:  els 

següents: 

1. Descriminalització total d’aquelles dones que són prostituides. 

2. Serveis de qualitat per a les dones prostituides. 

3. Pagar per sexe és delicte. 

4. Enfortiment de la legislació contra el proxenetisme i el tràfic  d’éssers humans amb fins 

d’explotació sexual. 

5. Tots els factors que porten a les dones a la prostitució han de ser avortats. 

6. Programes educatius, entrenament de la policia i conscienciació pública. 

 

 Països que han adoptat el model nòrdic 

en contra de la prostitució (2019).              

FONT: https://es.wikipedia.org/wiki/Planteamiento_del_modelo_nórdico_de_la_prostitución 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planteamiento_del_modelo_n%C3%B3rdico_de_la_prostituci%C3%B3n
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Si és aplicat de manera adient, aquest és el millor model per eliminar la prostitució i defensar i 

augmentar els drets bàsics de totes les dones que són o han sigut víctimes d’explotació sexual, ja que 

consta de lleis per als consumidors, per als proxenetes i ajudes per a les víctimes. 

 

 4.5 Conseqüències i danys psicològics del tràfic de dones amb fins d’explotació 

sexual 

El tràfic amb fins d’explotació sexual té diverses conseqüències a la vida de les víctimes, causades, com 

hem pogut veure durant tot el treball, pels diferents tipus de violències i abusos que reben al llarg de 

les seves vides i sobretot durant el procés de migració cap al país on s’estableixen finalment. Els 

provoca danys a la seva salut i al seu benestar físic, mental i social, que normalment són profunds i 

molt difícils de superar.  

Conèixer els efectes del tràfic d’éssers humans, i més concretament de les víctimes d’explotació 

sexual, sobre la salut tant física com mental de les víctimes i saber com detectar-los, ajuda a valorar si 

una situació es presenta com un possible cas de tràfic de persones, per tal que sigui més fàcil la 

detecció de les víctimes.  

 

Com s’ha comentat d’altres vegades anteriorment, abans d’entrar en una situació de tràfic, les 

víctimes freqüentment  es troben en condicions de vulnerabilitat, ja sigui per circumstàncies 

personals, com la violència de gènere, o bé econòmiques, socials i culturals. Són aquestes situacions 

les que les porten a prendre la decisió d’emigrar i impedeixen que puguin  exercir els seus drets. Els 

múltiples abusos físics, sexuals, psicològics i privacions de llibertats bàsiques també són causes  de 

tots aquests danys psicològics i conseqüències que apareixen un cop surten de la xarxa d’explotació. 

Metges del Món va realitzar un estudi estadístic sobre les conseqüències del tràfic de persones sobre 

la salut de les víctimes, on podem trobar tots els mitjans que els traficants  utilitzen per mantenir-les 

en un estat d’explotació; entre els quals van  trobar: violacions (90% de les dones entrevistades), alts 

nivells de violència física traumàtica (ferides, fractures, talls, lesions a les dents i la boca, cremades 

fetes per cigarretes i planxes). Amb tot, la majoria d’ estratègies utilitzades pels traficants són de 

caràcter psicològic. Es tracta d’asfixiar la llibertat de la víctima sobre la seva vida i el seu cos. Aquesta 

tècnica està orientada en enfonsar-la, fent-la sentir dèbil i sense cap possibilitat de sortir d’aquesta 

situació, de manera que no s’atreveixi a fugir, tot creant-se una relació de dependència entre la víctima 

i els criminals. 
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A continuació descriuré les principals conseqüències del tràfic  de persones i els abusos relacionats 

que tenen en la salut de les víctimes, tot dividint-les amb repercussions  en la salut física, la salut sexual 

i reproductiva, la salut mental i benestar social (Manual intern de detecció i derivació de víctimes de 

tràfic  amb fins d’explotació sexual). Aquestes conseqüències no són exclusivament de tràfic  amb fins 

d’explotació sexual, sinó que també ho són dels diferents tipus de tràfic  (per exemple, tràfic  

d’explotació laboral), ja que la distinció no és tan clara.  

 

CONSEQÜÈNCIES EN LA SALUT FÍSICA: 

- Lesions agudes o cròniques (contusions, laceracions, commocions cerebrals, cicatrius, 

cremades). 

- Discapacitats agudes o cròniques (danys ossis, danys nerviosos, danys musculars, problemes 

dentals, danys sensorials). 

- Problemes dermatològics (erupcions cutànies, picors, llagues). 

- Complicacions gastrointestinals (dolors d'estomac, gastroenteritis, gastritis). 

- Danys al cervell i/o al fetge per addicció a substàncies i/o alcohol. 

- Fatiga, esgotament i pèrdua de la gana. 

- Alimentació pobra i malnutrició. 

- Obesitat. 

- Sistema immunitari debilitat. 

- Malalties no detectades o no tractades, fins la discapacitat o la mort. 

- Deteriorament de les condicions preexistents, fins la discapacitat o la mort. 

- Afeccions de l’aparell digestiu. 

- Fractures d’ossos i dents. 

- Síndrome de dolor crònic. 

- Disfunció física. 

- Mort. 
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CONSEQÜÈNCIES EN LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA: 

- VIH/SIDA 

- Infeccions de transmissió sexual (ITS) i complicacions relacionades incloses: Malaltia pèlvica 

inflamatòria, infecció del tracte urinari, cistitis, càncer cervical i infertilitat. 

