
 

 

Sexu-esplotazioaren eta pertsonen salerosketaren aurkako borrokari ekiteko unea iritsi da 

Egoera ahulenean daudenen duintasunagatik eta segurtasunagatik 

Irailak 23, sexu-esplotazioaren eta pertsonen salerosketaren aurkako nazioarteko eguna da. 

Pertsonen Salerosketaren kontrako Koalizioaren Munduko Konferentziak ezarri zuen eguna, 

Dhakan (Bangladesh) egin zen Emakumeen Konferentziarekin koordinatuta, 1999an. Egun 

horretan bertan, irailaren 23an, onartu zen haurren prostituzioaren aurkako lege bat lehen 

aldiz munduan, 1913an. 

Ezker Anitzako kideok salatu nahi dugu, 2020ko irailaren 23 honetan, ezin dugula jarraitu 

pertsonen esklabotza eta salerosketa onartzen. Pertsona horien % 94 emakumeak dira. Asko 

eta asko emakume gazte eta adingabe behartsuak dira, beste nonbaiteko emakumeak, 

pobretutako herrialdeetako emakumeak, eskubiderik gabeko emakumeak. Sexu-

esplotazioaren biktimak indarkeria matxistaren biktima ikusezinenak dira. Ez ez dakigulako non 

dauden, baizik eta prostituzioaren itzalpean gertatzen denaz arduratzen ez garelako. Gaitz 

sozial izugarri bat da. Are gehiago, ez da gaitz horren aurka egiten, ez bere burua 

demokratikotzat duen gizarte baten indar eta konpromisoarekin, bederen. Kontua ez da 

bakarrik delitugileei jazartzea, baizik eta biktimei lagunduko dieten neurri integralak abiaraztea 

ere. Haien bizitzak garrantzitsuak dira. 

Sexu-esplotazioaren biktimek zailtasun ugari dituzte egoera horretatik irteteko: Emakumeak 

berdintasun faltan eta jazarpenean kateatuta dauzkan egiturazko indarkeriaren testuinguruari 

gehitu behar zaizkio babesa eta laguntza emateko baliabide eraginkorrik ez izatea 

(etxebizitzaren, enpleguaren edo osasunaren arloan) eta emakume hauetako askoren 

eskubideak ukatzea (administrazio-egoera irregularrean egoteagatik bizilekurik lor ezin 

dezaketen migranteak dira asko eta asko). Kalteberatasunak, indarkeriak eta isolamenduak 

babesik gabe uzten ditu baliabide eta eskubide horiek baliatzeko orduan. Gainera, gure legeria 

ez da argia eta badaude esplotatzailearen mesederako lege-zirrikituak (hala nola 

«hirugarrengotza lokatiboa ezabatzea», hots, prostituzioan jarduteko erabiltzen den lokalaren 

alokairua). Horrela, zaildu egiten da emakume horiek bizi duten egoera frogatzea. Horren 

guztiaren gainetik, Atzerritarrei buruzko Legea dago: administrazio-egoera irregularra 

betikotzen du eta emakume horiei galarazi egiten die beren eskubideak gauzatzeko aukera. 

Horixe bera diote Estatuko Fiskaltza Nagusiaren datuek: 2017an, 122 kausa judizial baino ez 

ziren abiarazi gizakien salerosketagatik; horietako 103ren xedea sexu-esplotazioa izan zen. 

Espainia da Europa osoan ordainpeko sexuaren eskari handiena duen herrialdea. Negozio 

horren oinarrian emakume behartsuenen esklabotza modernoa eta gizarte guztiaren isiltasun 

konplizea daude. Izan ere, ez dago prostituzioaren barruan sexu-esplotazioaren biktimen 

ehunekoari buruzko datu ofizialik. Horra hor ikusezintasunaren beste adibide bat. Bitartean, 

pobreziaren feminizazioan, emakume ugariren kalteberatasunean eta, nola ez, kontsumitzeko 



emakumeen gorputzak nahi dituzten gizonen eskari gero eta handiagoan oinarritutako 

negozioa mantentzea sustatzen da, milioiak mugitzen dituena. 

Ezker Anitzako kideok salatzen dugu ez dugula aurrerabide handirik egin Estatu bezala hartu 

ditugun konpromisoak betetzeko bidean: hala nola 1962ko «pertsonen salerosketari eta 

besteren prostituzioari jazartzeko hitzarmena» edo Europako Parlamentuaren 2014ko 

otsailaren 26ko Ebazpena, «sexu-esplotazioari eta prostituzioari eta genero-berdintasunean 

duten eraginari buruzkoa». Azken horretan adierazten da prostituzioa bateraezina dela 

emakumeen duintasunarekin eta giza eskubideen kontrakoa dela, tartean, genero-

berdintasunaren kontrakoa. 

Gainera, salatzen dugu emakume horien egoera are prekarioago bilakatu dela pandemiaren 

testuinguruan. Alarma-egoeraren dekretuak klubak itxi bazituen ere, ez zen gauza bera gertatu 

prostituziorako erabiltzen diren beste espazio askotan. Emakume horietako askorengana ez 

ziren iritsi erantzun koordinatuko ereduak, bizileku alternatibo segurua eta arreta 

soziosanitarioa eskaintzekoak, eta erakundeek eman behar izan zieten erantzuna premia-

premiazko beharrei. 

