Agueda Subirana Àlvarez, secretaria de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 12
de setembre de 2019, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, D’EN COMÚ PODEM I PP PER
UN MUNICIPI LLIURE DEL TRÀFIC DE DONES, NENES I NENS
ANTECEDENTS

Ramon Ferré i Solé

A Espanya, el 2009 es va aprovar el Primer Pla Integral contra la Tracta {2009-2011).
Posteriorment es va aprovar el Pla Integral de Lluita contra el Tràfic de Dones i Nenes
amb Fins d'Explotació Sexual 2015-2018. Les organitzacions de la societat civil
implicades en la lluita contra el tràfic han creat la Xarxa Espanyola contra el Tràfic de
Persones després de les jornades de reflexió celebrades el 2004 i 2005 convocades per
ACNUR. Posteriorment, entre desembre de 2005 i gener de 2006 es va treballar
per a la creació d'una xarxa de treball en què participen Accem, APRAMP, Projecte
Esperança, Amnistía Internacional, Metges del Món, Women's Link Worldwide,
CEAR, Creu Roja Espanyola, OIM i ACNUR.
La Xarxa de Municipis Lliures de Tracta és una iniciativa impulsada pel Moviment
Democràtic de Dones (MDM), coordinat a nivell estatal des de l'Ajuntament de
Santa Coloma i a Catalunya per L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Un
moviment que compta amb el suport i l'adhesió de diferents ajuntaments
(actualment, més de 30 ajuntaments arreu de Catalunya), organitzacions i persones
individuals de diferents grups polítics i socials, tots ells sensibilitzats davant aquest
fenomen que ja ha estat batejat com "l'esclavitud del segle XXI".
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que
cal reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: el que les
persones prostituïdes han de suportar equival al que en altres
contextos
correspondria a la definició d'abús sexual i violació reiterada.
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El 23 de setembre es celebra el Dia Internacional contra l'explotació Sexual i la Tracta
de persones. Aquest dia commemora la Conferència Mundial de la Coalició contra
el Tràfic de persones en coordinació amb la Conferència de Dones que van tenir lloc
a Dhaka (Bangladesh) al gener de 1999. Va ser un 23 de setembre, en l'any 1913, quan
es va promulgar la primera norma legal al món contra la prostitució infantil: el país
pioner va ser L'Argentina amb l'anomenada "Ley Palacios".
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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 queaboquen 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.
Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals:

Equival a acceptar un model de relacions asimètriques entre homes i dones, i
a establir i organitzar un sistema de subordinació i dominació de les dones, anul·lant la
tasca de diversos decennis per millorar la lluita per la igualtat de les dones.


Si reglamentem la prostitució, integrant-la a l’economia de mercat, estem dient
que això és una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no
cal remoure les causes, ni les condicions socials que obliguen, possibiliten i
determinen a les dones a ser prostituïdes.

A través d'aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una
opció pera les pobres.
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Es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció sexual de les
dones, amb un efecte negatiu no només sobre les dones i les nenes que estan en la
prostitució, sinó sobre el conjunt de les dones com a grup, ja que la prostitució
confirma i consolida les definicions patriarcals i l'objectificació de les dones, la funció
de les quals seria la d'estar al servei sexual dels homes.


En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en
valors clarament diferenciats:

Als nens, en què ells, com a homes, podran comprar, podran pagar per usar, el
cos, l'atenció,el temps de les dones.


Si es regula la prostitució, educar en la igualtat en les nostres ciutats serà
impossible.
Per això compartim i defensem la postura del moviment feminista abolicionista que
busca anar a l'arrel d'un problema que afecta els drets humans. Drets que en tant
que essencials estan fora de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni
utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica.
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I a les nenes,en el fet que elles,com a dones, poden estar al servei dels homes.
Potser no elles personalment o directament, però sí les dones, moltes dones.
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Estem immersos no només en una lluita econòmica, sinó també en una lluita
ideològica, de valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra
consciència social.
Per aquest motiu el focus regulador i sancionador hem de dirigir-lo a les persones que
demanen, a la clientela, als prostituïdors. Perquè sense demanda, l’oferta desapareix:

Si volem construir realment una societat en igualtat, hem de centrar les
mesures en l’eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i
penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta.