- Dismenorrea (dolor de la menstruació) o amenorrea (absència de la menstruació). 

- Dolor agut o crònic durant les relacions sexuals. 

- Danys al tracte vaginal. 

- Conseqüències negatives d’ avortaments insegurs, com incontinència cervical, xoc sèptic, 

trauma genital i abdominal, úter perforat. 

- Embarassos no desitjats. 

- Avortaments forçosos. 

- Incapacitat per establir relacions íntimes. 

- A causa de les relacions sexuals forçades: pèrdua del desig sexual, trastorns menstruals, 

sagnat i fibrosi vaginal, dolor pèlvic crònic, relacions sexuals doloroses. 

- Per causa de  maltractes durant l’embaràs: embaràs d’alt risc,  major mortalitat materna, 

anèmia, hemorràgia vaginal, amenaça d'avortament, avortament, mort fetal, part prematur, 

baix pes al néixer, major mortalitat perinatal. 

 

 

CONSEQÜÈNCIES EN LA SALUT MENTAL: 

- Ansietat crònica, atacs de pànic, fòbies. 

- Trastorns del son, malsons freqüents, insomni. 

- Fatiga crònica. 

- Reducció de la capacitat per enfrontar-se als problemes. 
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- Defectes de memòria, pèrdues de memòria, dissociació psíquica (ruptura psíquica de la 

personalitat). 

- Queixes somàtiques (per exemple: mal de cap crònic, dolor d’estomac, tremolors, 

taquicàrdia), immunodepressió. 

- Depressió, plors freqüents i dificultats de concentració. 

- Irritabilitat, atacs d’ira, agressivitat. 

- Abús de drogues i/o alcohol, addicció, síndrome d’abstinència. 

- Autolesions. 

- Pensaments suïcides. 

- Suïcidi. 

- Trastorn per estrès posttraumàtic. 

- Trastorns de conducta alimentària (bulímia, anorèxia), fòbia al propi cos. 

- Pèrdua de la confiança en els altres , pèrdua de l'autoestima, sentiments de culpabilitat i 

vergonya. 

- Trastorns psicopatològics. 

- Dependència psicològica de l’agressor. 

- Síndrome d’adaptació psicològica a la violència. 

- Estat de hiperalerta: por a les represàlies, desconfiança a les autoritats, etc.  

- Flashbacks. 

- Desvinculació d’una mateixa: ‘abandonament del cos’. 
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CONSEQÜÈNCIES PER AL BENESTAR SOCIAL: 

- Sensació d’aïllament, soledat i exclusió. 

- Incapacitat d’establir i mantenir relacions de recolzament, desconfiança en els altres, 

aïllament social, inseguretat social. 

- Vulnerabilitat als abusos causada per falta d’informació sobre la normativa vigent. 

- Racisme i sentiment de rebuig per part de la societat. 

- Limitació en l’establiment de relacions socials i incapacitat de comunicació a causa del 

desconeixement de l’idioma,  a situacions d’analfabetisme, falta de formació, grau de 

maduresa o altres dificultats de caràcter cognitiu. 

- Situació administrativa o jurídica complexa. 

- Estigmatització. 

- Desatenció pels recursos públics (sanitaris, socials, estrangeria). 

- Mobilitat geogràfica. 
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5. CONCLUSIONS 

Una  vegada conclòs el meu treball de recerca, puc dir que he complert l’objectiu principal pel qual 

vaig decidir aquest tema, el qual és demostrar les dificultats que tenen les dones nigerianes al llarg de 

la seva vida, tant al seu propi país, Nigèria, com durant el procés de trasllat fins a Europa o la seva vida 

aquí, al continent europeu. L’objectiu que em plantejava també, és conscienciar a totes aquelles 

persones que llegeixin el meu treball de recerca, sobre la gran invisibilització de les dones que pateixen 

explotació sexual, sobretot les nigerianes, per poder així aportar el meu granet de sorra a l’abolició de 

la prostitució, ja que una de les coses que he après durant el treball és que sense demanda no hi ha 

producte. És a dir, si no hi ha homes que consumeixin la prostitució, les xarxes de tràfic de dones 

deixaran d’existir. Penso que he assolit els dos objectius, i espero que aquest treball no sigui un més, 

si no que serveixi per alguna cosa més que per a aprendre a redactar o a buscar informació. 

 

També puc afirmar que he pogut resoldre tots els dubtes i inquietuds que tenia abans de començar 

aquest treball. Al principi va ser una mica complicat saber enfocar bé el treball a un tema en concret, 

un tema que fos interessant i alhora que pogués trobar-ne una bona informació, finalment i amb 

l’ajuda de la meva tieta, qui m’ha acompanyat i ajudat durant tot el treball, vaig poder decantar-me 

pel tema escollit. Des del començament sabia que el treball havia d’anar dirigit a les dones, i més 

concretament a les immigrants, ja que  es troben al final de tot de la piràmide de la societat. Elles són 

les invisibles, i jo volia dona'ls-hi la visibilitat que es mereixen.  

