De: PLATAFORMA [mailto:plataforma@plataformamulheres.org.pt]
Enviada: terça-feira, 11 de setembro de 2018 17:16
Para: Subcomissão Igualdade e Não Discriminação XIII
<Subcomissao.IgualdadeeNaoDiscriminacaoXIII@ar.parlamento.pt>
Assunto: Sistema prostitucional: solicitação de reunião com a Sub-Comissão para a Igualdade e
Não Discriminação no dia 24 ou no dia 25 de setembro de 2018

Exma. Senhora
Presidente da Sub-Comissão
Dra. Elza Pais,
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres conjuntamente com o Lobby
Europeu das Mulheres está a promover a Conferência internacional EXIT | Sistema da
prostituição, no Centro de Juventude de Lisboa, no próximo dia 21 de setembro de
2018. Toda a informação aqui: https://exitprostitution.org/.
Entre as/os oradoras/es estarão presentes, entre outras/os, as sobreviventes da
prostituição Sabrinna Valisce, da Nova Zelândia, e Huschke Mau, da Alemanha, de
forma a partilharem o seu testemunho sobre o sistema da prostituição em países com
modelo de regulamentação e descriminalização. Participará, também, Rachel Moran,
da Irlanda, sobrevivente e ativista pelo modelo abolicionista, também denominado de
modelo nórdico, da igualdade.
Considerando o debate que está a decorrer na sociedade portuguesa sobre o sistema
prostitucional e aproveitando a oportunidade de Sabrinna Valisce, ficar em Portugal
até dia 25 de setembro, vimos solicitar à Sub-Comissão para a Igualdade e Não
Discriminação a oportunidade de receber a Sabrinna Valisce numa reunião para,
assim, dispor esta Sub-Comissão da informação relativa ao modelo neo-zelandês,
pouco conhecido em Portugal e, em geral, as diferenças entre os vários modelos de
políticas públicas que os vários países têm implementado sobre esta problemática,
bem como o que defendem as sobreviventes da prostituição.
Assim, muito gostaríamos de saber da possibilidade de a Sub-Comissão para a
Igualdade e Não Discriminação nos receber no dia 24 de setembro (segunda-feira) ou
no dia 25 de setembro (terça-feira).
Antecipadamente agradecendo a melhor atenção,
Saudações feministas
Ana Sofia Fernandes, Vice-Presidente do Lobby Europeu das Mulheres
Alexandra Silva, Presidente da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres

A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) encontra-se a
desenvolver o projeto Violência contra as mulheres e o sistema de prostituição –
EXIT, cofinanciado pelo Estado Português através do mecanismo nacional para a
igualdade em Portugal, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.
Este projeto tem por finalidade contribuir para uma política pública que vise a proteção
das mulheres e raparigas e a prevenção e supressão da sua exploração sexual,
nomeadamente através da disponibilização de programas públicos de apoio à saída do
comércio sexual.
No âmbito do projeto estão a ser desenvolvidas várias atividades, entre as quais uma
conferência internacional EXIT | Sistema da prostituição que visa promover o debate
esclarecido em Portugal sobre o modelo abolicionista, também denominado de
modelo da igualdade, ou modelo nórdico. Esta conferência está a ser organizada em
conjunto com o Lobby Europeu das Mulheres, do qual somos a coordenação nacional e
exercemos desde junho a Vice-Presidência.
A conferência internacional terá lugar a 21 de setembro de 2018, simbolicamente no
Centro de juventude de Lisboa, e contará com oradoras/es de vários países, desde
sobreviventes do sistema prostitucional, homens pro-feministas, serviços

especializados, ONG de mulheres, representantes de partidos políticos, organizações de
mulheres migrantes, organizações de jovens, autarquias, entre outros.
Estarão presentes, entre outras/os, as sobreviventes Sabrinna Valisce, da Nova
Zelândia, e Huschke Mau, da Alemanha, de forma a partilhar o seu testemunho sobre
o sistema da prostituição em países com modelo de regulamentação e
descriminalização. Teremos connosco também Rachel Moran, da Irlanda, sobrevivente
e ativista pelo modelo abolicionista.
No final da conferência será apresentada uma peça de teatro que se foca no tráfico de
mulheres e raparigas para fins de exploração sexual.
Durante o decorrer da conferência terá lugar uma exposição com as vozes de
mulheres e raparigas de diferentes partes do mundo e esferas de intervenção sobre a
prostituição e as suas consequências na desigualdade de género.
Mais solicitávamos, se possível, a divulgação da conferência internacional pelos canais
ao seu dispor.
Inscrições, programa e oradoras/es: www.exitprostitution.org/.
Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/328350841057242/
Twitter: @PlatMulheres
Hashtag (Facebook & Twitter): #exitprostitution
Informações práticas:
Data: 21/09/2018
Local: Centro da Juventude de Lisboa
Horário: das 9:00 às 20h:00
Inscrições até 19 de Setembro: http://tiny.cc/EXIT.
Saudações feministas,
Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres
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