Jornada “Tracta i prostitució de les dones immigrants a Espanya: una anàlisi
des de la legislació, l'activisme i la intervenció psicosocial”
L'Associació Por Ti Mujer desenvoluparà l'esdeveniment Tracta i prostitució de les dones immigrants a
Espanya: una anàlisi des de la legislatura, l'activisme i la intervenció psicosocial, el qual tindrà lloc el pròxim
dijous, 28 d'octubre de 2021, en horari de 17.00 a 20.00 hores, en la Sala d'actes de la Facultat de Ciències
Socials de la Universitat de València.
El Govern adverteix que Espanya és un dels principals països de trànsit i destinació de víctimes de tràfic a
Europa. S'estima que un total de 13.317 dones van ser explotades sexualment al país en 2018, de les quals
4.300 eren víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual. Segons la investigació Tràfic de dones amb
finalitats d'explotació sexual a Espanya de la Federació de Dones Progressistes (2008:379), el 95% de les dones
víctimes de tràfic a Espanya són d'origen estranger. En 2006, el 58,59% de totes elles provenien d'Amèrica
Llatina (el Brasil, Colòmbia, República Dominicana i Paraguai) i van ser identificades en clubs de carretera per
agents de la policia nacional i la Guàrdia Civil (ibíd.).
Així mateix, el diagnòstic social sobre la prostitució publicat per Càritas (2016), alerta sobre la gran
sobrerepresentació de dones d'origen estranger en el total de dones que exerceixen la prostitució (més del
80% sobre el total de dones amb o sense ser per motius de tràfic), predominant les dones procedents de
Nigèria, Romania i el Brasil, seguits de República Dominicana i Colòmbia. A més, aquest estudi afirma que entre
el 70 i 80% de les dones que exerceixen la prostitució ha patit episodis de violència i procedeixen d'àmbits de
pobresa estructural o llocs de conflicte que les converteix en triplement vulnerables.
A través d'aquesta jornada, Por Ti Mujer pretén analitzar de quina manera la tracta i l'exercici de la prostitució
de les dones i xiquetes immigrants a Espanya actua com un factor de vulnerabilitat que travessa els seus cossos
i les seues vides des d'un enfocament de gènere, intercultural, interseccional i de drets humans.
Per a aquest fi, abordarem una taula interdisciplinària des de la legislatura, l'activisme i la intervenció
psicosocial, en la qual comptarem amb la participació Carmen Delgado Echevarría, Magistrada Cap de la Secció
d'Igualtat del Consell General del Poder Judicial i Concha Hurtado Badenas, presidenta del Front Abolicionista
del País Valencià, i Patricia Peris, responsable del Programa Dona en Dificultat Social de Creu Roja.
Pretenem així obrir un espai de reflexió col·lectiva per a repensar i visibilitzar aquesta realitat, aprofundint en
causes de caràcter estructural, polític i social, proposant alternatives i aclarint conceptes que ens permeten
visualitzar nous reptes a enfrontar des de l'agenda feminista actual en el seu propòsit d'aconseguir el
desenvolupament de societats democràtiques, plurals, diverses i igualitàries.
Data: dijous, 28 d'octubre 2021
Hora: 17.00 a 20.00
Lloc: Sala d'actes Facultat Ciències Socials Universitat de València [Av. dels Tarongers, 4b, València]
Modalitat: presencial, aforament limitat
Inscripció: https://forms.gle/oKrHzGADR8hKf3LY8
Més informació: info.portimujer@gmail.com | 963 47 67 74

