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N 
azio Batuen Erakundearen esane-
tan (NBE), 13.879-40.000 emakume 
dauzkate sexurako esplotatuta Espai-
niako estatuan, eta emakumeen 

salerosketa sareekin lotutako herrialde nagu-
sietako bat da, dela hartzaile gisa, dela iga-
robide-moduan.

Nigeria, Errumania, Txina, Dominikar Errepublika, 
Brasil, Kolonbia eta Paraguai, nagusiki herrialde 
horietan bereganatzen dituzte emakumeak sareek, 
gero Espainian esplotatzeko, Estatuko Fiskaltza Na-
gusiaren esanetan.

Fenomeno hau Hegoaldeko Mugaz harago doa, 
baina erakunde sozialek nahiz iturri ofizialek hain-
bat eremutan adierazi dutenez (eremu publikoetan 
nahiz lan-eremuetan), irudipena dute (datu fidaga-
rririk ez baitago) kostaldera pateratan iristen diren 
emakume gehienak sexu-esplotaziorako saleroske-
taren biktima izan daitezkeela.

Espainiako estatuan prostituzioaz egin diren azter-
lanek diotenez, prostituzioan aritzen diren emaku-

meen %80-90 bitartean atzerritarra da. Erakundeak 
eta akademikoak, gainera, bat datoz honetan: 
emakume horietako asko, egiatan, sexu-esplota-
ziorako salerosketaren biktima dira. Errealitate ze-
haro kezkagarri baten aurrean gaude, beraz, eta 
emakume atzerritarrei eragiten die, batik bat. Eta, 
hala eta guztiz ere, 2016ra arte, 6 pertsonak soilik (4 
emakumek eta 2 adingabek) jaso zuten nazioarteko 
babesa Estatuan, indarkeria horregatik.

2016ko azken lauhilekoan, Barne Ministerioak 19 
emakume afrikarri eman zien nazioarteko babesa, 
sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima izatea-
gatik; haietako batzuek adingabeak zituzten beren 
ardurapean. Dena den, oraindik goiz da jakiteko ba-
bes hori irmoa izango den edota izaera politikoko 
zirkunstantzia berezietara mugatuko den.

Babes horiek ematearen aldeko erabakia, izan ere, 
une berezi batean gertatuko da: Espainiako esta-
tua Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren hileko 
lehendakaritza hartzera doanean. Eta Segurtasun 
Kontseiluak lehentasunezko gaitzat hartua dauka 
pertsonen salerosketa. Proposatzen duena, ze-
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hazki, gatazka-egoeran dauden herrialdeetatik 
etorritako pertsonak salerosteari buruzko “eztabai-
da erraztea” da; batik bat, talde terroristek egiten 
dutenaz, sistematikoki baliatzen baitira pertsonen 
salerosketaz, eta, horretarako, emakumeen eta 
neskatxen kontrako sexu-indarkeriaz.

Sexu-esplotaziorako salerosketa, ez dago zalan- 
tzarik, genero-indarkeria modu bat da, eta giza 
eskubideen beste urraketa larri batzuekin batera 
gertatzen da. Emakume horietako askorentzat, 
jatorriko herrialdera itzularazia izateko posibilita-
tea sekulako arriskua da, gerta baitakieke berriro 
biktimizatuak izatea, edo berriro salerosiak, edo 
ostrazismo soziala pairatzea, edo beren funtsezko 
eskubideak larriki urratzea…

Dokumentu honetan sexu-esplotaziorako saleros-
ketara hurbilduko gara labur-labur, genero-arra-
zoiengatiko jazarpena den heinean, lagungarri 
izango delakoan salerosita dauzkaten emakume 
atzerritarrak emakume errefuxiatu gisa identifikatze-
ko. Gainera, emakumeak salerostea mugak kontrol-
pean eta militarizatuta edukitzearen ondorio larrie-

netako bat dela agertzen du dokumentu honek, eta 
emakumeen gorputzean eta bizitzan dituen ondo-
rioak aztertzen ditu.

