Apunt 3

Video: Aprovació del ‘Plan contra la Trata de Persones con Fines de Explotación Sexual’
Data: 18 de setembre de 2105
Mitjà: TVE-Telediario 21h, portada minut: 1:12; Peça: minut 32:34. Durada 1’
22’’
Resum: El govern espanyol aprova el ‘Plan contra la Trata de Personas con
fines de explotación sexual’ i el ministre Alonso diu que els diners decomissats
a les màfies serviran per ajudar a les dones.

Una notícia sobre l’aprovació del ‘Plan contra la Trata de Personas con fines
de explotación sexual’ usa imatges de les afectades i no dels proxenetes
La notícia sobre l’aprovació del Pla contra la Tracta de Persones amb Finalitats d’Explotació Sexual emesa a TVE
el passat 18/09/2015 està eminentment il·lustrada amb vídeo de dones detingudes i identificades per la policia en
batudes, de tal manera que, en primer lloc, posa el focus en elles i no en els proxenetes.
Centrar el relat visual sobre les dones les converteix en símbols de l’explotació que pateixen, en lloc d’assenyalar
amb més èmfasi les màfies que les controlen. És a dir, transmet a elles implícitament responsabilitats de la violència que pateixen i, per tant, les estigmatitza.
D’aquí que la recomanació 3 sobre El tractament de la prostitució i el
tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de
comunicació aconselli fer visibles les persones que es lucren i delinqueixen a través de la prostitució i treure del focus mediàtic les dones
que l’exerceixen.
I, en segon lloc, difondre la seva imatge les posa en perill perquè facilita que les màfies les identifiquen i puguin prendre mesures contra
elles amb la intenció que no aportin dades que ajudarien a perseguir
els responsables, tal com alerten les organitzacions expertes en l’abordatge integral de la tracta.

“Centrar el relat visual sobre les dones [en situació de
tracta] les converteix en símbols de l’explotació que pateixen, en lloc d’assenyalar
amb més èmfasi les màfies
que les controlen”

A més, la peça inclou també imatges de prostitutes a carrers i carreteres sense indicar si són víctimes de tracta,
cosa que afavoreix la confusió entre prostitució forçada i no forçada i, conseqüentment, orienta l’acció pública més
a perseguir policialment la prostitució a la via pública que a ajudar i brindar protecció integral a les afectades. Les
Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere als programes informatius i d’entreteniment en els
mitjans de comunicació de forma més amplia aconsellen no confondre la prostitució, la tracta i l’explotació sexual
de dones i nenes.
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Transcripció Apunt 3
Divendres 18 de setembre del 2015
TVE Telediario 21h

Temps

Vídeo

Àudio

1,12

Text imprés en
pantalla:“Plan contra la
Trata

El Consejo de Ministros ha
aprobado el Plan contra la
Trata, de la que son
víctimas unas 45.000
mujeres y niñas.

Imatge d’ un club de
carretera
Pla mitjà d’ una batuda en
un club , apareix una policia
en primer pla i vàries
prostitutes d’esquenes.
Primeríssim primer pla de mans movent bitllets.

A los fondos del Plan se
sumará el dinero decomisado a las mafias dedicadas a la trata con
fines de explotración sexual
y ese dinero se destinará a
las víctimas.

Text imprés en
pantalla:“Plan contra la
Trata: el dinero decomisado
a las mafias se destinará a
la atención a las víctimas”
Policies nacionals en
controls de carreteres
parlant prostitutes
Plànol d’espatlles d’ una
prostitutes
32:34

Presentació notícia per la conductora del Teledia- Vamos con otra noticia que hemos avanzado al
rio. Croma de imatge del Ministro de Sanidad, comienzo del Telediario. bienes decomisados a
Servicios Sociales e Igualdad.
las mafias de traficantes de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual serán destinados a las
víctimas . Es una de las medidas del Plan Nacional
contra la Trata que hoy ha aprobado el Gobierno.

32:50

Prostitutes al carrer Montera de Madrid parlant
amb un home (possiblement client).
Imatges de les cames d’una prostituta de carrer.
Plànol de l’entrada de la policia en un prostíbul
durant una batuda; plànol general de les prostitutes retingudes a la batuda; primer pla de les sabates de plataforma de les prostitutes.

Prevenir la trata, proteger a las víctimas y facilitar su inserción son algunos de los objetivos de
un Plan que tiene 143 medidas, entre ellas la de
poner en marcha campañas de
sensibilización como esta para que todos sepan
que la prostitución esconde la esclavitud del siglo XXI.
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Temps

Vídeo

32:59:00

Imatges del vídeo de la campanya de la que parla También trabajar en los países de origen como
l’àudio
Hungría, Rumanía Nigeria o Paraguay formando al personal de las embajadas para que puedan
Llegenda sobreimpresa en la pantalla “ NO SEAS detectar a las mujeres en riesgo o destinar todo
CÓMPLICE”; Telf. 24h: 900
el dinero y los bienes incautados en las operacio10 50 90. trata@policia.es
nes policiales contra la trata para la atención y
recuperación de las víctimas, tal y como se hace
Il·lustració d’ una pàgina de contactes de un diari con los delitos de narcotráfico.
Vídeo de la campanya:
Imatge d’ un travelling sobre el cos despullat d’una
dona amb sots-títols en castellà a la part superior
i la traducció a l’anglés a la part inferior: “Este negocio mueve en España al menos 5 millones de euros al Pla general d’un home pegant a una dona en
una habitació, i després forçant- la a estirar-se al
llit i obrint- li les cames a la força.
Sots-títols en castellà a la part superior i la traducció a l’anglés a la part inferior: “El negocio a nivel
mundial genera más de 32.000 millones de dólares/año”
Il·lustració amb la llegenda “Distribución” i després amb la imatge d’una prostituta de carrer.
Pla general d’ un prostíbul amb la llegenda “Club”.
Pla mitjà de dos policies, home i dona.
Pla mitjà del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en roda de premsa fent declaracions.
Plans mitjans i primers plans de policies nacionals,
algunes d’elles dones, parlant amb prostitutes de
carreretera. Pla mitjà de les cames d’una dona asseient- se a una cadira en un lloc de la carretera on
es prostitueix.
Pla d’esquenes d’una prostituta caminant. Primer
pla d’una dona policia parlant amb una prostituta.

30

Àudio

Declaraciones del Ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: “ A partir de esta oficina de
recuperación y gestión de activos, los bienes que
se incauten a los criminales que se lucran de la
trata, también se destinarán a la lucha contra la
trata, a la ayuda y la protección de las víctimas y
al apoyo de las organizaciones que vienen trabajando y que vienen ayudando”.
El año pasado la policía localizó 14.000 víctimas
de la trata con fines de explotación sexual en
nuestro país, y calculan que hay más de 45.000
víctimas. Casi la mitad tiene menos de 25 años
y una de cada cien, es decir, casi 500, son niñas.

