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SANDRA BARRANCOS

El Grup d’Indagació, Anàlisi i Treball
(GIAT) sobre Treball Sexual de la
Fundació Isonomia per a la Igualtat
d’Oportunitats de la Universitat Jaume I
ha presentat un estudi realitzat sobre la
realitat de les treballadores sexuals a
Castelló. Amb la investigació es pretén
fer patent la necessitat del respecte dels
drets humans d’aquestes dones
estigmatitzades socialment, motiu pel
qual s’han presentat els resultats el dia
abans de la celebració del Dia
Internacional dels Drets Humans, 10
de desembre. La forma de reclutament
de treballadores sexuals sol ser la
inducció passiva o activa de terceres

persones, i l’acció violenta de xarxes
d’esclavitud sexual.

L’estudi està basat en un treball de
camp dut a terme des del 2003, en el qual
s’han visitat múltiples clubs de la
província de Castelló i s’han realitzat
reunions del grup de treball, en el qual
s’entrevistaven dones contactades en els
centres. De l’estudi es desprèn que les
principals carències de les treballadores
sexuals són que disposen d’una infor-
mació insuficient sobre malalties de
transmissió sexual, no tenen condicions
higièniques adequades als clubs i els
manquen alternatives laborals. 

El perfil de les dones que s’han de
prostituir és el següent: totes les dones

entrevistades són immigrants, la seua
mitjana d’edat és de 20 a 47 anys, la
majoria estan separades o divorciades i
tenen fills al seu càrrec i tenen un nivell
d’estudis mitjà. Exerceixen la prostitució
durant períodes de temps que va de dos a
vuit anys. 

Aquestes dones són víctimes de
l’estigma social i la marginalitat múltiple
causada pel seu treball i per la seua
condició de dones immigrants i il·legals.
La seua salut física i mental també acaba
sent perjudicada per la seua condició
sociolaboral, ja que la majoria desen-
volupen politoxicomanies, així com
trastorns d’ansietat, síndrome obsessiva
compulsiva i trastorns de l’alimentació.

La majoria de treballadores sexuals de
Castelló han sigut induïdes o obligades

JOSEP M. ROCHERA

Una de cada tres dones al món és
colpejada, obligada a mantindre rela-
cions sexuals o sotmesa a algun altre
tipus d’abús al llarg de la seua vida, se-
gons informa Amnistia
Internacional. La Universitat Jaume
I, juntament a aquesta ONG, ha orga-
nitzat fins al dia 31 de desembre una
exposició sobre l’aplicació dels drets
humans a les dones arreu del món. 

La mostra consta d’una vintena de
panells en els quals es denuncia la vul-
neració dels drets de la dona al món.
Aquesta exposició forma part de la
campanya que està duent a terme
aquesta organització per tal de cons-
cienciar tot el món de la violència que
pateixen les dones en la major part
dels països i per intentar que les auto-
ritats competents de cada estat adop-
ten mesures per tal de respectar els
drets humans de les
dones.

A m n i s t i a
Internacional argu-
menta que les
dones són el
col·lectiu que més
repetidament so-
freix una vulneració dels seus drets;
segons l’organització aquesta és la
violació més repetida dels drets hu-
mans a tot el món i la que afecta un
major nombre de persones.

A més, l’organització recorda que
es tracta d’una violació que queda im-

pune moltes vegades i que es produeix
a totes les societats, independent-
ment del tipus de societat de què es
tracte i del sistema polític que regisca
el país, i que afecta totes les classes so-
cials, nivells educatius i ètnies. A

Espanya, una gran
quantitat de dones
sofreixen maltrac-
taments per part de
les seues parelles,
cal recordar que en
2003, al voltant de
80 dones van ser as-

sassinades en casos de violència
domèstica. Segons l’Organització
Mundial de la Salut, el 70% de les
dones que són víctimes d’assassinat
moren a mans de la seua parella.

Amnistia Internacional creu que
totes aquestes dades són la «punta de

l’iceberg», ja que només es coneix una
xicoteta part dels abusos produïts, ja
que sovint no es denuncia una situa-
ció d’abús per motius diversos, ja siga
per vergonya, per por de rebre més
violència o per no ser compreses ni
per les persones properes i fins i tot
pels cossos policials.

Segons l’ONG, la responsabilitat
d’evitar que aquests casos no es pro-
duisquen  recau sobre els diferents es-
tats i són aquests els que han d’adop-
tar mesures i polítiques per tal d’im-
pedir la violació dels drets, investigar
i sancionar actes com aquests i pro-
porcionar reparacions a les víctimes.

Amnistia Internacional disposa
d’una pàgina web on informa d’a-
questa problemàtica i on les perso-
nes es poden adherir a la campanya
que duu a terme.

��Postal dedicada a l’exposició.

Una de cada tres dones pateix
algun abús al llarg de la vida

L’UJI felicita els
Nadals amb una
targeta d’UNICEF

Á. DURÁN/F. F. BELTRÁN

Pel somriure d’un xiquet. La
Universitat Jaume I felicita els Nadals i
el Any Nou amb una postal d’UNICEF.
Prop de 5.000 persones i institucions
són destinatàries d’una targeta amb un
dibuix de traços infantils que evoca la
pau mundial. La bola del món, decorada
amb coloms blancs, i, al seu voltant,
homes i dones que ballen i toquen
instruments musicals. Un cant a
l’alegria i la pau, valors impulsats pel
centre acadèmic castellonenc, en aquest
cas de la mà d’una ONG activa en 158
països, que defén els drets de la infància
i cerca “la creació d’un món millor, on
xiquetes i xiquets sigan feliços,
saludables i vivan amb dignitat”. 

Compromesa amb causes solidàries,
és el segon any consecutiu que l’UJI
sel·lecciona una targeta d’UNICEF per
a acomiadar 2004 i enviar bons desitjos
per a 2005. En anys anteriors va
col·laborar amb l’Associació per a la
Cooperació amb el Sud -Las Segovias
(ACSUR-Las Segovias), organització
que treballa en projectes de
desenvolupament en Amèrica Central,
Carib, Regió Andina, Palestina, Marroc
i Sàhara Occidental amb la finalitat de
“millorar les condicions de vida i
autonomia de les comunitats populars,
recolçant sempre la participació
democràtica”.

A més a més, i com ja es va fer l'any
passat, el Servei de Comunicació i
Publicacions ofereix als membres de la
comunitat universitària la possibilitat
de felicitar les festes mitjançant dos
models de targeta electrònica que
s'envia per correu electrònic, dins de la
política d'aprofitament de les noves
tecnologies de la informació i la
comunicació i el respecte al medi
ambient. Per tal d'enviar una targeta de
felicitació, els membres de la comunitat
universitària poden accedir al formulari
corresponent des de la pàgina principal
del web de l'UJI i enviar el missatge en
valencià, espanyol o anglés.

http://www.uji.es/com/voxuji/200412/pag14.pdf

L’UJI i Amnistia Internacional repassen l’aplicació dels drets humans a les dones
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