
CAMPANYA “LA PROSTITUCIÓ NO ÉS UN  
TREBALL” 

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

UGT-PV  

“La prostitució no és un treball” és una Campanya de sensibilització promoguda per la Co-

ordinadora de Dona i Igualtat de Gènere de la UGT-PV. 

La Coordinadora és un òrgan de participació en el qual estan integrats tots els organismes 

que componen a UGT-PV. 

És per això que des de la Coordinadora de Dona i Igualtat de Gènere de la UGT-PV us con-

videm a participar activament a aquest efecte. 

Moltes gràcies a tots i totes.  

La Unió General dels Treballadors revela que el 
95% de les prostitutes, al nostre país, no volen 
ser-ho i que el 90% són dones immigrants, en 
molts casos en situació irregular. Una realitat que 
no pot ocultar-se per molts interessos creats que 
existeixin. Igual que no es pot normalitzar l'escla-
vitud, tampoc es pot normalitzar o reglamentar la 
prostitució com si fos un treball més.  
 
Si en uns altres temps l'únic camí cap a la prostitu-
ció venia assenyalat per la cruesa d'una pobresa 
econòmica, avui és l'addicció a les drogues i la 
condició de clandestinitat a les quals s'aboca a les 
immigrants indocumentades les que marquen l'iti-
nerari cap a la discriminació i marginació social que 
graven secularment a aquestes dones. El grau d'o-
pressió i d'actituds coactives sobre qualsevol per-
sona que es veu immersa en aquest món aconse-
gueix a les dones indocumentades la categoria de 
pura i simple esclavitud. Aquestes tesis suposen 
que: la legalització o la despenalització de la pros-
titució suposa un regal a proxenetes, rufians i 
indústria del sexe; suposa a més promoure el tràfic 
de persones amb finalitats sexuals; no solament no 
aconsegueix controlar la prostitució sinó que fo-
menta la seua expansió; incrementa la prostitució 
amagada, la clandestina o la de carrer; fomenta la 
prostitució infantil; manté desprotegida a les dones 
en situació de prostitució; incrementa la demanda 
de la prostitució, donada la legitimació moral i so-
cial que suposa; (…)  

(…) no suposa un augment de la salut de les pros-
titutes; no enforteix el poder d'elecció de les dones 
implicades; i sobretot, la major part de les prosti-
tutes no desitja la legalització o despenalització de 
la prostitució.  
 
La prostitució no és un treball sinó una forma d'es-
clavitud i de desigualtat, enfront de la qual la so-
cietat ha de mostrar una tolerància zero, com es 
va assenyalar per part d'UGT en la seua interven-
ció al Congrés dels Diputats en 2006.  
 
Les pròpies experiències en altres països demos-
tren el fracàs de regularitzar la prostitució. El re-
sultat de la legalització/reglamentació ha estat: 
increment del crim organitzat relacionat amb la 
prostitució; proliferació de locals il�legals; més 
violència i tràfic il�legal de dones i menors amb 
finalitats d'explotació sexual; i cap millora en les 
condicions de les prostitutes. Per contra, els grans 
beneficis són per els qui les exploten, que s'han 
convertit en respectable empresariat.  
 
Una aclaparant majoria de les persones que exer-
ceixen la prostitució són dones i els eufemística-
ment anomenats “consumidors o clients” de la ma-
teixa són majoritàriament homes. Això és un clar 
exemple que la prostitució és una forma de violèn-
cia que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix 
de ser-ho, per ser considerades carents dels drets 
mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió, 
com estableix la Llei de Mesures de Protecció Inte-
gral contra la Violència de Gènere (…).  

RESOLUCIÓ COMPLETA 
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(…) La prostitució no pot ni ha de deslligar-se de la 
tracta de dones i menors i de l'explotació sexual, ja 
que redueix a les persones a la categoria de meres 
mercaderies i vulnera els drets humans i els drets 
fonamentals. A més de ser una forma d'esclavitud, 
la prostitució és un clar exemple de desigualtat i de 
violència de gènere.  
 
Plantejar la seua regulació com un treball implica 
plantejar al mateix temps l'incompliment de la nor-
mativa internacional d'aplicació a Espanya, que 
considera la prostitució com una pràctica incompa-
tible amb la dignitat i el valor de les persones 
(Conveni de Nacions Unides per a la Supressió de la 
T r a c t a  d e  P e r s o n e s  i  d e  l a 
Prostitució de 1942, ratificat per Espanya 20 anys 
després. Convenció sobre l'eliminació de totes les 
formes de discriminació sobre la dona entre altres). 
 