Bestalde, askok eta askok ez dute bizitzeko gutxieneko diru-sarrera ere jaso. Prostituzioan 

diharduten emakumeei ere diru-sarrera hori emango zitzaiela aldarrikatu arren, sexu-

esplotazioaren biktima diren emakumeek ez dute, gaur-gaurkoz, egoera horretatik irteteko 

baliabiderik. Gainera, prostituzio-etxeak ixteko gomendioa ezin da besterik gabe egin, 

prostituzioan diharduten pertsonei estaldura duin bat eskaini behar zaie. 

Egoera honen aurrean, epe luzeko neurriak behar dira, neurri integralak. Ezker Anitzako kideok 

uste dugu Enplegu eta Prestakuntza Plan bat premiazkoa dela, emakume horiei alternatiba 

duinak emateko. Aldi berean, bizileku alternatiboak eskaini behar zaizkie, eta administrazio-

egoera erregularizatzeko eskubidea bermatu behar zaie. 

Ezker Anitzako kideok uste dugu badela garaia onartzeko prostituzioa indarkeria matxistaren 

beste aurpegi bat dela; Estatu honetan egiteke dugun lana da hori oraindik ere. Aitorpen hori 

eginda, prostituzioa desagerrarazteko legeak indarrean jarri dituzte beste herrialde batzuetan, 

hala nola Suedian, Frantzian edo Irlandan. Horrela, emakume prostituituek, jazarpena eta 

ahanzturaren ordez, laguntza eta babesa jasotzen dute (gizarte-laguntzak, laneratzeko 

laguntzak, prestakuntza, etab.) eta, aldi berean, eraginkortasunez egiten da proxenetismoaren 

eta gure gorputzen eskariaren kontra. 

Horregatik, Ezker Anitzako kideok uste dugu prostituzioa desagerrarazteko lege integral bat 

behar dugula, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta harreman afektibo-sexualak 

sustatuko dituena, behin betiko desager dadin gizonek kontsumitzeko zerbitzari sexualak 

eskatzen dituen kultura patriarkala, bortxaketaren kultura eta pribilegioa babesten baititu 

beren sexu-desirak gure gorputzekin asetzeko. Horretarako beharrezkoa da, gainera: 

- Isilpean gordetako errealitate hori ezagutzera ematea; izan ere, indarkeria matxista guztiek 

bezala, batzuen pribilegioak besteen duintasunaren bizkar mantentzen ditu. 

- Benetako estaldura bat, hasieratik bertatik, sexu-esplotazioaren biktimentzat, hori 

bideragarri egingo duen atzerritarrei buruzko lege batekin. 

- Pobreziaren feminizazioari ekitea benetako alternatibak eskainita, emakume bakar batek ere 

ez dezan prostituziora jo behar beste aukerarik ez duelako. 



Ezker Anitzako kideok ez dugu ahazten, gainera, pertsonen salerosketaren kontrako eguna ere 

badela gaurkoa. Badakigu % 80 sexu-esplotazioaren biktima direla, baina gainerako % 20ak 

esklabotzaren kontrako babes eraginkorra bermatuko dien politika integral bat behar dute. 

Horregatik, Ezker Anitzako kideok pertsonen salerosketaren kontrako lege integral bat 

eskatzen dugu, genero-ikuspegiarekin. Haren oinarria izan beharko litzateke kasuak 

identifikatu eta salatzeko eta biktimei aurrera egiteko eta mantentzeko prozesuak erraztuko 

dituzten protokolo egokiak ezartzea, prebentzioan ardaztuta zehapenetan baino gehiago, 

azken horiek ez baitira eraginkorrak delituak saihesteko. Zigor-sisteman aldaketak ekarriko 

dituen arau bat behar dugu (ekimen handiagoa, esklabotza-delitua sortzea, etab.) baina, batez 

ere, fokua zeharkako ikuspegi batekin biktimetan eta horien beharretan jarri behar dugu. 

Gaur, irailak 23, nazioarteko borrokarekin eta pertsona kalteberenen esplotazioaren aurkako 

defentsarekin dugun konpromisoa berretsi nahi dugu. Horregatik, Ezker Anitzako kideok 

Estatuko eta Europar Batasuneko erakundeei exijitzen diegu XXI. mendeko esklabotza 

amaitzeko konpromisoa erakuts dezatela. Gaitz sozial baten aurrean gaude, herrialde 

behartsuetako emakume arrazializatuak eta migratzaileak esplotazio gordinean jarriz sistema 

kapitalista eta patriarkal honetan mozkin ekonomiko handiak sortzen dituen gaitz bat, eta 

heldu da haren kontra gogoz ekiteko unea. Azkenik, gizarteari dei egiten diogu arazo honen 

aurrean ez ikusiarena egiten jarrai ez dezan. Emakume eta neska horien bizitzak ere 

garrantzitsuak dira. 

Amai dezagun esplotazioa eta esklabotza. 

 

 

 

2020ko irailaren 23a, 

Ezker Anitzako Emakumeen Saila 


