ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS I CIUTAT
EDUCADORA

Número d'expedient: N198-2017-09
Caràcter
Ordinari

Urgent
No

Data:

09/10/2017

Lloc:

Sala de Juntes

Hora Inici:

17:20

Hora Final:

17:30

Hi assisteixen
President/a
Vocals

Convocatòria
Primera

Salut González Martín
Alba Martínez Vélez
Jorge Romero Gil
Miquel Salip i Serret en substitució de Rosa Maria Berrio i Hernández
Josefa Chavero Pozo

Secretari/ària

S'incorporen més tard els següents regidors

També hi assisteixen

S'han excusat d'assistir-hi
Jose Manuel Gonzalez Labrador
Rosa Maria Berrio i Hernández
No hi assisteix
Antonio Chanes Espigares
Marina Lozano Illescas
Jordi Garcia Mas

001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d'expedient N198-2017-08

Votació:
Comentaris:
Incidències:
Esmenes:

Aprovada per unanimitat dels membres presents

ALCALDIA - IGUALTAT
Igualtat de gènere, feminisme i LGTBI

002. Aprovació de l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el
tràfic de dones, nenes i nens
Número d'expedient M265/U224-2017-002

Amb motiu de la celebració del 23 de setembre Dia Internacional contra l'explotació sexual i el
tràfic de dones, nenes i nens, la "Red de Municipios Libres de Trata" ha elaborat un manifest per
denunciar aquesta violència.
Amb aquest manifest, es vol revalidar el compromís polític i generar més consciència social per
lluitar conjuntament i aconseguir una ciutat lliure d'aquest tipus de violència.
Atesa la voluntat d’adherir-nos com Ajuntament a l'esmentat manifest.
Atès l'infome de la tècnica del Departament d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació de data 18 de
setembre de 2017

S'acorda:
PRIMER: Aprovar l'adhesió al Manifest del Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de
dones, nenes i nens;
" DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀFIC DE DONES, NENES I
NENS
23 setembre
Manifest XARXA DE MUNICIPIS LLIURES DE TRACTA
El Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones se celebra el 23 de setembre.
Va ser instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de Persones en
coordinació amb la Conferència de Dones que va tenir lloc a Dhaka, Bangladesh, al gener de 1999.
La prostitució com una forma de violència de gènere extrema que ha de ser abolida i no una
professió que cal reglamentar perquè regular la prostitució legitima i normalitza la prostitució com
una «opció per a les pobres».
Per això el 23 de setembre recordem el Conveni de Nacions Unides per a la Repressió del Tràfic
de Persones i de l'Explotació de la Prostitució Aliena, de 2 de desembre de 1948, que considera
l'existència d'explotació sexual encara que hi hagi consentiment de la víctima, així com de la
resolució aprovada pel Parlament Europeu el dia 2 de febrer de 2006 que insta a lluitar contra la
idea que la prostitució és equiparable a un treball, el Protocol de Palerm de 2000, el Conveni sobre
Lluita contra el Tràfic d'éssers humans del Consell d'Europa de maig de 2005 i la Resolució de
Nacions Unides sobre tràfic de dones i nenes d'1 de febrer del 2007.
El fenomen de la prostitució té una relació directa amb la feminització de la pobresa. Són
majoritàriament dones pobres i/o en situacions de desarrelament social les que estan en situació

de prostitució. Per això cal combatre les causes socials que aboquen moltes persones a una
situació de prostitució contra la seva voluntat: la desigualtat, l'exclusió, la injustícia social i la
discriminació sexual, que limiten la llibertat d'opció de les dones.
La prostitució i el tràfic de dones estan absolutament relacionats. La majoria de dones en situació
de prostitució són o han estat víctimes del «tràfic de persones». Però tampoc no és acceptable
afirmar que hem de regular la prostitució com una professió perquè algunes dones afirmen que
l'han triat lliurement. El suposat "consentiment" no és ni pot ser un atenuant de cap tipus
d'explotació, de vulneració dels drets humans. Es pot triar lliurement, consentir, l'explotació i la
violència de gènere? Els drets humans es van establir per posar límits a determinades formes
d'explotació (venda d'òrgans, esclavitud...) tot i que alguns vulguin mostrar que és una lliure elecció
individual. Són drets col·lectius no subjectes a rebaixar-se, interrompre's ni eliminar-se per desitjos
(ficticis o reals) individuals. La prostitució és una explotació i un abús sexual, al marge del
consentiment de la víctima. Les tedioses discussions sobre prostitució lliure o forçada, o les
elaborades diferenciacions entre tràfic i prostitució, no tenen sentit sota aquesta òptica. Hi ha tràfic
perquè hi ha prostitució, de la mateixa manera que hi havia tràfic d'esclaus perquè hi havia
esclavitud.
És cert que hi ha dones que "viuen" d'anar als platós de televisió i de ràdio i de publicar llibres
anunciant les bondats de la prostitució com a ofici i recomanant-la a la resta. Però l'actitud
democràtica davant l'esclavitud es basa en el rebuig a un estatut degradant per a la dignitat
humana, a la conculcació d'un dret humà, no en la percepció que cada esclau o esclava pugui tenir
sobre la seva condició.
"L'Informe sobre explotació sexual i prostitució i el seu impacte en la igualtat de gènere" del
Parlament Europeu, de febrer 2014, afirma que la prostitució representa una forma d'esclavitud
incompatible amb la dignitat de la persona i amb els seus drets fonamentals, constitueix una de les
violacions dels drets humans més atroces i és una forma de violència contra la dona. Afirma que té
un efecte en la posició social de les dones i els homes en la societat, així com en la percepció de
les relacions entre dones i homes i en la sexualitat i que, per tant, és al mateix temps causa i
conseqüència de la desigualtat de gènere. I explica que tota política relativa a la prostitució
repercuteix en la consecució de la igualtat de gènere, afecta la comprensió de les qüestions de
gènere i transmet missatges i normes a la societat.
L'única solució real és l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que busca anar a la rel d'un
problema que afecta els drets humans. Drets que, en tant que essencials, estan fora de discussió:
els de tota persona de no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de
cap compensació econòmica. Per aquest motiu el focus hem de dirigir-lo a eradicar la demanda, la
clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix. Establir estratègies que
dissuadeixin els homes d'exercir aquesta forma de violència extrema contra les dones i els menors.
No només amb educació i conscienciació, comptant per a això amb la col·laboració dels mitjans de
comunicació i del sistema educatiu, sinó amb mesures concretes normatives que, efectivament,
posin els mitjans perquè els aparells legislatiu, judicial i policial penalitzin i persegueixin de forma
efectiva aquells homes que exerceixen aquesta violència masclista. Però, alhora, amb dotació
econòmica suficient per oferir alternatives laborals i socials dignes i estables a les dones que estan
en situació de prostitució.
Per això, en aquest Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones demanem
que els ajuntaments se segueixin sumant al centenar de municipis ja adherits i aprovin en ple la
moció per sumar-se a aquesta xarxa, que comporti mesures concretes que ja s'estan posant en
marxa en aquests municipis:
1. Adherir-se públicament a la xarxa de ciutats lliures