 

Pel que fa al treball teòric, no podria destacar un punt que m’hagi impactat més que un altre. Confesso 

que anava totalment a cegues abans de començar el treball, i cada part que he escrit m’ha impactat i 

enriquit per igual. He après moltes coses, no només de teoria, sinó que també de pensament, he après 

a valorar més la nostra societat, que encara que necessiti molts canvis, ha començat ja un procés de 

millora i avenços, cosa que en d’altres societats és un fet que els hi queda a anys llum. He pogut veure 

també a l’hora de buscar informació, que les dones en general estem molt més invisibilitzades que els 

homes. M’ha sigut molt complicat trobar estudis, dades o números basats només en dones, mentres 

que n’he pogut trobar molts, i molt fàcilment, sobre homes, donant per fet que les dades dels uns i 

les altres són iguals, quan no és així.  
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Tot i així, un punt que sí que m’agradaria destacar és el de la reinserció a la societat. M’ha sorprès 

molt que tal i com sempre diuen els nostres polítics que som països del primer món, molt avançats en 

qüestions de gènere i pioners en la igualtat per a tothom, gaire bé cap dels països de la Unió Europea 

hagi sigut capaç d’idear plans o mesures de reinserció per a totes aquelles dones que no són capaces 

de demanar-los, encara que els necessitin. Des del meu punt de vista, em sembla vergonyós i sobretot 

molt trist.  

 

Fent referència a la metodologia que he fet servir per a realitzar aquest treball, he de dir que no ha 

estat una tasca senzilla en algunes ocasions. Com ja he comentat anteriorment, trobar informació 

sobre immigració o països de l’Àfrica Subsahariana és complicat, però si es tracta de les dones encara 

ho és més. Trobar informació sobre les xarxes va ser una tasca gaire bé impossible, ja que a moltes 

entitats no els interessa que es conegui la veritable situació. Totes aquestes dificultats però, m’han 

ajudat a aprendre a cercar informació en altres llocs que no hagués buscat mai, fent així que hagi 

pogut aprendre moltíssimes més coses sobre un tema del qual no en sabia pràcticament res. A més a 

més, m’agradaria afegir que de cara a realitzar la part teòrica, degut a la situació en la que estem vivint 

actualment causada per la covid-19, m’ha sigut molt complicat poder trobar a gent per poder-lis 

realitzar entrevistes, però tot i així, agraeixo a la Gemma i la Rocío per haver col.laborat amb mi. 

 

Tanmateix, considero que hi ha una gran falta de conscienciació i sensibilització a la gran majoria de 

països europeus  cap a la vida de les immigrants, i sobretot cap a la prostitució. Hem de prendre 

consciència, sobretot els homes, ja que ells són els principals consumidors de prostitució, que aquest 

no és un fet correcte, que cap dona neix volent ser prostituta, i que hi ha mil maneres més de tenir 

plaer sense haver de recórrer al sexe de pagament. La prostitució no és una feina, les prostitutes no 

són treballadores, són les esclaves del segle XXI.  

 

Per tant, la recerca m’ha aportat un munt de coneixements i m’ha enriquit personalment. Poder parlar 

amb professionals, i fer l’enquesta als ciutadans i ciutadanes m’ha servit de gran ajuda per a realitzar 

les conclusions d’aquest treball, ja que m’han servit com a resum de tot el que jo volia demostrar als 

objectius. Amb l’enquesta, he pogut veure clarament quin és el grau de coneixença, o més ben dit de 
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desconeixença de la població sobre Nigèria, tot i que podriem parlar també sobre l’Àfrica 

Subsahariana, i sobre com de dur és per a les dones el procés d’arribada a Europa.  

 

Per acabar les conclusions m’agradaria afegir, un cop valorats els resultats, que considero que encara 

hem de millorar moltes coses com a societat, però sobretot que hem de deixar de ser tan egoistes i 

deixar de mirar-nos el nostre melic i començar a ajudar més a totes aquelles persones que viuen en 

països menys desenvolupats, perquè així ells també puguin a començar a fer el canvi cap a una societat 

i una vida millor per a totes. Està en les mans de totes el futur de tothom i de construir un món millor 

per a tots aquells que vivim en ell.   
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characteristics of Boko Haram ś suicide bombers, Combating Terrorism Center. Disponible en: 

https://ctc.usma.edu/report-exploding- stereotypes-the-unexpected-operational-and- demographic-

characteristics-of-boko-harams- suicide-bombers/  

     

Womenslinkworldwide.org. 2017. [en línia] <https://www.womenslinkworldwide.org/files/1355/la-

trata-de-mujeres-y-ninas-nigerianas.pdf> [Consulta: 22 August 2020]. 

 

Womenslinkworldwide.org. 2017. [en línia] <https://www.womenslinkworldwide.org/files/1355/la-

trata-de-mujeres-y-ninas-nigerianas.pdf> [Consulta: 27 August 202



 

47 

II. ANNEXOS 

● ANNEX 1 

Per ampliar i donar un punt de vista més proper a la part teòrica del treball, he desenvolupat un treball 

de camp que consta, en primer lloc, d’una enquesta realitzada a diferents ciutadans i ciutadanes i, en 

segon lloc, un seguit d’entrevistes a experts en diferents temes tractats durant la part teòrica del 

treball. 

Enquesta als ciutadans i ciutadanes 

 

Aquesta enquesta ha estat contestada per un total de 90 persones anònimament i té l’objectiu de 

mesurar el grau de coneixement que té la població sobre Nigèria, la immigració de les dones nigerianes 

i la tràfic amb fins d'explotació sexual.  

 

- Amb quin gènere t’identifiques? 

  

 

- Edat 
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- Quina nacionalitat tens? 

 

 

 

 

- Quin significat té per a tu la paraula migració? 

