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23 de setembre de 2010
Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones i menors.
Com cada any, les dones i els homes d'Esquerra volem denunciar la clara
vulneració dels drets humans que suposa l'explotació sexual i el tràfic de
dones i menors. És un fenomen de gran envergadura econòmica que, segons
estimacions de l'ONU, mou anualment entre 5 i 7 bilions de dòlars. Es tracta
d'un problema íntimament lligat a la pobresa, la inseguretat i les guerres, i que
comporta el sotmetiment de les víctimes a la falta de llibertat, a les amenaces,
a l'extorsió o a la violència.
També volem reivindicar que no es continuï associant de manera directa
l'explotació sexual (tracta) i l'explotació laboral (tràfic) amb el treball sexual,
atès que hem de reconèixer que hi ha una “altra prostitució”, la voluntària,
la que exerceixen dones i homes que mereixen els mateixos drets
humans i llibertats que la resta de treballadores i treballadors.
D'altra banda, no es pot oblidar que relacionat amb el tema de la prostitució es
donen molts casos de vulneració de drets humans. Tanmateix, entenem que
les estratègies prohibicionistes només empitjorarien la situació de les
dones, col∙locantles en situació de vulnerabilitat severa, ja que s'incrementaria
el valor de mercat d'allò que prohibeixen. Com diu l'Informe del Parlament
Europeu de l'any 2000 “el règim de prohibició directa i indirecta de la prostitució
vigent en la majoria dels Estats membres crea un mercat clandestí
monopolitzat per la delinqüència organitzada que exposa les persones
implicades a la violència i marginació”.
La lluita contra l'explotació sexual i el tràfic de dones i menors passa per una
correcta aplicació de l'article 188 del Codi Penal i l'enduriment de les
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penes contra les màfies i xarxes d'explotació sexual i tràfic de persones.
Això s'ha de fer, però, garantint en tot moment els drets i la seguretat de les
persones explotades, evitant la violència institucional que sovint pateixen les
treballadores sexuals.

