XARXA DE MUNICIPIS LLIURES DE TRÀFIC PER L’EXPLOTACIÓ SEXUAL
Manifest de la Coordinadora de la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per a l’explotació sexual
Aquest 23 de setembre, dia internacional contra el tràfic de dones i menors per a l'explotació sexual, la
Coordinadora de la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic i el Moviment Democràtic de Dones compartim la
necessitat i la urgència que en aquesta legislatura el govern aprovi una Llei abolicionista integral, com a
solució a la lluita contra el tràfic de les dones i menors per a la prostitució, que abordi de forma global el
tràfic, la prostitució i la pornografia.
Una legislació que no penalitzi a les dones, sinó que els doni respostes com a víctimes d'una de les formes
extremes de violència masclista i se'ls ofereixi tots els recursos necessaris perquè s'estableixi la seva
situació com a ciutadanes amb plens drets i no com a esclaves. I que centri el problema en els responsables
i causants d'aquesta xacra: la demanda i la cultura patriarcal que els empara, justifica, invisibilitza i
protegeix. Perquè sense demanda, no hi ha prostitució ni pornografia; i sense prostitució, no hi ha tràfic
per explotació sexual.
El tràfic de dones i menors per a l'explotació sexual és l'esclavitud moderna de les dones més pobres que
continuem mantenint i sostenint en les nostres societats. Una esclavitud que es converteix fins i tot en
formes de considerar-les “d'un sol ús”, perquè una dona prostituïda té 18 vegades més possibilitats de
ser assassinada com revelava l'estudi "HardKnockLife" (New Philanthropy Capital, 2007). Però aquests
assassinats no apareixen en les xifres oficials de les víctimes de violència de gènere. Són feminicidis
invisibles. Un Llei integral abolicionista ha d'establir mesures i dotar recursos per a prevenir aquesta
violència de gènere i aquests feminicidis invisibles.
La prostitució manté i aguditza la situació de desigualtat entre homes i dones, perquè perpetua el privilegi
i el poder dels homes que poden comprar el cos de les dones, impedint que les vegin com als seus iguals
sinó com alguna cosa per al seu ús i gaudi a costa del seu sofriment, un producte més del mercat. Però, a
més, fomenta i exalta la cultura de la violació, és a dir, la que promou el “dret” d'un home a abusar
violentament de la dona per al seu gaudi personal, en aquest cas a través de comprar-la amb diners.
Aquesta desigualtat i abús constant cap a les dones no es limita a la prostitució, també perpetua un altre
gran negoci, el de la pornografia, que és la propaganda de la prostitució. De fet, segons estudis, el 46% de
la pornografia està gravada amb víctimes de tràfic i el 92% manifesta voler sortir d'aquest negoci milionari,

però no pot. La pornografia ven “l’excitació” a través de la humiliació femenina. El “sexe” del porno és
violència, abús i explotació. Per això, aquesta Llei abolicionista ha d'abordar de forma integral també
aquest lucratiu negoci a costa de la violència sobre les dones. Però també ha d'establir mesures de
prevenció per a educar des de la infància, a través de l'escola i al llarg de l'escolaritat de les joves
generacions, que passen almenys deu anys en institucions educatives, en una sexualitat igualitària, lliure
i sense violència. Perquè, en la mesura en què una educació sexual integral i en igualtat, està pràcticament
absent a les aules, la pornografia perpetua la violència masclista lligant les nostres relacions a les
representacions pornogràfiques que són les úniques referències sexuals de milions de joves. Imatges avui
dia a l'abast de tot el món, gratuïtes, violentes i que estan normalitzant l'abús cap a les dones com a forma
de relació sexual. De fet, la primera exposició al porno és cada vegada més primerenca, de mitjana, als
vuit anys. El 90% dels vídeos més vists en internet contenen abús verbal o físic cap a la dona i la cerca en
internet de les paraules “violada” o “violació” continua augmentant exponencialment. La pornografia és
l'escola de “Les manades”. Si no s'articulen mesures específiques i continuades d'educació afectiu sexual
en els centres educatius, a través d'aquesta Llei integral, es continuaran “educant” els nens i les nenes i
es continuarà modelant el seu imaginari sexual, per al futur, sobre la base del culte al plaer de l'home i la
submissió i humiliació de la dona.
Per això, la nostra tasca des dels municipis és elevar la consciència de tota la ciutadania per a avançar en
uns municipis on les relacions entre homes i dones es donin en igualtat, però també per a exigir la
implementació de mesures reals, a través d'una Llei Integral Abolicionista, que fomentin la igualtat entre
homes i dones també en les relacions afectiu-sexuals, eradicant d'una vegada per sempre la demanda de
servidores sexuals al servei dels homes que poden comprar-les, amb l'excusa que ser prostituïda o ser
violada en el porno és un “treball” per a les dones pobres. La desigualtat és la base de totes les violències
masclistes, i la tracta per a l'explotació sexual, la prostitució i la pornografia són formes de violació de
dones i menors, exaltació de la cultura de “les manades” masculines i també de feminicidis invisibles.
La Coordinadora de la Xarxa de Municipis lliures de tràfic i el MDD avui reafirmem el nostre compromís
de continuar conscienciant a la ciutadania que un altre món és possible, sense aquesta esclavitud per a
les dones del segle XXI, que es manté amb el silenci còmplice de tants, en el qual la convivència i les
relacions entre persones es donin lliurement i en igualtat.
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