Perquè les Dones NO són Mercaderies i perquè sense Client NO hi ha Tracta:
contra l’explotació sexual, Tolerància Zero!
En el Dia Mundial contra la tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, manifestem un
any més, el nostre més ferm i contundent rebuig i condemna a una de les manifestacions més
cruels de la vulneració i violació dels drets humans, a una de les pràctiques més denigrants que
atempten directament contra la llibertat, la integritat, la dignitat, la salut i la seguretat de milions de
persones a tot el món, en la seva majoria dones i nenes, considerades i utilitzades com a
mercaderia per al comerç i explotació sexual. El tràfic d'éssers humans amb finalitats
d'explotació sexual segueix sent la principal forma de tràfic de persones en la Unió Europea, sent el
95% de les víctimes registrades dones i nenes. La majoria d'aquestes víctimes es troben en la
indústria del sexe.
Davant aquesta situació d'esclavitud sexual que afecta fonamentalment dones, nens i nenes es
requereix una intervenció global a nivell mundial i nacional de cada país. La lluita contra el
tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual és una de les preocupacions dels diferents
organismes internacionals. Les recomanacions i directrius ho deixen clar. Així s'han posicionat des
de les Nacions Unides a les seves Declaracions i Convencions, el Consell d'Europa amb el Conveni
de lluita contra el tràfic, la Comissió i el Parlament Europeu amb els seus diferents Directives i
Resolucions, fins als parlaments i governs dels països que estan portant Declaracions de Nacions
Unides, passant per les diverses legislacions de països que estan duent a terme mesurades per
acabar amb aquest delicte.
El nostre país no s'escapa d'aquest panorama mundial que afecta en major o menor mesura els
països del nostre entorn europeu, per això, ens vam sumar a les prioritats marcades per la
Comissió Europea, establint com a part dels nostres objectius, el detectar, protegir i assistir les
víctimes del tràfic, reforçar la prevenció, perseguir els traficants i els qui exploten
víctimes, i millorar la coordinació i cooperació en les polítiques.

les

La lluita contra el tràfic d'éssers humans i, específicament, la relativa a al tràfic amb finalitats
d'explotació sexual, és una lluita complexa, que no pot quedar reduïda a un àmbit d'actuació, sinó
que requereix una acció integral, amb mesures coordinades des dels diferents àmbits institucionals
i administratius, a més d'un compromís real i efectiu del conjunt dels Estats i governs de cada país.
No podem oblidar el protagonisme que tenen les víctimes en les diferents estratègies de lluita
contra la el tràfic de persones des de la perspectiva dels drets humans, com tampoc podem oblidar
en l'àmbit de la prevenció l'abordar els diferents aspectes que guarden relació amb la el tràfic com
la desigualtat de gènere, la feminització de la pobresa i l'increment de la demanda dels
serveis sexuals.
Per tot això, des del PSC, recolzem fermament la voluntat i el compromís del Govern
Socialista de treballar en una Llei Integral contra el tràfic de persones, que permetrà millorar
la lluita contra aquest crim, però també des de la perspectiva de la tutela de les persones que són
víctimes d'aquesta greu vulneració dels drets humans. Perquè el nostre país necessita seguir
avançant, reforçant mitjançant una legislació específica el camí iniciat durant el Govern
socialista de Rodríguez Zapatero i l'aprovació del Pla Integral de lluita contra la tràfic d'éssers
humans amb finalitats d'explotació sexual (2009-2012).
Perquè és necessari, tal com venim insistint des del Partit i ara des del Govern Socialista, que el
nostre país compti amb una Llei Integral contra el tràfic de persones, que tingui en compte els
convenis internacionals i les Directives Europees, i que porti a la política europea i als organismes
internacionals la ferma determinació que aquesta situació no és assumible en cap lloc, a cap país, i
molt menys en el nostre.
Una legislació que no només estableixi el conjunt de mesures de prevenció, atenció i protecció a
les víctimes, sinó que estableixi els mecanismes necessaris de cooperació i intervenció en l'àmbit
internacional per lluitar contra les màfies criminals i les xarxes internacionals de tràfic d'éssers
humans amb finalitats d'explotació sexual i que permeti, tal com recull la Comissió Europea, una
actuació més unificada i dissuasòria davant la delinqüència transfronterera relacionada amb tràfic
d’éssers humans. A més, cal assenyalar que el tràfic amb finalitats d'explotació sexual,
especialment la prostitució, són dos fenòmens que van units i no han de desvincular-se. En
aquest sentit, considerem que la prostitució NO ha de comptabilitzar-se en el PIB.
Finalment, volem reconèixer i valorar com en ocasions anteriors, l'esforç i la labor que
realitzen les entitats socials que treballen en aquest àmbit, per la seva dedicació i
professionalitat, així com la seva aposta de suport a les víctimes i la col·laboració per afavorir la
sensibilització social i el consegüent rebuig social d'aquestes pràctiques delictives i mafioses que
mouen un lucratiu volum de negoci per la delinqüència organitzada.

