
Prostitutes indignades, contra
la prohibició d'exercir al carrer
a Barcelona
Es manifestaran avui contra l'enduriment de
l'ordenança de civisme · Perquè les farà més
vulnerables a la policia i a les organitzacions
criminals

La modificació dels articles 39 i 40 de l'ordenança cívica que
prepara l'Ajuntament de Barcelona amb el designi d'endurir
les sancions contra l'oferta i la demanda de serveis sexuals
al carrer ja té resposta ciutadana . La plataforma de '
prostitutes indignades ', constituïda per associacions que
treballen amb aquest col·lectiu, es manifestarà avui a les
19.00 a Barcelona per exigir que  les treballadores del sexe
siguin escoltades i puguin participar en les negociacions
sobre la prostitució al carrer. Segons una de les promotores
de la plataforma, ja tenen el suport de més de quaranta
associacions i entitats.

La manifestació sortirà del carrer de Sant Ramon (barri del Raval) i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume, davant la casa de la ciutat. Els
manifestants objecten que l'enduriment de l'ordenança de civisme estigmatitzarà encara més les prostitutes i les farà més
vulnerables a la policia i a les organitzacions criminals, com exposen en aquest vídeo .

A banda la manifestació, els promotors de la campanya proposen de signar una petició perquè l'Ajuntament de Barcelona aturi la
reforma de l' ordenança . La campanya té el suport de força associacions, entitats i plataformes, com Sicar , Genera , Lloc de la dona ,
Àmbit prevenció i més.

Els signants reclamen la fi de la violència institucional contra les prostitutes. Exposen que la pressió de la policia no fa més que
activar la violència contra un grup ja molt estigmatitzat; que hi ha molts estudis, tant de l'ajuntament com d'organismes
independents, que adverteixen sobre els efectes d'aquesta mena de persecucions.
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