
 

La prostitució no és un tre-

ball” és una Campanya de 

sensibilització promoguda 

per la Coordinadora de Dona 

i Igualtat de Gènere de la 

UGT-PV. 

La Coordinadora és un òrgan 

de participació en el qual 

estan integrats tots els orga-

nismes que componen la 

UGT-PV. 

És per això que des de la 

Coordinadora de Dona i 

Igualtat de Gènere de la 

UGT- PV us convidem a par-

ticipar activament a aquest 

efecte. 

Moltes gràcies a tots i totes.  

“La  pros t i t uc ió  
no  és  un  t reba l l ”  
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Arg u me n t ar i  

 
“ La  p r o s t i t u c i ó  

no  é s  u n  
t r eb a l l ”  

 

Coordinadora Dona 
e Igualtat de 

Gènere UGT-PV 
 

Departament de la 
Dona UGT-PV 

 
Secretaria de 

Política Social e 
Igualtat de Gènere 

RECORDA: 

 
EN EL V COMITÈ NACIONAL DE LA UGT-PV 
ES VA APROVAR UNA RESOLUCIÓ PER 
ACLAMACIÓ, A PROPOSTA DE LA COORDI-
NADORA DE DONA I IGUALTAT DE GÈNERE 
DE LA UGT-PV: 

 
LA PROSTITUCIÓ NO ÉS UN TREBALL

                          veure resolució 

http://www.ugt-pv.es/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=7701:resolucion-de-urgencia-para-elv-comite-nacional-de-la-ugt-pv-la-prostitucionno-es-un-trabajo-coordinadora-de-mujer-eigualdad-de-la-ugt-pv&catid=73:ugt-pv-donadocuments-articles-i-notes


• La prostitució no és un tre-

ball sinó una forma d'es-
clavitud.  

• El 95% de la prostitució no 
és voluntària i el 90% 
l'exerceixen les dones immi-
grants, en molts casos en si-
tuació irregular. 

• Plantejar la seua regulació com 

un treball suposa plantejar l'in-
compliment de la normativa 
internacional aplicable a Es-
panya, i ignorar les experièn-

cies d'altres països. 

• Les dones en situació de prosti-

tució no milloren la seua si-
tuació però si els que fan ne-
goci a costa d'elles. 

• Les condicions de l'acompli-
ment de la prostitució la deci-
deixen els titulars dels locals i 
els límits de jornada i d'horari 
que s'imposen a les dones en 
situació de prostitució en els 
mateixos, són propis de rela-
cions laborals per compte d'al-
trie. 

• El resultat de la legalització /reglamentari-
zación ha estat: 1. Increment del crim 
organitzat relacionat amb la prostitu-
ció. 2. Proliferació de locals il�legals. 3. 
Més violència i tràfic il�legal de dones i 
menors amb finalitats d'explotació 
sexual. 

• A més de ser una forma d'esclavitud, la 
prostitució és un clar exemple de desi-
gualtat i de violència de gènere.  

• Les estadístiques ens mostren que:  

1.la causa fonamental de la prostitució és la desi-
gualtat. Desigualtat que va inherent a abusos, 
violència i diferents seqüeles físiques i psíquiques  

2. El Ministeri del Regne Unit afirma que fins al 
95% de les dones en la prostitució de carrer 
són consumidores de drogues.  

3. 9 de cada 10 dones volen eixir, però se 
senten incapaces de fer-ho. 

4. Als països Baixos, on la prostitució es va des-
penalitzar en el 2000, fins al 90% de les dones 
dels bordells en el 2008 van ser víctimes de 
la tracta. 

5.Un estudi internacional va demostrar que el 
62% de les dones en la prostitució van declarar 
haver estat violades, i el 68% d'elles compleixen 
els criteris per al Trastorn d'Estrès *Post-
Traumàtic en el mateix rang que les víctimes de 
la tortura.  

 

5. Des del Parlament Europeu, s'ha 
manifestat que “ja és hora que 
obrim els ulls a la realitat de la 
prostitució en les nostres socie-
tats, i la seva absoluta incompati-
bilitat amb els valors de la igual-
tat de gènere i la dignitat humana 
que defensi la Unió Europea i al 
que està obligada per Llei”. 

POTS SER  
PART DE LA  

SOLUCIÓ  
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