Per a la UGT és sorprenent que es demandin drets 
laborals per a la prostitució quan el món que envol-
ta la mateixa, en qualsevol de les seues formes i 
variants, es troba molt lluny de poder aconseguir 
un llindar mínim de respecte pels drets humans: 
tràfic il�legal de dones i menors amb finalitats d'ex-
plotació sexual, la compra i venda de cossos, la 
vexacions, els maltractaments, les agressions 
psíquiques, les violacions, les amenaces, les coac-
cions i l'alt risc per a la salut de les dones prostituï-
des i les seves greus conseqüències. Tot això sense 
reflexionar prèviament sobre que tal vegada això es 
degui al fet que el respecte pels drets humans i la 
prostitució resulten absolutament contraposats i 
incompatibles.  
 
Tot l'indicat en relació amb la prostitució es veu 
greument travessat a més per la realitat actual de 
crisi. És a dir, una crisi econòmica que impedeix 
tenir a les dones autòctones i estrangeres igualtat 
d'oportunitats, de tracte i de condicions. Les últi-
mes dades de la EPA situen la taxa d'atur femení en 
un 22.10 %, un 1.06 menor que la masculina, i la 
taxa d'activitat en un 52.93 %, un 14.71 % menor 
que la masculina. La lectura combinada de tots dos 
dades presenta un escenari molt descoratjador.  
 
Amb motiu de la commemoració el passat 25 de 
novembre de 2011, del Dia internacional contra la 
violència sobre les dones el Comitè Nacional de la 
UGT-PV, realitza una manifestació pública en la 
qual s'afirma que la prostitució no és un treball 
legítim sinó una forma contemporània d'esclavitud, 
de desigualtat i de violència de gènere. Defensem 
l'abolició de la prostitució. Així al costat de les me-
sures proposades per les Corts Generals, opinem 
que la reducció de la demanda solament és possible 
mitjançant la il�legalització i penalització de la clien-
tela, seguint el model de Suècia, on s'ha aconseguit 
reduir la incidència de les xarxes que manegen la 
prostitució, alhora que s'ha llançat amb èxit el mis-
satge que existeixen un gran problema social que 
manca de tota empara o suport dels poders públics 
(…).  
 
 

(…) Per això s'ha de treballar activament per part 
de totes les administracions en la seua eliminació. 
També reclamem la posada en pràctica de mesures 
que previnguin l'entrada de les dones en la prostitu-
ció, posant-se molt especial èmfasi en les dones 
joves i en les dones estrangeres. Així com s'habilitin 
tots els mecanismes necessaris per donar altres 
oportunitats laborals, socials, etc. a les dones ja 
prostituïdes. Sobre les mesures de sensibilització, 
recolzar la realització d'estudis sobre la situació de 
la prostitució és Espanya, que abordi tots els ele-
ments de les persones implicades (clients, dones 
prostituïdes i proxenetes), al costat de campanyes 
de sensibilització, amb vista a la reducció de la de-
manda, renúncia per part dels mitjans de comunica-
ció de la publicitat de la prostitució. Unes altres de 
les mesures que es poden aplicar són: programes de 
formació retribuïts, aplicació d'accions positives en 
les diferents administracions per a l'accés 
(salvaguardant rigorosament els drets fonamentals 
de les dones en tals situacions), subvencions per a 
la creació de microempreses, ajudes de caràcter 
social, creació d'unitats especialitzades en els cen-
tres d'atenció a les dones, sensibilització i formació 
de tot el funcionariat que atén a les dones en tal 
situació entre altres (forces i cossos de seguretat de 
l'Estat, les administracions públiques i organitza-
cions privades implicades). Al seu torn que es de-
senvolupo formació jurídica especialitzada per als 
operadors jurídics i potenciar la recerca financera i 
la cooperació internacional. Les mesures d'atenció 
integral a les víctimes han de ser: millorar la infor-
mació sobre drets i assistència social, garantint l'as-
sistència sanitària; millorar els centres d'acolliment i 
altres serveis especialitzats; crear assistència jurídi-
ca especialitzada i en el seu propi idioma a les vícti-
mes d'explotació sexual; atorgar una dotació econò-
mica que garanteixi la subsistència de les víctimes; 
elaborar programes de prevenció i rehabilitació i 
reintegració de les víctimes i d'ajuda a la seua recu-
peració física i psicològica, elaborar guies i protocols 
d'actuació professionals i realitzar plans de suport a 
la seva integració social i laboral. Finalment que es 
contribueixi a l'eradicació de la demanda existent i 
al foment d'una consciència social en la qual es 
transmeti, sense pal�liatius, que la prostitució és un 
atemptat als drets humans.  
 

València a 28 de noviembre de 2011 
 

 

POTS SER PART DE LA  
SOLUCIÓ  