 

 

- Creus que Nigèria és un país… 
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- Quin tipus de religió diries que es practica amb majoria a Nigèria? 

 

 

 

- L'emigració més corrent de Nigèria és 

 

 

 

 

- Dels problemes anomenats a continuació, quins creus que formen part del procés de 

migració de les dones nigerianes des  que surten de Nigèria fins que arriben a Europa? 
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- Quin creus que és el percentatge de dones immigrants nigerianes que són víctimes 

d'explotació sexual? 

 

 

 

- Coneixes la tècnica del vudú, utilitzada per les xarxes de tràfic de persones, com a mètode 

de manipulació? 

 

 

 

- Quines mesures de reinserció creus que proposen els diferents governs de la Unió Europea 

per a les dones víctimes d'explotació sexual? 
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A continuació, realitzaré l’anàlisi de les dades obtingudes en l’enquesta que vaig realitzar per obtenir 

informació de cultura general envers el tema estudiat en el meu treball de recerca.  

En primer lloc, per poder aconseguir una bona conclusió dels resultats obtinguts, hem de tenir clar a 

qui ha anat dirigida aquesta enquesta i qui ens l’ha contestat, ja que al passar-ho de manera online, 

no he pogut controlar qui em contestava l’enquesta. Així doncs, tot i que aquesta anava enfocada tant 

a homes com a dones, m’he trobat en que un 77’8% de les persones que han participat en l’estudi, 

han sigut dones , i en canvi només un 22,2% han estat homes, cosa que fa que els resultats que tenia 

previst obtenir en un principi hagin modificat, ja que des del meu punt de vista els homes no són tant 

conscients del patiment pel que passen totes les dones immigrants nigerianes. 

En relació a l’edat he tingut molta més varietat, cosa que penso que ha sigut molt important per tenir 

diferents punts de vista, ja que trobem que un 50% tenen més de 25 anys, i d’altre banda, un 40% es 

troba en la franja d’entre els setze i vint anys. També vaig voler afegir una pregunta per saber la 

nacionalitat de les persones que realitzaven l’enquesta, per veure si podia tenir una mica de varietat 

cultural a l’hora d’obtenir respostes, però no obstant això, tothom és de nacionalitat 

espanyola/catalana, menys una dona xilena.  

 En la primera pregunta de l’enquesta, preguntava quin significat tenia per la gent la paraula migració, 

amb l’objectiu de veure si només entenien aquesta com que es produeix a partir de guerres o manera 

voluntària, o si la gent també era conscient que anar a treballar a fora del teu estat també està 

contemplat com una migració. Així doncs, com ens indiquen els resultats, el 52,3% de les respostes no 

han contemplat aquesta emigració laboral, cosa que mostra el desconeixement genèric en el qual ens 

trobem actualment, en un món on que sortir a l’exterior del teu país per poder trobar millors 

contractes cada cop és un fet més freqüent. Un 45’5% de les respostes si que han contemplat tots els 

diferents factors com a possibles causes de la migració. 

En segon lloc, volia saber quin coneixement té la gent envers l’estat de Nigèria, ja que pensava que hi 

hauria molta gent que el considera un país pobre, cosa que no és gens cert, ja que és un país totalment 

ric en recursos naturals, tot i que l’explotació de d’altres països fa que molts dels diners que es generen 

allà, no s’hi quedin. Un 61’1% és conscient d’aquesta riquesa, però un 31’1% pensa que estem parlant 

d’un país molt pobre on tot és desert. Des de la meva posició, opino que s’ha de fer un treball molt 

més ampli des del punt de vista educatiu per fer veure que no tots els països de l’àfrica subsahariana 

són deserts i sabanes o són pobres, sinó que pateixen constantment i des de fa molts anys una 

explotació basada en construir a partir de la desigualtat, on el primer món oprimeix al tercer. 
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En tercer lloc, he volgut preguntar sobre la religió, ja que pensava que la gent no seria conscient que 

el cristianisme i l’islamisme es practiquen de manera igual en aquest estat. Així doncs, em trobo que 

un 65’6% és conscient que a Nigèria hi trobem diferents religions dels diferents grups ètnics que hi 

habiten, i un 30% (27 vots) entén que l’única religió que s’hi pràctica és l’islamisme. Aquest últim 

percentatge m’agradaria ressaltar-lo, ja que com he esmentat anteriorment, les dues religions és 

practiquen de manera igual, però en canvi només un 2,2% (dos vots) ha pensat que es practicava 

només el cristianisme.  

Seguidament, em centro en el gènere de les persones que realitzen la migració que he plantejat a la 

primera pregunta a Nigèria, i en els resultats ens trobem que un 62’2% és conscient que les dones són 

les que més es trobem en aquesta situació, degut a tots els problemes els quals he explicat en el 

transcurs d’aquest treball. Un 25’6% opina que són els homes, i només un 11’1% els infants.  

A continuació, realitzo una pregunta tancada  per saber  quins problemes han d’afrontar les dones 

nigerianes durant el procés de migració, en aquest cas de multi-resposta, ja que la gent que realitza 

l’enquesta podia escollir tantes respostes com volguessin, ja que realment totes eren correctes. La 

majoria de la gent entén que els principals motius són: la tracta amb finalitat d’explotació sexual  

(90%), les violacions (85’6%) i els embarassos no desitjats causats per les violacions (82,2%), és a dir, 

la gent es basa en les agressions sexuals com el principal motiu de migració de les dones nigerianes, i 

hi atribueixen el principal problema. D’altre banda, també m’agradaria destacar les dues respostes 

menys marcades que són: empresonaments (34,4%)  i furs i robatoris (44,4%). Personalment, penso 

que han sigut les menys escollides ja que “no hi ha agressió” (teòricament), vivim en un estat que 

entenen el robatori i l’empresonament com una cosa normal, i donem molta menys importància de la 

que realment té.  