Gizakiak salerostea helburu baterako baino gehia-
gotarako egin ohi den zerbait da, eta emakumeak 
nahiz gizonak dira salerosiak, neskatxak nahiz mu-
tikoak. Dokumentu honek, alabaina, gizakien sa-
lerosketaren askoz eremu zehatzagoa du aztergai: 
sexurako esplotatzeko salerosketa, eta, gainera, 
emakume eta neskatxa atzerritarrek pairatzen du-
tena, Espainiako estatuan. Eta horien artean, batik 
bat, Saharaz hegoaldeko Afrikakoak diren emaku-
meen egoera, are ikusezintasun-egoera larriagoan 
daudelako eta mugei buruzko politikek askoz ondo-
rio latzagoak dituztelako haiengan  
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1.1.- Zer da gizakiak salerostea?

Europako Kontseiluak gizakien salerosketaren aurka 
emandako hitzarmenean (hemendik aurrera Varso-
viako Hitzarmena esango diogu), honela definitzen 
da, 4. artikuluan, gizakiak salerostea:

 Zer?
Pertsonak kontratatzea, garraiatzea, lekualdatzea, 
ostatatzea edo etxean hartzea

 Nola? Zer bitartekoren bidez1?
 indarraz baliatzeko mehatxu eginez, egiatan in-
darkeriaz baliatuz edo behartzeko beste edozein 
modu erabiliz, 

 bahiketaz, iruzurraz edo engainuaz baliatuz, na-
gusikeriaz jokatuz edo ahultasun-egoeraz baliatuz, 

 ordainketak egitea edo onurak lortzea eskainiz 
edo onartuz, pertsona baten gaineko aginpidea 
duen norbaiten adostasuna lortzeko, sexu-esplo-
taziorako.

 Zer esplotazio-modu sartzen dira?
 besteren prostituzioaren esplotazioa edota 
beste sexu-esplotazio modu batzuk, 

 lan edo zerbitzu behartuak, 

 esklabotza edota esklabotzaren moduko jar-
dunak, 

 mirabetza edo organoen erauzketa.

Garrantzi handikoa da gogoan izatea, Varsoviako 
Hitzarmenean adierazten den bezala, balizko esplo-

Emakumeak 
sexu-esplotaziorako 
salerostea: emakumeen 
gorputzak merkantilizatzearen 
adierazpen larriena

1 Neska edo mutil adingabe bat 
sexu-esplotaziorako kontratatzea, 
garraiatzea, lekualdatzea, 
ostatatzea edo etxean 
hartzea «gizakien salerosketa» 
moduan hartzen da, beti, baita 
adingabeak hitzarmenean 
jasotako bitarteko horietatik ezein 
aipatzen ez badu ere.
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tazio-kasu batean gizakien salerosketaren biktima 
izan daitekeena ados agertzea ez dela kontuan iza-
tekoa, adostasun hori aipatu berri dugun bitarteko-
ren baten bidez lortu bada.

NBEren esanetan, oraingo esklabotza-modue-
tako bat da gizakien salerosketa.

1.2.- Merkantilizazioa, 
patriarkatua eta xenofobia

Emakumeen eta neskatxen gorputzak merkantili-
zatzearen adierazpen larriena da sexu-esplotazio-
rako salerosketa. Sistema patriarkalaren ondorio 
da, batetik, eta imajinario xenofoboaren ondorio, 
bestetik; sistema patriarkala genero-indarkerien 
bidez betikotzen dugu, eta imajinario xenofoboak, 
berriz, legitimatu egiten du “beste” horiei maila be-
reko tratua ez ematea.

Emakumeak salerostea, alabaina, ez da soilik jato-
rria kulturan, gizartean edo politikan duen zerbait; 
beste ezer baino areago, merkatu-errealitate bat 
da. Merkatua gailentzen da, eta, agertoki horre-
tan, logika kapitalistari eta patriarkalari jarraituz, 
negozioak egiten aritzen da gutxiengo bat, norbe-
raren irabaziak eta interesak maximizatzea duela 
helburu nagusi, giza eskubideak errespetatzearen 
gainetik. Gizakiak salerosteko sare horiek zergatik 
dauden eta zergatik ari diren hazten, horren arra-
zoietako bat da hala zaintza-lanen industria nola 
sexuarena hazten ari direla helmugako herrialdee-
tan, batez ere Europan eta, zehazki, Espainiako 
estatuan.