Suècia penalitza els homes que compren a dones o nens amb penes de presó
aquest delicte com "violència
de fins a 6 mesos o multa, perquè tipifica
remunerada".

Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per:

Perseguir les màfies i no afavorir la seva instal·lació al nostre país amb lleis
permissives amb models econòmics basats en el totxo o els mega-casinos.

Transformar la mentalitat dels prostituïdors, no només amb multes, sinó amb una
educació que obligui els mitjans a canviar la imatge de la dona com a objecte sexual i els
homes a corresponsabilitzar, emocional i vitalment.
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En cap cas les mesures es dirigeixen contra les dones prostituïdes, ni pretenen la
seva penalització o sanció, perquè la prostitució és considera com un aspecte de la
violència masculina contra dones, nenes i nens.


Perquè els drets de les dones deixin de ser drets de segona i passin a formar part
de veritat dels drets humans.

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.
Per això el nostre municipi ha d’implicar-se activament, avui més que mai, en aquesta
lluita per la igualtat d’homes i dones apostant per l’abolició de la prostitució, començant
aquest compromís per unir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i
nens destinats a la prostitució.
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Es diu que la prostitució sempre ha existit. També les guerres, la tortura, l’esclavitud
infantil, la fam, les malalties eradicades. Però això no és prova de legitimitat ni validesa.
Tenim el deure d’imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem après a imaginar
un mon sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni
mutilació d’òrgans genitals femenins.
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Per tot l’ anteriorment exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Calafell que adopti
els següents
ACORDS
1.- El nostre Ajuntament s’adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i
nens destinats a la prostitució.
2.- El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer
la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les
dones, visibilitzant l’anomenat eufemísticament “client”, sempre en l’anonimat i justificat
socialment,
buscant
deslegitimar
social
i
públicament
als
prostituïdors,
protagonistes,actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de
gènere.
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4.- En col·laboració amb l’Administració central i autonòmica, el nostre Ajuntament
centrarà l’acció en l’eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i
penalització del prostituïdor ( client ) i del proxeneta, incloent-hi a les ordenances
municipals, quan sigui possible, multes econòmiques pels consumidors de prostitució, i
exigint al Govern Central que estableixi de forma urgent una normativa que penalitzi, com
a Suècia, als homes que compren a dones amb fins de comerç sexual, amb penes de presó
de fins a 6 mesos i multa.
5.- El nostre Ajuntament, seguint l’exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la
seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó
que, en col·laboració amb l’Administració central i autonòmica, proveirà de fons per a
serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta
ocupació ajudant les dones que abandonin la prostitució.
6.- El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes
enfront de la repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les administracions
centrals i autonòmiques eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions
d’explotació que en ell es viuen, que provoquen el que la prostitució sigui de vegades
l’única alternativa per a poder pagar els deutes o mantenir a la família. En comptes de
beneficiar-se dels impostos recaptats de la indústria del sexe, exigirem al govern que
embarqui els béns de la “indústria del sexe” i invertir-los en el futur de les dones que
estan en la prostitució proporcionant recursos econòmics i alternatives reals.
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3.- El nostre Ajuntament exigirà al Govern Central i a la nostra comunitat autònoma que
s’apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i els proxenetes que
estan campant pels seus furs en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix.
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7.- Es prohibirà la publicitat de prostitució 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.- El nostre Ajuntament instarà al Govern Central i Autonòmic perquè estableixi
normativa que impedeixi que els mitjans de comunicació, tant impresos com audiovisuals,
es lucrin amb l’explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o
publicitat, que suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que controlen
proxenetes i màfies i una forma de col·laborar amb violència contra les dones.
9.- Traslladar de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat de
Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat.
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ÚNIC.- Aprovar, integrament, la moció per un municipi lliure del tràfic de dones, nenes i
nens.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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El Ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, amb 19 vots a
favor: 9 dels regidors del PSC, 3 dels regidors d’ERC, 2 dels regidors de la CUP, 2 dels
regidors de S+JUNTS, 1 de la regidora de la CUP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora
d’En Comú Podem i amb 2 abstencions dels regidors de C’s, adopta el següent acord:
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