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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL 23 DE
SETEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA L’EXPLOTACIÓ SEXUAL I LA
TRACTA DE DONES, NENES I NENS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la Tracta de Dones, Nenes i Nens va
ser instaurat el 23 de setembre per la Conferència Mundial de la Coalició contra el
Tràfic de Persones i en coordinació amb la Conferència de Dones, que va tenir lloc a
Dhaka, Bangladés, el mes de gener de 1999. La seua commemoració aquest dia ens
trasllada a l'Argentina, on el 23 de setembre de 1913 es va aprovar la primera norma
legal del món que prohibia la prostitució infantil.
L'explotació sexual suposa una vulneració dels drets humans i constitueix una greu
violació de l'article 4 de la Declaració Universal dels Drets Humans: "Ningú estarà
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sotmès a esclavitud ni a servitud, l'esclavitud i el tràfic d'esclaus estan prohibits en
totes les seues formes". L'explotació sexual és una forma d'esclavitud, un exercici de
violència de gènere, una vulneració dels drets humans.
L'extrema vulnerabilitat d'aquestes víctimes s'ha posat de manifest, una vegada més,
durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus. La pandèmia no ha evitat que
continuï existint la mateixa demanda de prostitució a Eivissa. De fet, durant l'estat
d'alarma, associacions com Metges del Món han denunciat les amenaces que han
investigacions de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han culminat en
detencions de presumptes proxenetes.
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La tolerància i acceptació social cap a les pràctiques masculines de compra de serveis
sexuals, equival a enfortir els privilegis masculins i, per tant, a ratificar models i
relacions desiguals entre homes i dones.
Per lluitar contra l'explotació sexual i protegir les víctimes, la gran majoria dones,
l'Ajuntament d'Eivissa es suma a la reivindicació de l'abolició de la prostitució i tracta
de persones en totes les seues formes en el Dia Internacional contra l'Explotació
Sexual, i a la seua declaració institucional manifesta el següent:
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sofert moltes dones per a obligar-les a oferir serveis sexuals. D'altra banda,

•

L'Ajuntament d'Eivissa manté el seu compromís de prestar l'atenció necessària

•

Reitera la importància de la tasca de conscienciació de la ciutadania sobre
aquest problema i, per tant, des de la institució es promouran actes i
campanyes pedagògiques sobre la tracta de persones i l'explotació sexual.

•

Recorda la seua participació en el Pla Autonòmic per a la Lluita contra la Tracta
de Dones i Nenes amb finalitat d'Explotació Sexual i l'Atenció a les Dones en
Situació de Prostitució a les Illes Balears (2019-2022).

•

Agraeix l'esforç de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en la lluita
contra l'explotació sexual i demana que continuï amb la seua tasca impagable.

•

Reconeix, agraeix i valora l'esforç i la tasca que realitzen les entitats socials
que treballen en aquest àmbit, per la seua dedicació i professionalitat, així com
la seua 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 volum de negoci lucratiu per la delinqüència
organitzada.

•

Expressa la necessitat de continuar oferint a les víctimes una xarxa que integri
les diferents institucions, Forces de Seguretat de l'Estat i les diferents ONG per
proporcionar-les tot el suport, tant econòmic com social, que necessiten.

Eivissa, 25 de setembre del 2020
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a les dones víctimes d'explotació sexual a la ciutat.