Silvia Federiciren2 hitzetan, Estatuak emakumeen 
gorputzen gainean kontrola izatea «ezinbesteko 
lotura da, eta norabidea aldatzea ekarri zuen kapi-
talismoaren historia osoan, hasieratik gaurdaino». 
Kapitalismoa esplotazio-sistema bat da, eta lana 
pribilegiatzen du, bere aberastasunaren iturri den 
heinean, bere metaketaren iturri den aldetik. Eta 
lan-indarra produzitzeko iturrietan nagusia, ja-

kina, emakumeen gorputzak dira. Jada XVI. eta 
XVII. mendeetan, Erdi Aroko sorgin-ehiza haietan, 
inoiz ez bezala jazarri zituzten emakumeak; Esta-
tuak eta kapitalak eginahalak eta bi egin zituzten 
emakumeek beren gorputzetan eta sexualitatean 
zeukaten kontrola birrintzeko.

Gaur egun ere, lan-indarra ugaritzeko beharra du 
kapitalismoak, gero desjabetzeko, eta, horreta-
rako, emakumeen gorputzen mende jarraitzen du, 
sistema iraunaraziko badu. Hierarkiek eraginda, 
desberdintasunak diskriminazio-iturri bihurtzen 
dira, eta debaluazio- eta mendekotasun-iturri ere 
bai. Horregatik, emakumeen gorputzak, eta atze-
rritarrak direnen gorputzak batik bat, ezinbesteko 
bihurtzen dira, helburu hori lortzeko.

Drogaren eta Delituaren aurkako Nazio Batuen 
Bulegoak (UNODC) egin dituen kalkuluen arabera, 
140.000 emakume eta neskatxa inguru dauzkate 
sexu-esplotaziorako salerosketa-egoeran Euro-
pan. Sareek, bestalde, urtean 3.000 milioi dolar 
inguru lortzen dituzte negozio horri esker, eta, 
paradoxikoki, Europako BPG %3, 7 handitzen da, 
kalkuluan drogak, armak eta prostituzioa sartuz 
gero. Emakumeak eta neskatxak sexu-esplotazio-
rako salerostea negozio biribila da, arrisku gutxi-
koa eta irabazi handi-handiak ematen dituena.

Indarkeria heteropatriarkalek 
eraginda, emakumeak eta 
neskatxak baztertuta

Emakumeen errealitatea zertan den definitzeko 
ikuspegi bakarrik ez dago, batzuen eta besteen 
bizipenak ezin desberdinagoak baitira askotan, 
eta denek ez baitituzte zapalkuntza-modu ber-
berak jasaten, generoarekin edo identitatearekin 
lotutakoaz gainera. Baina hau esanda, ez dugu 
okerrik egingo: indarkeriak kultura, arraza eta et-
nia guztiak zeharkatzen ditu, gizarte-klase eta er-
lijio guztiak ere bai, eta emakumezkoen bizi-ziklo 
osoan dago.

Mugimendu feministek egindako lanari esker, in-
darkeria-modu horri buruzko gero eta datu gehiago 
ditugu, eta orain, badakigu: indarkeria heteropa-
triarkala egiturazkoa da, eta gerra-garaietan ez ezik, 
bake-garaietan ere gertatzen da. Eremu publikoan 
nahiz pribatuan egiten da, eta pertsonen arteko 
harremanen bidez ehuntzen eta elikatzen dugu, 
etengabe, etxean, lan-merkatuan, ordenamendu 
juridikoan, komunitateko bizitzan…

Beste azpiratze-sistema orok bezala, patriarkatuak 
ere, iraungo badu, ezinbestean behar du bere al-
deko ideologia eta imajinario sinbolikoa sortuko 
dituen sistema bat, legitimazioa emango diona. 
Horrela, engranaje sozial eta kultural erabateko bat 
bihurtzen da, eta engranaje horretan, emakumeak 
eta neskatxak zapalduta bizi daitezen heztea da as-
moa. Sistema hau heteropatriarkala eta neoliberala 
da, pertsonak baztertzea eta bortxaz gabetzea ditu 
zutabe, eta erdian, sistemaren erdian, zapalkuntza 
eta kontrola daude: emakumeen gorputzen eta bi-
zitzaren gaineko kontrola eta zapalkuntza.