La següent pregunta era enfocada directament al percentatge de dones que la gent creia que havia 

patit o actualment són víctimes de l’explotació sexual. Els resultats obtinguts han sigut molt igualats, 

un 37,9% pensa que és un 55% de dones les que ho pateixen, un 35’6% pensa que és el 80% i un 25,3% 

pensa que és el 30%. No em sorprèn veure aquesta igualtat, ja que realment no som conscients ni mai 

ens han parlat sobre aquest tema, i quin és el percentatge real de dones que pateixen aquesta 

explotació sexual, és per això, que penso que tots hauríem de ser conscients que és precisament el 

80% de les dones nigerianes les que ho pateixen, una dada realment impactant que penso que si tots 

ho sabéssim realment ens preocuparíem molt més per aquest tema.  

Per anar acabant, volia saber si la gent sabia que era la tècnica del vudú utilitzada per les xarxes de 

tràfic de persones com a mètode de manipulació. Un 60% mai ha escoltat a parlar sobre el tema, i un 
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36,7% saben una mica sobre que va però no en tenen gaire informació. Així doncs, es segueix 

demostrant la incultura i la poca informació que tenim. 

Finalment, he preguntat sobre quines mesures de reinserció proposen els diferents governs de la Unió 

Europea per a les dones víctimes d'explotació sexual. Així doncs, un 62,4% és conscient del món 

retrograda en el que vivim, on encara no em sigut capaços de crear una mínima ajuda per totes 

aquestes dones que arriben a Europa amb l’objectiu de tenir un futur millor escapant-se d’un passat 

horrorós. El 37’6% restant pensa que hi ha algun tipus d’ajuda, ja sigui de caràcter administratiu 

(11’8%), de caràcter econòmic (9,4%) i de caràcter social “pis de protecció, alimentació,...”(16,5%). 

A partir de les respostes obtingudes a partir de l’enquesta m’han permès arribar a les següents 

conclusions:  

En primer lloc, crec que la conclusió més important a extreure és el desconeixement que té la gent 

envers el tema, l’educació penso que ha de canviar, i ens ha d’obrir els ulls al món a veure no només 

el que tenim i ens envolta, sinó sobretot a conèixer aquelles coses que ens aportaran tenir més cultura 

general, per ser conscients de la realitat del món en el que estem vivint. 

En segon lloc, m’ha sorprès que la gent no tingui clar que és la migració, que no entenguin anar a 

treballar a fora com una altre manera d’emigrar. No obstant això, sí que són conscients que les dones 

nigerianes són les que més ho fan, i s’ha seleccionat molts dels motius diferents pels quals ho fan, 

però com he comentat abans, també hem de tenir clar que no només és per l’explotació sexual, sinó 

que apart, per lo desvalorada que està la figura de la dona en aquell estat.  

En tercer lloc, hem de saber més coses en relació el país de Nigèria, la gent el valora com un país 

tercermundista i pobre, on no se sap que el cristianisme també és practica en aquesta regió. Com 

podem observar, ens falta cultura general per entendre la realitat d’aquests països amb riquesa 

suficient, però explotats per els països del primer món on els fan treballar per molts pocs diners i se’n 

emporten tota la riquesa per després poder-la vendre.  

Per acabar, un cop tenim clar la realitat del que està passant, s’ha de fer una reflexió sobre quin és el 

món el que estem vivint, realment volem un futur millor? Ens interessa que la gent desconegui aquesta 

situació? Des del meu punt de vista, evidentment que si, des del punt de vista de la gent rica que 

realment mou el món, penso que no. I és per això que hem de ser nosaltres, en aquesta societat de la 

immediatesa en la que vivim, on a partit d’internet podem trobar tot tipus d’informació, els que hem 

de veure quina és la realitat, i entre tots intentar canviar per algun dia ser millors. 
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● ANNEX 2 

Entrevista a Gemma Serra 

La primera entrevista que vaig realitzar va ser a la Gemma Serra, treballadora social de l’Hospital St. 

Joan de Déu de Manresa, especialitzada en maternitat i infants. 

 

La Gemma és treballadora social maternoinfantil i constantment ajuda dones que han patit mutilació 

genital o ablació de clítoris, sobretot dones provinents de Nigèria i Mali. La seva tasca principal és 

vetllar pels drets dels infants i les seves mares. 

 

1. Quina és la teva principal tasca com a treballadora social experta en maternitat i infants? 

Concretament en l’àrea maternoinfantil és la de vetllar pels drets dels infants, que els nens 

rebin un bon tracte i que tinguin les necessitats bàsiques cobertes i assegurar-se que les seves 

mares i ells mateixos es troben en un entorn segur, que no pateixen abusos sexuals ni mals 

tractes. En el cas de les dones, detectem casos de dones que han patit mutilació genital, 

normalment en el seu país d’origen. Aquests són casos de dones que ja estan curades i, per 

tant, el que intentem és prevenir que no els puguin fer el mateix a les seves filles. 

Conscienciem que això, aquí, és un delicte. 

