La Pau de les Dones
Enguany, el 8 de març, una nova generació de dones ha
irromput massivament als carrers, alçant-se contra els abusos,
violències i discriminacions masclistes, i arborant una exigència
d’igualtat que ja ningú podrà ignorar. Vet aquí una onada de fons
que podria significar l’alba d’un canvi històric, d’un salt endavant
i d’una transformació en profunditat de les nostres societats
democràtiques.
Però, alhora, en unes proporcions i amb un abast que
només els avenços tecnològics i organitzatius de la globalització
podien permetre, assistim a una forta reacció contra els anhels
d’emancipació i equitat de les dones. Al cor d’aquesta resistència
de la secular dominació masculina, batega el que ha esdevingut
una autèntica guerra contra les dones. Una guerra que no ha
estat declarada formalment enlloc... però, sorda, constant i
assoladora, té lloc arreu del món i també a casa nostra.
Cada any, milions de dones i nenes són objecte de tracta
amb finalitat d’explotació sexual, nodrint el comerç més infame i
profitós del planeta. Les indústries del sexe representen volums
de negoci equiparables al tràfic d’armes o la indústria petroliera.
Espanya – i, singularment, Catalunya - són lloc de trànsit i destí
per a moltes d’aquestes dones que, coaccionades per les màfies
proxenetes, empeses per la pobresa, víctimes de violències
familiars o d’un itinerari vital caòtic, es veuen abocades al món
de la prostitució.
La nostra societat ha de prendre consciència del sofriment
humà que s’amaga rere els neons dels prostíbuls de carretera, en
els discrets pisos bordell de les nostres ciutats, rere els anuncis
d’Internet o en els inhòspits carrers d’alguns polígons industrials.

Estem fartes de sentir que “no hem de confondre tracta i
prostitució”. Hi ha tracta perquè hi ha prostitució. I perquè, lluny
d’aparèixer com una seductora oportunitat professional per a les
dones, la demanda d’aquest mercat en contínua expansió només
arriba a ser satisfeta amb violències i enganys. De la mateixa
manera, rebutgem les tramposes discussions sobre prostitució
“forçada” – que caldria perseguir - i “voluntària” – susceptible de
ser regularitzada. La prostitució es nodreix de contingents de
dones pobres, provinents de regions econòmicament deprimides
i, sovint, pertanyents a minories ètniques. Una realitat que
mostra el poc sentit dels discursos sobre la llibertat. No, la
prostitució no és “l’ofici més vell del món”, redescobert per una
postmodernitat que hi veu fins i tot un camí “d’apoderament” de
les dones, sinó la institució patriarcal més antiga, vector de
racisme i de classisme, i tot un paradigma de connivència entre
capitalisme i crim organitzat.
La verdadera qüestió que planteja la prostitució en la
nostra societat és la de la igualtat. Sense igualtat, no només
jurídica – que moltes d’aquestes dones ni tan sols tenen -, sinó
també material i efectiva, la invocació del lliure albir només fa
que emmascarar l’opressió.
¡Prou de pervertir els conceptes forjats per dècades de
lluita feminista! El “dret al propi cos” no té res a veure amb la
seva mercantilització. Ni amb la negació del desig de la dona, a
qui la prostitució transforma en mer objecte al servei d’una
afirmació ritual i malaltissa de la masculinitat. ¡I prou de
manipular el dolor de les dones, jugant amb els mots i
comminant-nos a no parlar de “víctimes”! Víctima no és una
identitat. Hi ha víctimes perquè hi ha botxins.

Suposadament consentit o no, un crim és un crim. En
qualsevol circumstància, la compra de favors sexuals certifica
una relació de desigualtat.


Les dimensions i els impactes del fenomen de la prostitució
– i tot el que està associat a les indústries del sexe, com una
pornografia omnipresent i denigrant per a les dones – fan que no
puguem diferir per més temps una presa de posició com a
societat. Es tracta de decidir si considerem legítim perpetuar un
privilegi ancestral dels homes que els permet accedir, mitjançant
diners, al cos de les dones. Acceptar aquest privilegi – legalitzant
la prostitució com a “treball sexual” – suposaria admetre que cal
perpetuar, renovar constantment i eixamplar, una reserva de
dones a disposició dels capricis sexuals dels homes. L’acceptació
d’aquest privilegi, deixaria milers de dones sense verdadera
defensa davant d’uns proxenetes esdevinguts “empresaris” i
davant uns prostituïdors legitimats com a “consumidors”. Però,
alhora, suposaria qüestionar totes les polítiques d’igualtat entre
homes i dones, tots els esforços educatius en aquest sentit;
soscavaria les conquestes socials del món del treball i, finalment,
gangrenaria els fonaments de la pròpia societat democràtica.
Sense oblidar, pel que fa a nenes i nens, la inducció de
comportaments sexuats que no corresponen al seu
desenvolupament psicològic i sexual.
No es tracta d’una discussió corporativa – com ho voldria
fer creure la propaganda multiforme de les indústries del sexe.
La situació – intolerable – de les dones en situació de prostitució
és la part més immediata del problema. Però es dirimeix també
el futur dels milers i milers de dones pobres i nenes que les
hauran de substituir demà... o que s’hi hauran d’afegir. I es tracta
de la posició de totes les dones. La legitimació del comerç sexual
les converteix en prostituïbles: si admetem que una dona pugui
ser comprada, totes som susceptibles de ser-ho.

Avui, prenem la paraula per demanar canvis legislatius i
polítiques públiques a l’alçada de les circumstàncies. Volem
acabar amb aquesta contesa assoladora i instaurar una autèntica
pau de les dones, tal com van reclamar ja fa anys les feministes
dels països nòrdics, denunciant la prostitució com un modern
esclavatge i una violència estructural contra les dones. Així,
doncs, reclamem:
. Que es despleguin programes educatius i de formació en
la igualtat en tots els àmbits, des de l’escola fins a la funció
pública. Que es promoguin polítiques de prevenció específica i
de lluita contra l’exclusió social.
. Un combat reforçat contra el proxenetisme i la tracta,
posant per davant la protecció de les seves víctimes.
. La despenalització completa de les dones en situació de
prostitució. La posta en marxa de programes socials de suport i
de formació, per tal d’ajudar totes aquelles que voluntàriament
s’hi vulguin acollir a sortir del món de la prostitució i reconstruir
la seva autonomia vital.
. La penalització de la compra de serveis sexuals.
En un mot: demanem als poders públics, als nostres
governants i representants parlamentaris que facin costat a les
dones i assumeixin el combat que marcarà el destí del nou segle,
el combat per la igualtat. Els demanem coratge per posar la
societat davant el mirall de les misèries que ha de superar, de les
xacres que ha d’eradicar. Volem que el nostre país se sumi al
grup, cada cop més nombrós, d’Estats democràtics que aposten
per una societat lliure de tracta i de prostitució.
Barcelona, 15/10/2018
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