Herrialde eta testuinguru guzti-guztietan, emaku-
meak eta neskatxak diskriminatuta bizi dira, ez di-
tuzte gizonezkoen aukera berberak baliabide eko-
nomiko nahiz sozialak lortzeko, eta pobreziazko 
egoera sozioekonomikoan gertatzera darama- 
tza horrek. Gainera, bizitzari eusteko eginkizuna 
emakumeei egokitzen zaienez (lana sexuaren ara-
bera banatzearen ondorioz), askoz egoera latza-
goak jasan behar izaten dituzte maiz, eta latzak ez 
ezik, oraingo neokolonialismo liberalari esker, gero 
eta egoera prekarioagoak.

Patriarkatuak, bestalde, sexu-harremanak harre-
man politikotzat hartzen ditu, eta emakumeak nahiz 
LGTTBI3 kolektiboa mendean izateko edo azpian 
hartzeko erabiltzen. Diskriminatu eta jazarri egi-
ten ditu, haien sexualitatea kontrolatuz, eta haien 
ugalketa-ahalmena, eta haien gorputza. Alegia, 
haien sexu- eta ugalketa-eskubideak urratzeko jar-
dunez baliatuz. Indarkeria-modu espezifikoak dira, 

3 Lesbiana, Gay, Transexual, 
Transgenero, Bisexual eta 
Intersexualak.

4 Madrilgo Abokatuen 
Elkargo Gorenean pertsonen 
salerosketarekin lotutako 
auzietarako ofiziozko txandan 
sartzeko ikastaroaren zuzendaria.

5 Emakumearen Euskal 
Erakundea, Eusko Jaurlaritzaren 
mendekoa. 

6Jardunaldia: emakume eta 
adingabeak sexurako salerostea, 
Gasteizen, 2016ko azaroaren 
10ean.

2 Federici, Silvia (2014):  
“El cuerpo de la mujer es la 
última frontera en el capitalismo”.
Hemen eskuragarri: http://
www.eldiario.es/norte/euskadi/
cuerpo-mujer-ultima-frontera-
capitalismo_0_260374735.html

eta emakumeek (eta neskatxek) pairatzen dituzte, 
indarkeria erabat zabalduta eta gatazka armatuko 
egoerak dauden testuinguruetan, emakumezko iza-
te hutsagatik.

Gaur egun, azkenik, nazioarteko terrorismoa da-
goen honetan, talde armatuentzat finantzabide ere 
bihurtu da emakumeak salerostea. Mariano Calle-
jak4 bikain azaldu zuen Emakundek5 2016ko aza-
roan antolatutako jardunaldi6 batzuetan: droga eta 
armak behin saltzen dira; emakumeen gorputza, 
aldiz, behin eta berriz, eta berriz, eta berriz sal dai-
tezke. Irabazi handiak ematen ditu negozio horrek
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P 
obrezia endemikoa, generoagatiko jazar-
penak (ezkontza behartua eta klitoriaren 
ablazioa erabat zabalduta daude Saharaz 
hegoaldeko Afrikan), gatazka armatua, 

terrorismoa, indarkeria orokortua… Horrek guztiak 
egoera zailean uzten ditu emakumeak eta neska-
txak maiz, eta aukeratu egin behar izaten dute: aurre 
egin bizitzea ere askotan merezi ez duen bizitza bati, 
edo migrazio-prozesu bati ekin, egiaz ihesa baino 
ez dena, asko-askotan.

Iparraldean xaria daukagu. Horrek esan 
nahi du emakume guztiok behartuta 
gaudela beloa jantzita ibiltzera eta agintzen 
digutenarekin ezkontzera. Ezin dugu 
motoan ibili edo gona jantzi. Neskak, behin 
10 urte betez gero, ezkontzera behartuta 
gaude (…) Unibertsitatean azken mailan 
nenbilela, enpresen administrazio eta 
zuzendaritza ikasketak egiten, egun batean 
aita Sokotora etorri, eta esan zidan jada 

ezkontzeko prest nengoela. Gizon bat ekarri 
zidan, probintziako senataria, 52 urtekoa. 
Nik 20 nituen.

