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COMUNICA A
02230-SERVEI D´IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
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CARÀCTER SESSIÓ ORDINÀRIA

EXPEDIENT O-C1901-2019-000067-00

PROPOSTA NÚM. 1

ASSUMPTE
Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez i el Sr. Fuset, portaveus dels grups Socialista
i Compromís respectivament, per un municipi lliure de tràfic de dones, xiquetes i xiquets amb
destinació a la prostitució, i per adherir-nos a la Xarxa de Ciutats Lliures de la Tracta de
Dones, Xiquets i Xiquetes destinades a la Prostitució.
RESULTAT APROVAT

CODI 00001-O-00048

Li comunique l’acord plenari següent a l’efecte de la seua gestió i per tal que
practique aquelles notificacions que siguen d’interés per fer complir l’acord, de conformitat
amb el procediment que se li va comunicar per nota interior de 29 de novembre de 2018 de
la Secretaria General i del Ple; tot això en relació amb el punt o els punts de la seua
competència:
"De conformitat amb la moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez i el Sr. Fuset,
portaveus dels grups Socialista i Compromís respectivament, l'Ajuntament Ple adopta el següent
acord:
'EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i en cap cas reglamentada.
Regular la prostitució legitima les relacions patriarcals i implica acceptar un model de relacions
asimètriques entre homes i dones on aquestes es troben subordinades i dominades. Si convertim
aquesta violència en una professió com una altra qualsevol, tindrem una societat on a les xiques
se'ls ofereix com a eixida laboral la venda del seu cos i on als xics els arribarà el missatge de que
poden usar-les com a objectes, comprant el seu cos amb diners pel seu gaudi sexual. Si es regula
la prostitució, educar en la igualtat a la nostra ciutat serà impossible i este plantejament no té
cabuda a l’Ajuntament de València.
Per això, compartim i defensem clarament la postura del moviment abolicionista que busca
anar a l'arrel d'un problema que afecta els drets humans. Drets que, per ser essencials, estan fora
de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta,
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ni a canvi de cap compensació econòmica. Per este motiu el focus hem de dirigir-lo a les
persones que demanden: la clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix,
per la qual cosa cal centrar les mesures en l’eradicació de la demanda. Hi ha tràfic de dones,
xiquetes i xiquets perquè hi ha prostitució. Amb el tràfic ens enfrontem a un negoci de milers de
milions d'euros que està creixent, en el qual el ‘cost’ de comprar i vendre éssers humans no és
molt alt i els riscos són considerablement menors comparats amb el tràfic de drogues o armes.
Parlem d'un negoci que viola els drets humans de dones, xiquetes, xiquets i adolescents, que
compten amb la protecció del dret internacional.
Una societat democràtica ha d'estar immersa no solament 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.
Construir una societat en igualtat implica posicionar-se al costat de les dones prostituïdes,
treballar per a elles i no penalitzar-les o sancionar-les, ja que la prostitució la considerem una
forma més de violència masclista.
Canviar el destí de les dones, xiquetes i xiquets que estan en la prostitució passa per
plantejar un sistema econòmic just i sostenible que incorpore en igualtat tots dos sexes.
Canviar-ne el destí passa per perseguir les màfies i no afavorir-ne la instal·lació al nostre
país amb lleis permissives. Canviar-ne la destinació passa per transformar la mentalitat d'eixos
homes, no solament amb multes que els transmeten el rebuig social i que els facen desistir, sinó
amb una educació que obligue els mitjans a canviar la imatge de les dones com a objecte sexual i
els homes a corresponsabilitzar-se emocionalment i vitalment. Canviar-ne la destinació passa
perquè els drets de les dones deixen de ser drets de segona i passen a formar part real dels drets
humans.
Erròniament es diu que la prostitució ha existit sempre, però també les guerres, la tortura,
l'esclavitud infantil, la mort de milers de persones per fam són conegudes des de l'antiguitat, però
això no és una prova de legitimitat ni de validesa. Tenim el deure d'imaginar i lluitar per un món
sense prostitució, igual que hem aprés a imaginar i lluitar per un món sense esclavitud, sense
apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidis ni mutilació d'òrgans genitals femenins.
Només així podrem mantindre una coherència entre els nostres discursos d'igualtat en la
societat i en l'educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem, i només així deixarem a
les noves generacions un món més just i igualitari que permeta que els drets humans siguen una
realitat.
L'Ajuntament ja té uns antecedents en el sentit exposat com són:
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El Protocol d'intervenció amb víctimes de tràfic per a l'explotació sexual a la ciutat
de València que es va aprovar en la JGL el 22 de setembre de l'any 2017, fent coincidir