2. Dissenyar una campanya periòdica de publicitat per sensibilitzar que la prostitució és una forma
de violència de gènere i explotació sexual de les dones i visibilitzar la responsabilitat del «client»,
buscant deslegitimar socialment el seu abús.
3. Exigir l'aplicació real de la llei perseguint el tràfic que tothom coneix i els proxenetes
4. Modificar les ordenances municipals per a la presa de dades dels "clients" que són els que
promouen la prostitució i multar-los per l'ús irregular de la via pública o d'habitatge per a un ús
diferent amb el resultat d'una transacció econòmica
5. Adaptar les ordenances municipals per negar i revocar llicències d'activitat a locals de prostitució
i explotació sexual de les dones
6. Posar en marxa campanyes informatives als centres educatius i universitaris sobre la realitat de
les dones prostituïdes i sobre els homes que participen en això comprant els seus cossos
7. Prohibir la publicitat prostitucional en tots els suports publicitaris existents en el terme municipal i
en els mitjans de transport urbà i no contribuint amb aquells mitjans de comunicació que la
promoguin
8. Exigir al govern una normativa que penalitzi, com a Suècia, els homes que compren dones amb
fins de comerç sexual amb presó de fins a sis mesos i multa
9. En col·laboració amb l'Administració central i autonòmica, proveir de fons per a serveis socials
integrals per a qualsevol dona que vulgui deixar la prostitució
10. Pla municipal que doti d'alternatives laborals i formació les dones que vulguin deixar la
prostitució
Lògicament, amb aquesta moció es demana, igualment, que cada ajuntament, seguint l'exemple de
la normativa sueca, en cap cas dirigeixi la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretengui la
seva penalització o sanció, sinó que aposti per una intervenció preventiva de les causes,
col·laborant i exigint al govern i a les administracions centrals i autonòmiques eradicar la precarietat
del mercat laboral i les condicions d'explotació que en s'hi viuen, que provoquen que la prostitució
sigui, de vegades, l'única alternativa per poder pagar els deutes o mantenir la família.
Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura, l'esclavitud infantil,
la mort de milers de persones de fam. Però això no és prova de legitimitat ni validesa. Tenim el
deure d'imaginar un món sense prostitució, igual com hem après a imaginar un món sense
esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació d'òrgans
genitals femenins. Només així podrem mantenir una coherència entre els nostres discursos
d'igualtat en la societat i en l'educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem."

La present moció la subscriu el grup polític del PSC
INTERVENCIONS: La Sra. Presidenta explica que la moció representa el compromís de treballar
diferents propostes que es troben dins l'entorn d'aquesta xarxa de la que la Alcaldessa és
actualment la seva presidenta.
El Sr. Jorge Romero pregunta si aquest punt no es va tractar ja en altre sessió.
La Sra. Presidenta respon que aquesta proposta va més enllà ja que es fan propostes concretes
per treballar-les.

VOTACIÓ: Es dictamina favorablement per 1 vot a favor que representen 10 vots del grup polític
PSC-CP i 3 abstencions dels grups polítics municipals ICV-EUiA-ME-E, GdeSB-CUP-PA i ERCAM.
A favor:

1 (10 vots)

PSC-CP

1 (10 vots)

Abstencions:

3 (9 vots)

GdSB-CUP-PA
ICV-EUiA-ME-E
ERC-AM

1
1
1

(2 vots)
(4 vots)
(3 vots)

Part de Control
Precs i Preguntes
No n'hi ha
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple

Comunicacions/Informacions

I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president clou la sessió i se n'estén aquesta acta
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president.

