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Dimecres 12 de març
JORNADES DE DEBAT SOBRE DONES I PROSTITUCIÓ A LA UAB

La setmana passada es van celebrar les VI
Jornades del Grup Dones i Drets a la UAB. Aquest any, el debat es va titular
‘Mujeres, prostitución y trabajo sexual’ i va acollir a nombroses expertes en la
matèria.

El Grup Dones i Drets vol promoure un ensenyament del dret no sexista, on es
desenvolupin els drets de les dones i s’investigui en aquesta línia de recerca.
Aquest grup, vinculat al Departament de Ciència Política i Dret Públic, cada any
ofereix unes jornades de debat on es posen de manifest la relació entre les dones i
el dret. Les coordinadores de les jornades van ser la Dra. Encarna Bodelón
(responsable del Grup Drets i Dones), la Dra. Margarita Bonet i la Dra. Esther
Zapater.

A continuació t'expliquem dos dels interessants debats celebrats a l’Aula Magna de la
facultat de Dret::

El debat feminista sobre la prostitució:

Les diverses postures ideològiques del moviment feminista respecte a la prostitució van
donar-se trobada durant el primer dia de les jornades. La sessió, El debat feminista
sobre la prostitució, va tractar d’abordar diferents punts de vista que, prenent com a
base el pensament feminista, plantegen alternatives divergents al voltant de la qüestió
del treball sexual femení. Entre les ponents, la Dra. Montserrat Fernández, advocada de
la Junta de Dones Juristes, va defensar la teoria abolicionista, mentre que la Dra.
Encarna Bodelón, professora de Filosofia del Dret a la UAB, va representar la vessant
favorable a la legalització del treball sexual des de la defensa dels drets humans.

Des del posicionament abolicionista, la Dra. Fernández va encetar el debat exposant els
principals arguments que sostenen la teoria de l’abolició de l’exercici de la prostitució
des del pensament feminista. Així, doncs, des de la filosofia feminista, i segons la
ponent, la desqualificació del comerç sexual “no s’ha de confondre amb el moralisme
conservador”, ja que es tracta de “la defensa de la sexualitat lliure, satisfactòria i
gratuïta”. A més a més, en el cas de la ponent, per a qui la prostitució “és l’esclavitud
del segle XX i XXI”, l’abolicionisme neix dels principis anticapitalistes i de l’oposició
a “la mercantilització de les relacions íntimes”.

Partint de la base que actualment “prop del 99,7% de la prostitució és exercida per
dones” i que es tracta del “segon negoci que més diners mou al món (després del
comerç d’armes i per davant de les drogues)”, Fernández va defensar que no existeixen
prou garanties per a la legalització de la prostitució “perquè mou massa diners” i,
segons la doctora, “és impossible la no intercepció de chulos”. Com a exemple, va
afegir, a Holanda i Alemanya va créixer la prostitució il·legal des de la regularització.
Montserrat Fernández va finalitzar la seva intervenció recordant que els “veritables
responsables” de la prostitució, com a forma d’esclavitud femenina, són tres: “el
patriarcat, el capitalisme i els homes puteros”.

La professora de Filosofia del Dret, Encarna Bodelón, va prendre el relleu en el debat a
fi de defensar una posició prolegalització i alhora defensora dels drets humans de les
treballadores sexuals. Bodelón va emfatitzar que “no es pot simplificar la terminologia

de les diverses postures no abolicionistes”, ja que existeix un corrent estrictament
reglamentarista, “recolzat per part de la patronal del sexe” i la vessant partidària d’una
legalització amb garanties de respecte dels drets humans. L’especialista va recordar que
“la postura legalista també condemna la violència contra la dona” i va situar el centre
de la discussió en “la qüestió de l’autonomia de les dones dins d’una estructura
patriarcal”, clau també, va dir la ponent, en el debat feminista tradicional.

La corrent legalista i prodrets humans “recolza a les dones que autònomament i
lliurement reivindiquen aquesta feina” i pretén “ajudar les dones a desfer-se de
l’estigma de la prostitució”, va destacar Bodelón, argüint que “la prostitució oprimeix
en determinats contextos, en determinades situacions”, i no sempre. La defensora
d’aquesta vessant prodrets humans i legalista vers el treball sexual va insistir que “allò
que s’ha d’abordar és la protecció laboral i social i la dignificació de les dones
prostitutes”. Bodelón va posar punt i final a la seva intervenció amb una dura crítica a
la “criminalització de les dones prostitutes que es fa a través de determinades
ordenances municipals, com ara la de Barcelona” i va reivindicar novament el “treball
a peu de carrer” que les organitzacions prodrets humans fan dia rere dia amb les
prostitutes.

La criminalització de la prostitució:

El debat titulat La criminalització de la prostitució es va centrar en com les lleis han
anat penant la pràctica de la prostitució i fins i tot en alguns casos als proxenetes i als
clients. Les encarregades de fer aquesta aproximació al món penal van ser la
reconeguda Dra. Maria Luisa Maqueda, catedràtica de Dret Penal a la Universitat de
Granada, i la Dra. Dra. Margarita Bonet, professora titular de Dret Penal de la UAB

La xerrada, la va encetar la professora Maqueda,
que va parlar sobre la legislació antiprostitució i com aquesta no ha fet més que
empitjorar les coses. Maqueda, amb un discurs ubicat al bàndol prolegalització, va
explicar que els arguments que es donen per criminalitzar la prostitució són molt antics

i que no han canviat gaire des de llavors. Fent un repàs històric, va començar explicant
que l’any 1904 ja hi havia penalització, fins arribar a dies més recents, amb els Codis
Penals del 1995 i el del 2003. En aquesta darrera legislació, es va aconseguir que hi
hagués una clàusula sobre la prostitució sexual com a opció personal. El que no pot ser,
segons Maqueda, és que “l’explotació sexual entengui penalistament que la prostitució
consentida ha de tenir la mateixa pena que la prostitució abusiva-coactiva”.

Les lleis sempre responen a uns moments concrets i aquest també és el cas de les lleis
antiprostitució. Segons Maria Luisa Maqueda, aquestes lleis han servit moltes vegades
per regular la immigració clandestina, donant-se la paradoxa que qualsevol persona que
exerceixi la prostitució i sigui extracomunitària està sota una explotació sexual.

Com la Dra. Fernández, Maqueda també destaca que la prostitució és una gegantina
indústria internacional que mou milers de diners. Per acabar, aquesta jurista va
esmentar el cas suec de penalització de la prostitució, país on es va aplicar una
legislació abolicionista que ha criminalitzat fins i tot a la clientela. Això ha comportat,
segons la professora, que hagi incrementat l’estigma social de les prostitutes i la
prostitució de carrer s’ha vist substituïda per altres sistemes indirectes amb una
clandestinitat que fa més difícil poder ajudar aquestes dones.

La segona part de la xerrada va vindre de la mà de la professora de la nostra casa, la
militant feminista Margarita Bonet. Ella es va centrar més en els aspectes jurídicolegals de les lleis que a Espanya han criminalitzat la prostitució.

Si t’interessa conèixer una mica més a la professora Margarita Bonet, no dubtis a
consultar aquesta entrevista.
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