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Títol de la iniciativa :
DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I LA TRACTA DE DONES, NINES I
NINS.
Contingut de la iniciativa :
El 23 de setembre es commemora el Dia internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de
dones, nenes i nens. Aquesta pràctica, estesa per tot el món, és una manifestació extrema de la
desigualtat de les dones i de la seva pobresa en la nostra societat.
El tràfic de dones i de nenes amb fins d'explotació sexual és un dels més terribles negocis de
món, si no el més gran. Segons dades de Nacions Unides i de la Unió Europea, les dones i les
nenes representen el 71% de les víctimes de tracta detectades a tot el món i el 80% de les
identificades a Europa occidental; el 95% d'elles acaben explotades per a la prostitució.
L'explotació sexual és la forma més comuna d'explotació (59%) seguida de la feina forçat (34%).
Les dones, a més, es troben entre les més afectades per la pandèmia.
Un informe elaborat pel Grup d'Estudis de la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB) l’any 2017 va
revelar que a les nostres illes unes 2350 dones ofereixen serveis sexuals i que al voltant de
100.000 homes fan ús de la prostitució cada any a les Illes Balears. Entre 4700 i 4900 homes
recorren de manera freqüent a la prostitució, amb la compra de cinc o més serveis sexuals al mes.
Aquest informe calcula que a l'arxipèlag es mouen uns 50 milions d'euros anuals, sent aquesta
una estimació a la baixa.
A la llei d’igualtat de les Illes Balears es considera a les víctimes de tracta víctimes de la violència
masclista i per això, es va aprovar el 2019 un Pla Autonòmic de Lluita contra el Tràfic de Dones i
Nenes amb Fins d'Explotació Sexual i d’Abordatge a la Prostitució (2019 -2022) fruit d'un procés
de treball en xarxa coordinat entre administracions, institucions, entitats i agents implicats en
aquesta tasca, amb 60 accions per complir amb 12 objectius dividits en 4 eixos d'actuació.
Un pla dotat en 2,8 milions d'euros per donar eines per garantir la protecció, la recuperació i
integració social, psicològica i laboral de les dones en situació de trànsit i de prostitució, a més de
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coordinar la intervenció i la planificació d'accions de totes les entitats implicades.