 

2. Existeix algun protocol per identificar o detectar una dona que ha patit la mutilació genital? 

No existeix cap protocol com a tal, sinó que ho descobrim perquè elles mateixes ho verbalitzen 

o, en la majoria de casos, perquè venen aquí a parir. És en el moment del part en què ens 

n’adonem que han estat mutilades. En aquests casos no hi podem fer res, ja que normalment 

ja fa anys que els hi van fer. El protocol que tenim establert a l’hospital és, en el cas de que 

una dona mutilada doni a llum a una nena, aleshores en aquests casos esfa un seguiment a 

les famílies i se’ls intenta conscienciar sobre els riscos que té aquesta pràctica, i sobretot, 

sobre les conseqüències penals que comporta realitzar-la, ja que a Espanya la mutilació genital 

femenina és considerada maltracte. Tot i que cada cas és diferent, i en cada cas s’ha de valorar 

el que toqui. 
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3. Després d’haver detectat tants casos de dones mutilades, podríem parlar sobre un perfil 

específic de dones que han patit mutilació? 

No, sobretot ens guiem molt per les regions d’on venen. Per exemple, si són dones provinents 

de Mali o de Nigèria, les dues zones que tractem més, la majoria són dones que arriben a 

nosaltres pels  embarassos causats per violacions. La majoria de dones nigerianes o de Mali 

que arriben a nosaltres són víctimes d’explotació sexual, que es queden embarassades, i és el 

ginecòleg qui descobreix la mutilació. 

 

4. Un cop detecteu un cas de mutilació, quin protocol seguiu? 

Depèn del cas, però normalment no necessiten ajuda psicològica. Si és una dona que ha patit 

la mutilació quan tenia 2 anys i arriba aquí a l’hospital que ja en té 25, entre els anys que han 

passat, i el seu tipus de cultura, ho viuen de manera molt normal, per tant, en la majoria de 

casos, no necessiten ajuda psicològica. L'únic protocol que seguim és el de conscienciar-les 

que aquesta és una pràctica il·legal a Espanya, i de tots els riscos i la gravetat que comporta, 

per poder així prevenir que la continuïn practicant amb les seves filles. 

 

5. Com els afecta psicològicament ? 

Per a elles forma part de la seva cultura, i per tant no ho viuen com nosaltres. Per a nosaltres 

sí que és un maltractament, però per a elles és una pràctica integrada dins la seva cultura, no 

tenen consciència de la magnitud del problema. Aquelles que han estat mutilades de més 

grans, recorden dolor, molt dolor, però també ho recorden com un moment especial de les 

seves vides. És veritat però que recordo el cas d’una noia nigeriana que va arribar aquí amb 

19 anys i que va ser mutilada durant la seva adolescència. Aquesta noia va ingressar amb una 

anèmia i amb una gran infecció perquè  a que no li havien fet bé la mutilació. En aquest cas, 

sí que vam involucrar-la en un servei de salut mental, però tot sempre és depenent del cas. 

Com ja he dit abans, són pocs els casos de dones mutilades que hagin necessitat l’ajuda d’un 

professional. 
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6. I en l’àmbit sanitari, com repercuteix a la seva vida sexual, a la menstruació o a l’hora de tenir 

fills? 

Depenent del tipus de mutilació genital que els hi hagin fet. Si és una ablació de clítoris poden 

parir per part vaginal, de manera normal i sense complicacions causades per la mutilació, però 

si que és veritat que a les dones que els hi han cosit els llavis, és molt complicat obrir el canal 

de part i acaben parint per cesària.  

 

7. Què passa si detecteu una menor que ha patit o pot patir la mutilació genital? 

Si ja ha arribat a Espanya amb això, simplement ho registrem a les dades bàsiques de salut, 

però si es tracta d’una nena que ja viu aquí és diferent. Posem-nos en el cas que és una nena 

de quatre anys que en porta dos vivint a Espanya, i els pares decideixen viatjar al seu país 

d'origen, el qual és un país de rics, nosaltres els hi posem a la seva disposició una mena de 

pacte en el qual posa que aquesta menor està protegida per la llei espanyola i que no té el 

consentiment de ser mutilada. D’aquesta manera, si la família d’allà els pressiona per mutilar 

la nena, els pares tenen aquest paper per poder excusar-se  i dir que es van comprometre a 

Catalunya que no la mutilarien. En el cas que, tot i el paper, la nena arribi mutilada, aquests 

pares es posaran a disposició judicial. 

 

8. Creus que hauria d’haver-hi més mesures de conscienciació i de protecció a aquestes dones 

immigrants? 

Si la feina es fa ben feta, com s’està fent, no. Les lleis que hi ha protegeixen als menors i els 

infants, i, per tant, la nostra única feina és de donar l’avís a les àrees bàsiques de salut del fet 

que tal dia ha nascut un bebè amb antecedents familiars de mutilació genital, així doncs la 

pediatra d’aquest nadó s’encarregarà d’assegurar-se de que a aquesta nena no li passi res. 
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● ANNEX 3 

Entrevista  a Rocío López 

 

La segona entrevista que vaig realitzar va ser per a una altra dona, la Rocío López, que treballa 

a Metges del Món. Ella és especialista en dones amb risc d’exclusió social i en situacions de 

vulnerabilitat. 

