
Federalisme i feminisme: solució global a l’explotació de les dones 

 

Feminisme i federalisme són dos conceptes que haurien d’estar lligats més que per les seves lletres. 

Per tal d'acabar amb el masclisme a tot arreu i aconseguir la plena igualtat entre dones i homes, han de 

ser necessàries una sèrie de lleis que traspassin les fronteres dels actuals estats.  

 

Recordant que fa menys d’una setmana es va celebrar el Dia internacional contra l'explotació sexual i 

el tràfic de dones, nenes i nens, creiem que la solució a la tracta de persones passa per tenir governs 

federals supranacionals que apliquin polítiques abolicionistes que ataquin directament a la demanda 

de prostitució (puteros) i no a les víctimes (prostituides), per tal d’acabar amb el negoci de la 

prostitució: ha de deixar de ser rentable per acabar definitivament amb la tracta de persones.  

 

Aplicar les polítiques abolicionistes a nivell estatal són bones mesures polítiques que han donat 

resultats molt positius, com ha estat el cas de Suècia, on les dades relacionades amb la prostitució ha 

anat disminuint progressivament des de la implantació de les mesures abolicionistes. Per contra, hi ha 

països com Alemanya o els Països baixos on la prostitució és legal i està regulada, on aquestes 

mesures no han fet desaparèixer la prostitució, sino que el nombre tant de persones prostituïdes com 

de consumidors ha crescut exponencialment any rere any, al igual que la tracta cap a aquests països. 

La conclusió és clara: mentre hi hagi un sol país al món on la prostitució sigui legal, continuarà havent 

tracta de dones i nenes arreu del món per tal de cobrir aquesta demanda.  

 

El problema de la tracta de persones és global, per tant necessitem solucions i lleis compartides i 

coordinades per aconseguir acabar amb aquesta vulneració dels drets de les dones.  

 

Des de la Joventut Socialista de les Comarques Tarragonines demanem la implicació de dels i les 

socialistes en la tasca de fer arribar el reclam a favor de l’abolició de la prostitució a Catalunya, a 

Espanya i al món. Hem de lluitar per a què la Unió Europea s’acabi convertint en els Estats Units 

d’Europa. Només amb la implicació activa de totes les institucions possibles, des de l’ajuntament més 

petit fins a les institucions que conformen la Unió Europea, amb una mirada totalment federal en 

aquest procés de treball en comú, aconseguirem que la prostitució passi a la història. 

 

 

 

 


