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DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRAFICO DE DONES, 

NENES I NENS. 23 setembre 

 

Manifest XARXA DE MUNICIPIS LLIURES DE TRACTA (https://redlibretrata.wordpress.com)  

 

El Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la Tracta de Persones se celebra el 23 de setembre. Va ser 

instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de Persones en coordinació amb la 

Conferència de Dones que va tenir lloc en Dhaka, Bangladés, al gener de 1999. 

 

La prostitució com una forma de violència de gènere extrema que ha de ser abolida i no una professió que cal 

reglamentar perquè regular la prostitució legitima i normalitza la prostitució com una «opció per a les pobres». 

 

Per això el 23 de setembre recordem el Conveni de Nacions Unides per a la Repressió de la Tracta de Persones 

i de l'Explotació de la Prostitució Aliena, de 2 de Desembre de 1948, que considera l'existència d'explotació 

sexual encara que existeixi consentiment de la víctima, així com de la Resolució aprovada pel Parlament 

Europeu el dia 2 de febrer de 2006 que insta a lluitar contra la idea que la prostitució és equiparable a un 

treball, el Protocol de Palerm de 2000, el Conveni sobre Lluita contra la Tracta d'éssers humans del Consell 

d'Europa de Maig de 2005 i la Resolució de Nacions Unides sobre tracta de dones i nenes d'1 de Febrer de 

2007. 
El fenomen de la prostitució té una relació directa amb la feminització de la pobresa. Són majoritàriament 

dones pobres i/o en situacions de desarrelament social les que estan en situació de prostitució. Per això, és 

necessari combatre les causes socials que aboquen a moltes persones a una situació de prostitució contra la 

seva voluntat: la desigualtat, l'exclusió, la injustícia social i la discriminació sexual, que limiten la llibertat 

d'opció de les dones. 
La prostitució i el tràfic i tracta de dones estan absolutament relacionats. La majoria de dones en situació de 

prostitució són o han estat víctimes de la «tracta de persones». Però tampoc és acceptable afirmar que hem de 

regular la prostitució com una professió perquè algunes dones afirmen que ho han triat lliurement. El suposat 

“consentiment” no és ni pot ser un atenuant de cap tipus d'explotació, de vulneració dels drets humans. Pot 

triar-se lliurement, consentir, l'explotació i la violència de gènere? Els drets humans es van establir per posar 

límits a determinades formes d'explotació (venda d'òrgans, esclavitud, …) tot i què alguns hi vulguin mostrar 

que és una lliure elecció individual. Són drets col·lectius no subjectes a rebaixar-se ni interrompre's ni 

eliminar-se per desitjos (ficticis o reals) individuals. La prostitució és una explotació i un abús sexual, al marge 

del consentiment de la víctima. Les tedioses discussions sobre prostitució lliure o forçada, o les elaborades 

diferenciacions entre tracta i prostitució, manquen de sentit sota aquesta òptica. Hi ha tracta perquè hi ha 

prostitució, de la mateixa manera que hi havia tràfic d'esclaus, perquè hi havia esclavitud.  
És cert que hi ha dones que “viuen” d'anar als platós de televisió i de ràdio i de publicar llibres anunciant les 

bondats de la prostitució com a ofici i recomanant-li-ho a les altres. Però l'actitud democràtica davant 

l'esclavitud es basa en el rebuig a un estatut degradant per a la dignitat humana, a la conculcació d'un dret 

humà, no en la percepció que cada esclau o esclava pugui tenir sobre la seva condició. 

 

“L'Informe sobre explotació sexual i prostitució i el seu impacte en la igualtat de gènere” del Parlament 
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Europeu, de febrer 2014, afirma que la prostitució representa una forma d'esclavitud incompatible amb la 

dignitat de la persona i amb els seus drets fonamentals, constitueix una de les violacions dels drets humans 

més atroços i és una forma de violència contra la dona. Afirma que té un efecte en la posició social de les 

dones i els homes en la societat, així com en la percepció de les relacions entre dones i homes i en la sexualitat 

i que, per tant, és al mateix temps causa i conseqüència de la desigualtat de gènere. I explica que tota política 

relativa a la prostitució repercuteix en la consecució de la igualtat de gènere, afecta a la comprensió de les 

qüestions de gènere i transmet missatges i normes a la societat. 

L'única solució real és l'ambiciosa postura del moviment abolicionista que busca anar a l'arrel d'un problema 

que afecta als drets humans. Drets que mentre que essencials estan fora de discussió: els de tota persona a no 

ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. Per aquest 

motiu el focus hàgim de dirigir-ho a eradicar la demanda, la clientela, els prostituidors. Perquè sense demanda, 

l'oferta desapareix. Establir estratègies que dissuadeixin als homes d'exercir aquesta forma de violència 

extrema contra les dones i els menors. No solament amb educació i conscienciació, explicant per a això amb 

la col·laboració dels mitjans de comunicació i del sistema educatiu, sinó amb mesures concretes normatives 

que, efectivament, posin els mitjans perquè els aparells legislatiu, judicial i policial penalitzin i persegueixin 

de forma efectiva a aquells homes que exerceixen aquesta violència masclista. Però, alhora, amb dotació 

econòmica suficient per oferir alternatives laborals i socials dignes i estables a les dones que estan en 

situació de prostitució. 

Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura, l'esclavitud infantil, la mort 
de milers de persones per gana. Però això no és prova de legitimitat ni validesa. Tenim el deure imaginar un 
món sense prostitució, el mateix que hem après a imaginar un món sense esclavitud, sense apartheid, sense 
violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació d'òrgans genitals femenins. Només així podrem mantenir 
una coherència entre els nostres discursos d'igualtat a la societat i a l'educació i les pràctiques reals que 
mantenim i fomentem. 