 

La Rocío viu a Eivissa, i és la cap d’Intervenció social en l'àmbit de dones amb risc d’exclusió 

social  i en situacions de vulnerabilitat (dones que han patit o pateixen explotació sexual) de 

l’entitat Metges del Món a les Illes Balears.  

1. Què és i quina funció desenvolupa Metges del Món? 

Metges del Món és una associació independent amb associatius, voluntariat i equip 

tècnic que treballa per fer efectiu el dret a la salut de totes les persones, especialment 

a aquelles que viuen en situació de pobresa, desigualtat de gènere o que són víctimes 

de crisis humanitàries. Cal afegir també que és important quan definim què és Metges 

del Món saber que per a nosaltres la salut és un concepte integrat, que engloba la 

part biològic, la psicològica i la social. Per a nosaltres la salut no només és la salut del 

cos, sinó que  és el conjunt de tot.  

 

2. Quina és la teva tasca dins d’aquesta associació? 

La meva tasca és coma tècnica de projectes d’intervenció social. Jo sóc l’encarregada 

de posar en marxa els projectes que es plantegen dins de l’associació, dins de la 

delegació de les Illes Balears i de fer intervenció amb el grup Diana. 

 

El grup Diana, en el cas d’Eivissa, és un projecte que tenim en marxa sobre atenció a 

dones en diferents contextos vulnerables amb un focus principal  que són les dones 

en situació de prostitució. El públic Diana són dones en situació de vulnerabilitat, 

incloent dones amb situació de pobresa, dones amb situacions administratives 

irregulars (immigrants que no tenen el permís de residència, etc.), dones amb situació 

d’addicció i dones víctimes de mutilació genital. 
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3. Quins mètodes o mesures feu servir des de Metges del Món per afavorir la reinserció 

de dones que han patit explotació sexual? 

Nosaltres com a tal, hem posat en marxa un servei de vivendes per a les dones. Hem 

habilitat un recurs habitacional, però també d’integració social, creant així, apart de 

llocs on poder viure, grups de treball, des de com cuidar-se (com menjar bé, com tenir 

un bon estat de salut emocional,etc.) a través de classes de ioga o de cuina, programes 

d’orientació laboral i col.laborant amb Creu Roja per afavorir la reinserció laboral 

d’aquestes dones. Preparem també tallers i activitats que les ajudin a apoderar-se, 

inicialment amb coses tan senzilles com conèixer quins són els seus drets i com 

funciona a nivell social la ciutat on estan vivint, ja que la majoria de dones amb les 

quals tractem venen de països totalment diferents al nostre.  

 

 

4. Existeix algun tipus d’ajut per part de l'Estat per a les dones víctimes d’explotació 

sexual que afavoreix a la seva reinserció? 

Sí, però només en el cas de que aquestes  denunciïn o afavoreixin la investigació 

policial contra la xarxa que les ha explotat. Si no participes en la investigació o no 

denuncies, no et reconeixen com a víctima d’explotació sexual i per tant, no tenen 

dret a ajudes, ni entres dins dels programes d’ajut. És molt difícil que una dona es 

pugui reconèixer a ella mateixa com a víctima de tracta, i encara més difícil que sigui 

capaç de denunciar. A mi m’ha passat moltes vegades de trobar-me amb dones que 

jo mateixa reconec com a víctimes de tracta i que elles mateixes no siguin capaces 

d’admetre-ho, és un procés molt dur.  

 

5. Tal i com he pogut llegir a la vostra pàgina web, he vist que tracteu amb dones de 

diferents països. Quin és el país del qual us arriben més víctimes d’explotació sexual? 

Aquí a Eivissa hi ha tres zones: Amèrica llatina (Colòmbia i Brasil), Europa de l’est 

(Romania) i Àfrica (Nigèria). 
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6. D’on provenen les dones que han patit més violència al llarg de tot el procés 

d’explotació, des de que surten del seu país d'origen fins que arriben a la seva 

destinació? 

Jo diria que Nigèria, sobretot en el transcurs, ja que la ruta Nigèria-Europa és 

duríssima i les condicions són molt extremes.  

 

7. Com els hi afecta el vudú a les dones nigerianes víctimes d’explotació sexual? 

El vudú és una eina més de coacció i manipulació molt important per espantar-les. Les 

afecta sobretot a l’hora de parlar amb la policia o de plantejar-se si escapar o no. Els 

tractants les manipulen  de manera que agafin una por terrible a parlar amb la policia 

o abandonar la xarxa.  

 

8. Quines conseqüències, tan físiques com psicològiques, té per a les dones nigerianes tot 

el procés d’explotació sexual? 

Al final, no hi ha diferència entre nacionalitats, ja que les víctimes són víctimes i són 

dones que pateixen exactament el mateix vinguin d’allà on vinguin. Sí que és veritat 

que en el cas de Nigèria, són vistes com immigrants de tercer grau. Per exemple, en 

el cas de prostitució, les treballadores sexuals colombianes veuen a les treballadores 

sexuals nigerianes com inferiors, amb menys prestigi. 

 

A nivell psicològic i emocional està comprovat que una víctima d’explotació sexual 

pateix els mateixos danys que pateix un supervivent d’una guerra. En general, les veig 

a totes amb una autoestima molt baixa. La majoria de dones ja han patit algun tipus 

de violència en els seus països d’origen, ja venen amb una autoestima molt fluixa i 

l’explotació sexual les acaba de destrossar. Es degraden molt a elles mateixes. 