esta aprovació amb el Dia internacional contra l'explotació sexual i la de persones, el 23 de
setembre. Es tracta d'un protocol subscrit per 16 organitzacions i administracions i tots els
grups municipals del consistori on es dona empara i s'establixen mesures en defensa de les
dones i xiquetes en situació de tràfic amb finalitats d'explotació sexual.
L'Ajuntament de València, a més, ha expressat reiteradament el seu compromís contra el
tràfic d’éssers humans i ha manifestat el seu rebuig més enèrgic i sensibilitzat de la necessitat de
'perseguir l'explotació sexual amb una estratègia contundent de TOLERÀNCIA ZERO'.
El Pla marc d'igualtat entre dones i homes (programació 2018-2019) de l'Ajuntament
de València, estableix diverses mesures:
Al punt 4.4.1 s’estableix la mesura de 'Visibilitzar la commemoració d'efemèrides
relacionades amb les dones i igualtat', alhora que s’hi concreta amb l'acció 'Desenvolupament de
campanyes de sensibilització'.
Al punt 7.2.3 s’estableix la mesura d’'Impulsar i col·laborar en campanyes de
sensibilització, jornades, tallers contra l'explotació sexual de les dones' i que la seua aplicació
serà la 'Col·laboració i difusió de campanyes de sensibilització ciutadana contra el tràfic de dones
per a l'explotació sexual'.
En l'actualitat hi ha diferents convenis per a atenció de les dones en situació de
prostitució i tràfic: el Servei d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI té en l'actualitat dos
convenis amb les associacions Metges del Món i Càritas Diocesana i el Servei de Benestar
Social té conveni amb València Activa per a la inserció sociolaboral d'estes dones.
L'Ajuntament de València ha de continuar treballant amb la labor iniciada contra l'abolició
de la prostitució, però esta vegada fem un pas més i subscrivim este acord per a unir-nos a la
xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, xiquetes i xiquets amb destinació a la prostitució.
Per tot l'anteriorment exposat, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer. L’Ajuntament s’adhereix a la Xarxa de Ciutats Lliures de la Tracta de Dones,
Xiquets i Xiquetes destinades a la Prostitució.
Segon. L’Ajuntament impulsarà i col·laborarà en campanyes per a sensibilitzar i convéncer
la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, per a
visibilitzar el denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat socialment, i
deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors responsables i
còmplices actius en esta forma de violència de gènere.
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Tercer. L’Ajuntament col·laborarà amb les administracions públiques per a centrar l'acció
en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor
(client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que establisca de forma urgent una normativa
que penalitze els homes que compren dones amb finalitats de comerç sexual.
Quart. Que el nostre Ajuntament en cap cas dirigirà la seua acció contra les dones
prostituïdes, ni pretendrà la seua penalització o sanció, sinó que, en col·laboració la resta
d’administracions públiques, continuarà destinant fons per a serveis socials integrals que siguen
dirigits a qualsevol dona en situació de prostitució que desitge deixar-la, facilitant-li l'assistència,
ajuda i formació que li permeta la seua incorporació a la societat i el ple exercici dels seus drets
humans, que li havien sigut negats fins a eixe moment.
Cinqué. L’Ajuntament continuarà apostant per una intervenció preventiva de les causes de
la prostitució i col·laborarà amb les administracions públiques a eradicar la precarietat del mercat
laboral i les condicions d'explotació que s’hi viuen, i que són les que provoquen que la
prostitució siga una alternativa de manteniment econòmic.
Sisé. L’Ajuntament demanarà al Govern Central que els béns embargats de la 'indústria del
sexe' siguen invertits en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant-los
recursos econòmics i alternatives reals.
Seté. L’Ajuntament continuarà actuant en col·laboració amb el Govern Central i la
Generalitat per a que els espais de publicitat, ja siguen fixos o mòbils, no continguen anuncis de
prostitució.
Huité. L’Ajuntament instarà el Govern Central a emprendre les mesures necessàries per
evitar que els mitjans de comunicació, tant impresos com audiovisuals, digitals i xarxes socials es
lucren amb l'explotació sexual de les dones, oferint serveis sexuals o pornografia en anuncis o
publicitat, perquè suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i
màfies i una forma de col·laborar amb la violència contra les dones.
Nové. L’Ajuntament insta el Govern Central i la Generalitat a introduir en el currículum
educatiu l'assignatura d'educació afectivosexual per tal de dotar les persones joves amb el
coneixement, les habilitats, actituds i valors que necessiten per a definir i gaudir de la seua
sexualitat tant física com emocional, així com a realitzar programes de televisió educatius en este
sentit.
Desé. Transmetre esta moció al Govern Central, a la Diputació Provincial, al Govern de la
Generalitat i als grups parlamentaris del Congrés i del Senat'."
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