Durant l'estat d'alarma es va constatar com les dones en situació de prostitució eren expulsades
dels establiments on a més d'exercir la prostitució tenien allà establerta la seva residència, la qual
cosa les deixava en una situació de precarietat a més de la vulnerabilitat per negar-se a mantenir
relacions sexuals per no ser contagiades pels puteros. A l'efecte d'atendre les necessitats
bàsiques d'aquestes dones que en aquell moment eren aproximadament unes 500, per part de
Govern de les Illes Balears es van habilitar mesures per poder donar-los durant els mesos d'abril,
maig i part de juny, la renda social garantida a través de les entitats CASAL PETIT, METGES DEL
MON i CREU ROJA. El cost total de les rendes més les ajudes de lloguer, aliments i productes
d'higiene va ascendir a un total de 964.000 €.
D'altra banda el Govern va cedir l'ús de tres pisos a CASAL PETIT per a les dones tractades i
altres que volien deixar la prostitució lliurant a més la quantitat de 123.000 € per a les necessitats i
atenció psicològica de les dones.
D'altra banda els Consells Insulars es van encarregar de facilitar a les dones alternatives
residencials, algunes de les quals es mantenen i mantindran fins a finals d'aquest any. En aquest
sentit assenyalar que només el Consell de Mallorca ha destinat 375.000 € a un servei d'acollida
urgent que ha atès una mitjana de 30 dones cada mes, de les que 14 han manifestat la seva
intenció d'abandonar la seva situació de prostitució i segueixen un programa d'adaptació a la seva
nova realitat, enfortiment de les seves capacitats i actualització dels seus coneixements a l'efecte
d'inserció en el món laboral ordinari.
El tancament dels clubs i establiment on s'exerceix la prostitució ha suposat un pas important cap
a l'abolició de la prostitució, pendent, això sí de la voluntat de les administracions públiques, ja
que cal habilitar els recursos perquè la majoria de dones que estaven en situació de prostitució
puguin assolir l'autonomia econòmica per mitjans normalitzats.
La UIB per encàrrec de l'IBDona ha realitzat un exhaustiu estudi sobre la Prostitució, el tràfic i
l'explotació sexual infantil i adolescent a les Illes Balears, que tindrà rellevància ja que és el major
estudi realitzat a Espanya i on 239 dones en situació de prostitució han estat entrevistades en
profunditat.
L'estudi té sis capítols, entre ells la situació de necessitat social de les persones en situació de
prostitució, la salut d'aquestes persones, l'explotació sexual de la infància i adolescència i
finalment, anàlisi dels prostituïdors (espanyols i estrangers).
En l'estudi s'ha analitzat tots els anuncis presents en les plataformes de distribució, 515 anuncis
diferents, s'ha realitzat una anàlisi de totes les webs d'organitzacions que ofereixen
"acompanyants" i serveis sexuals com ofertes estructurals i amb característiques unificades per
les diferents empreses.
Hi ha una estreta línia entre tracta i prostitució, de manera que sense prostitució no hi hauria
tracta. Compartim la crida de Nacions Unides perquè la resposta a la COVID-19 i la recuperació
posterior a escala mundial assignin un lloc prioritari a la dignitat i els drets humans. Hem de
redoblar els esforços per protegir les víctimes del tràfic i evitar que les persones vulnerables siguin
explotades.
El Grup Parlamentari Socialista assumeix que des dels nostres àmbits competencials hem de
seguir treballant per dotar de recursos i garanties a les dones, nenes i nens víctimes d'explotació
sexual.
Així mateix volem reconèixer el treball d'organitzacions i col·lectius que segueixen prestant serveis
vitals durant la crisi, localitzant a les víctimes i ajudant-les a tenir accés a la justícia, la salut i
l'assistència i protecció socials, i evitant que es produeixin més actes d'abús i explotació.
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La igualtat entre dones i homes continuarà sent inabastable mentre es comprin, venguin i explotin
a dones, nenes i nens, prostituint-los. Els estudis i les experiències en altres països ens indiquen
que allà on s'ha regularitzat la prostitució ha augmentat el tràfic. Per tant, entenem que per
combatre la tracta de dones, nenes i nens amb fins d'explotació sexual de manera efectiva cal
acabar amb la prostitució.
Cal abolir i eradicar el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual, defensar la dignitat de
les dones i acabar amb les xarxes i les màfies que es lucren explotant les dones, nenes i nens.
Hem de protegir i assistir les víctimes, cooperar amb els països d'origen i conscienciar la
ciutadania que és una forma d'esclavitud.
La prostitució i la tracta amb fins d'explotació sexual són una de les cares més cruels de la
feminització de la pobresa, així com una de les pitjors formes de violència contra les dones el
sofriment s'ha agreujat a causa de la pandèmia.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
implantant el Pla Autonòmic contra l’explotació sexual de dones i nines, amb els
objectius de:

a) reforçar els serveis per donar cobertura integral (legal, psicològica, sanitària i d'inserció
sociolaboral, etc.) a les víctimes de tracta i a dones en situació de prostitució.
b) establir les mesures necessàries de dissuasió, prevenció i sensibilització per desincentivar el
consum de prostitució, especialment dirigit a homes i de manera específica a homes joves.
c) adoptar les mesures per evitar la publicitat de serveis de prostitució.
2.

3.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, dins del seu marc
competencial, a continuar impulsant les mesures necessàries per al desenvolupament
d'una estructura de suport multidisciplinari per a les víctimes, generar consciència
social contrària a la compra i consum de prostitució i a la imatge vexatòria de les dones
i a perseguir la delinqüència organitzada dedicada a aquesta activitat il·lícita.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a enfortir la
col·laboració amb les institucions, organitzacions i col·lectius que presten serveis
d'assistència a les víctimes.

Silvia CANO I JUAN
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