
La prostitució 
 
La prostitució és un tema extraordinàriament complex i escabròs amb moltíssimes 
connotacions de caire social, econòmic, legislatiu, etc. 
 
No entrarem a valorar la consideració moral que ens mereix la prostitució, en tant que 
creiem que la moral l’ha de definir un mateix, i per tant, que és una qüestió que no hem 
d’imposar a les altres persones. No obstant, voldríem aturar-nos a l’hora de tractar aquest 
tema des d’un punt de vista estricte dels drets i llibertats individuals que cal contemplar 
en l’exercici d’aquesta activitat. I en aquest sentit, al nostre entendre, caldria separar en 
primer lloc quins són els drets fonamentals a salvaguardar: llibertat de decidir sense 
abusos ni explotació, drets dels menors, ordre i moral pública, drets laborals etc. 
 
Si ens centrem en els drets laborals observem que al marge de consideracions de moral 
individual, des d’un punt de vista del respecte a les llibertats, quan un adult acorda 
lliurement i sense coaccions a canvi d’un preu fixat, lliurar un servei de caire sexual 
s’està produint un pacte entre dues persones lliures en el qual la resta de la societat no hi 
ha de fer res perquè violaria el seu dret a decidir lliurement i independent. Voldríem 
emfatitzar que aquest plantejament únicament és possible en una situació (molt sovint 
irreal) mancada de coaccions ni vulneració de drets de tercers. 
 
Si aquest acord és lícit i forma part de la llibertat de les persones, la conseqüència lògica 
és legalitzar-lo mitjançant la seva regulació per tal que aquells que en volen fer un negoci 
rebin els mateixos drets i obligacions que qualsevol altra activitat econòmica: drets 
laborals i socials (contracte de treball, seguretat social, impostos, vacances, horari i 
condicions de treball, riscos laborals, sindicació etc.).   
 
No cal dir que legalitzar aquesta activitat no hauria de suposar en cap sentit donar 
facilitats a activitats criminals com ara el tràfic de drogues, abusos als treballadors del 
sexe, violència, tràfic de blanques o amb menors, encara que moltes vegades vagin lligats 
al món de la prostitució, ni menystenir els drets de terceres persones que pateixen 
d’externalitats negatives del negoci en qüestió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Però si criem en la llibertat com a principi suprem hem de respectar els drets a la llibertat 
sexual i econòmica d’aquells que la pretenen exercir voluntàriament i sense coaccions. És 
en aquest marc on entra la prostitució que creiem que el legislatiu hauria de regular. De la 
mateixa manera que es respecten i es regulen formes molts semblants de negoci sexual 
com ara la pornografia: primer negoci d’Internet i la indústria audiovisual amb uns 
creixements en el consum espectaculars. 
 
Com a liberals veiem la prostitució com una relació lliure entre adults, i no hi barregem 
ni imposem la nostra moral individual, com farien els conservadors mitjançant la 
concepció d’una moral col·lectiva a seguir, no únicament en la pràctica privada, sinó 
també en l’exercici de les funcions públiques. 
 
Com deia el setmanari The Economist recentment les persones han de ser lliures per 
comprar i vendre el que vulguin, incloent-hi els seus cossos. 
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