Tallen la N-II a la Jonquera per protestar
pel tràfic de dones i l´explotació sexual
La mobilització es va fer de forma simbòlica a la frontera perquè la consideren un punt negre en el
tràfic de persones
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Una cinquantena de persones van participar en
la mobilització, que va durar uns trenta
minuts. josep ribas-falgués

LA JONQUERA | G.TUBERT Una
cinquantena de persones van participar
ahir al migdia en un tall a la N-II al seu
pas per la Jonquera. L'objectiu:
protestar contra el tràfic de dones i
menors així com contra l'explotació
sexual. La iniciativa va sorgir del Moviment democràtic de dones però s'hi han adherit
desenes d'entitats i partits amb la voluntat de denunciar en aquest punt fronterer on hi ha
problemes de prostitució i on, diuen, es produeixen aquest tipus de situacions.
La mobilització es va fer de forma simultània a la que s'estava duent a terme a la frontera
d'Andalusia amb Portugal, un altre "punt negre".
"Segons l'Organització de les Nacions Unides, el tràfic humà és la segona activitat
econòmica il·legal més lucrativa a nivell mundial -després del tràfic de drogues- i mou uns
32.000 milions de dòlars l'any", asseguraven ahir a l'inici de la lectura del manifest a la
protesta. De fet, la membre del Moviment organitzador, Cristina Simó, va indicar que
aquest tipus de situacions van en augment i les màfies s'aprofiten de les dones en
situacions vulnerables per mantenir-se.
"No ho tenim tan lluny, ho tenim al costat i podria passar-li a algú que coneixem", afegeix.
Per això, van voler aprofitar que el passat dia 25 va ser el dia contra la violència de gènere
per organitzar aquesta mobilització a la zona de la frontera situada entre Espanya i França.
Un legislació adequada
La Jonquera, com és sabut per tothom, és un punt estratègic per a la prostitució però
també per al "tràfic de dones", per això les entitats participants es van reunir en un acte
conjunt des de primera hora del matí i a les tres de la tarda van fer un tall a la carretera
Nacional amb pancartes denunciant aquesta situació.
És la primera d'aquestes característiques que fan, però ja han anunciat que no serà
l'única.
Amb tot, reclamen la regularització de les persones immigrades víctimes del tràfic i
l'explotació sexual així com una legislació que permeti lluitar contra aquestes situacions.
També demanen polítiques alternatives i suport per a lluitar-hi i educació escolar en valors
"igualitaris i no sexistes".