Sobretot hem pogut veure això quan parlem amb elles fora dels clubs, ja que allà es 

posen una màscara, fan veure que tot és més fred i que elles estan bé, però és quan 

venen a fer tallers d’apoderament o a parlar amb nosaltres en un altre entorn que no 

sigui el de la prostitució quan ens adonem realment de com estan elles. 
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9. Quants anys de mitja pot passar-se una dona dins la xarxa d’explotació sexual? 

Molts anys. Per a elles, encara que ja hagin assolit el deute amb els tractants, és molt 

complicat abandonar la prostitució, ja que la seva baix autoestima fa que no es vegin 

capacitades per poder treballar de qualsevol altra cosa. 

 

10.  Quines campanyes dueu a terme (Metges del Món) per erradicar l’explotació sexual i 

la prostitució? 

Campanyes coma tal, cada any pels voltants del 23 de setembre (dia internacional que 

commemora la tracta amb fins d’explotació sexual) en fem una. Darrerament el que 

s’està intentant és implicar més a la societat, deixar d’acceptar  el consum de 

prostitució com una cosa normal. 

 

11.  Ha afectat el covid-19 i la pandèmia a les xarxes de tràfic amb fins d’explotació 

sexual? 

No, han seguit exportant a dones de manera habitual. De fet nosaltres, l’últim cas de 

víctimes de tracta en el qual hem intervingut va ser a finals del mes d’abril, en ple 

confinament.  
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● ANNEX 4 

Enquesta model als ciutadans i ciutadanes. 

Migració de les dones nigerianes  

(S’han enquestat  90 persones de manera anònima, totes de més de 12 anys) 

 

1. Amb quin gènere t’identifiques? 

a. Dona 

b. Home 

c. Altres 

 

2. Edat 

a. 12-15 anys 

b. 16-20 anys 

c. 21-25 anys 

d. +25 anys 

 

3. Quina nacionalitat tens? 

a. Espanyola 

b. Altres: 

4. Quin significat té per a tu la paraula migració? 

a. Abandonar el teu país de manera voluntària o per forces externes (una guerra, 

pobresa, etc.) 

b. Abandonar el teu país d’origen per visitar-ne d’altres i conèixer noves 

cultures. 

c. Abandonar el teu país per estudiar/treballar en un altre lloc. 

d. Totes les anteriors són correctes. 
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5. Creus que Nigèria és un país 

a. Ric, sobretot en recursos naturals. 

b. Pobre, només hi ha desert. 

c. Ric, gràcies al turisme 

d. Eminentment industrial 

 

6. Quin tipus de religió diries que es practica amb majoria a Nigèria? 

a. Cristianisme 

b. l’Islam 

c. Es practiquen diverses religions entre els diferents grups ètnics que hi habiten 

d. No practiquen una religió concreta 

 

7. L’emigració més corrent de Nigèria és: 

a. La dels infants 

b. La de les dones 

c. La dels homes 

d. La de tècnics i /o tècniques especialitzades 

 

8. Dels problemes anomenats a continuació, quins creus que formen part del procés de 

migració de les dones nigerianes des que surten de Nigèria fins que arriben a Europa? 

a. Mutilació genital 

b. Abús psicològic 

c. Manipulació i extorsió 

d. Tràfic amb fins d’explotació sexual 

e. Furts i /o robatoris 
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f. Violacions 

g. Agressions físiques 

h. Empresonament 

i. Retencions il.legals 

j. Embarassos no desitjats causats per violacions 

 

9. Quin creus que és el percentatge de dones immigrants nigerianes que són víctimes 

d'explotació sexual? 

a. 5% 

b. 30% 

c. 55% 

d. 80% 

e. 100% 

 

10. Coneixes la tècnica del vudú, utilitzada per les xarxes de tràfic de persones, com a 

mètode de manipulació? 

a. Sóc un expert en el tema 

b. En conec les principals característiques, però molt generalitzat 

c. Em sona 

d. No n’he sentit a parlar mai 

 

11. Si és que sí, podries explicar en què consisteix? 

- (Resposta oberta) 
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12. Quines mesures de reinserció creus que proposen els diferents governs de la Unió 

Europea per a les dones víctimes d'explotació sexual? 

a. Pis de protecció, alimentació i teràpia psicològica 

b. Ajudes econòmiques 

c. Dret administratiu (regular el permís de residència, obtenció de feines, etc) 

d. Actualment no existeix cap mesura de reinserció per part dels diferents països 

de la Unió Europea.  
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● ANNEX 5 

 

L’ICS va elaborar el Protocol de Mutilació Genital Femenina: Prevenció i Atenció que serveix de marc 

d’actuació i abordatge en l’Atenció en Salut, tant des dels ASSIRs (Atenció Sexual i Reproductiva, com 

des de pediatria, en l’atenció a l’edat pediàtrica. En aquesta línia d’actuació, l’ASSIR Bages-Solsonès 

va crear una “Guia pràctica de prevenció, detecció i atenció a la MGF” creant, així, un circuit 

assistencial pel nostre territori i donant pautes clares als professionals sobre com actuar. Es va formar 

els diferents professionals del territori que treballen amb població susceptible de patir o haver patit 

MGF. La presentació es va realitzar a les diferents Àrees Bàsiques de Salut en format Taller, i d’aquesta 

manera es pogué arribar  al màxim de professionals possibles. 

 

 Portada del Protocol de Mutilació Genital Femenina 

elaborat per l’ICS.  
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