Behin eta berriro ikusten dugun zerbait da pate-
rak eta kaiukoak Andaluziako kostaldera iristen. 
Beharbada, irudi horiexetan bakarrik ikusten dugu 
emakume afrikarrak Espainiako estatuan sar- 
tzen. Ikusi ditugu haurdun, ikusi ditugu haurtxoak 
besoetan dituztela. Sekula ez ditugu ikusi alan-
bre arantzadunez jositako hesiaren gainetik salto 
egin nahian Ceutan eta Melillan. Nola lortzen dute 
emakume horiek Hegoaldeko Muga zeharkatzea? 
Zergatik jartzen dute arriskuan beren bizitza eta 
seme-alabena, itsasoa zeharkatzen saiatuta? Zer 
aukera dituzte Europara iristeko?

Europak, segurtasun-politikekin eta legez kanpoko 
immigrazioaren aurkako borrokarekin itsututa, 
mugak blokeatu ditu, antolaketa militar eta polizial 
itzelezko baten bidez. Horrek izugarri zaildu du 

Hegoaldeko Muga: 
ez daitezela iritsi7

7 Kapitulu hau eta hurrena (3. 
kapitulua) idazteko, CEARen 
barne-iturriez gain, zenbait txosten 
erabili ditugu. Batetik, APDHA 
elkarteak Hegoaldeko Mugari 
buruz egindako bi (Derechos 
Humanos en la Frontera Sur. 

2016ko eta 2017ko txostenak).Eta 
bestetik, talde-lanean egindako 
txosten bat, Ceuta&Melilla: 
centros de selección a cielo 
abierto a las puertas de 
África izenekoa (2015eko 

abendua), elkarte hauek guztiek 
egina: Grupo Antirracista de 
Acompañamiento y Defensa 
de los Extranjeros y Migrantes 
(GADEM), La Cimade, Migreurop 
sarea eta APDHA.
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jendea hona iritsi ahal izatea, eta igarotzea bera 
indarkeria-modu berri bat bihurtu du. Europar Ba-
tasuneko Estatuen Kanpoko Mugetan Lankidetza 
Operatiboa Kudeatzeko Europako Agentzia (FRON-
TEX), nazioarteko uretako patruila-ontziak, hiruga-
rren herrialdeetako atxiloketa-zentroak (adibidez, 
Mauritanian edo Libian), Ceuta eta Melillako burdin 
langa horzdunak, sartu nahian dabiltzanak atzeman 
orduko itzularaztea, berriz hartzeko akordioak, lanki-
detza-hitzarmen baldintzatuak, atzerritarrak barne-
ratzeko zentroak (CIE), deportazio-hegaldiak... Ugari 
dira mekanismoak, inor ez dadin hona iritsi.

Herrialde seguru batera iristeko, luzea eta latza da 
bidea: norberaren herrialdetik irten, muga militari-
zatuak igaro, bizirik atera diskriminazio patriarkaletik 
eta arrazagatiko diskriminaziotik, bizirik atera basa-
morturik, itsasotik, alanbre-hesietatik… Hori lortzea, 
gaur egun, Europako herrialdeei pultsua egin eta 
irabaztea da, denek bat eginda dirutza gastatzen 
baitute, dirutza eta giza baliabide eskerga eta izu-
garri baliabide material eta militar pila, zertarako eta 
beren politika abian jartzeko, jendeak bere sorterritik 
irteteko modurik izan ez dezan. Eta irtetea lortzen 
badute, bidean gera daitezen; eta iristea lortzen ba-
dute, itzularaz ditzaten.

Nik oso garbi neukan. 17 urte baino ez 
nituen, baina oso ondo jantzita neukan 
burua (…) Nire adineko beste neskak baino 
helduagoa nintzen. Ez nintzen arriskatuko 
Marokotik joaten, hori garbi neukan; 
Marokon jendea hil egiten da itsasoan, 
seguru, hori zorte-kontua da (...) Nik 
hegazkinez bidaiatu nahi nuen, hori garbi 
neukan. `Morroi´ hark hemengo 10.000 euro 
halakoren bat eskatzen zigun.

2.1.- Datuak

5.000 pertsona baino gehiago hil ziren 2016an 
Europar Batasunaren Mediterraneoko mugetan; 
hildako gehien eragin dituen ibilbidea bihurtu da. 

2000tik gaurdaino, 37.000 dira hildakoak. Ez daki-
gu zenbat pertsona hiltzen diren basamortuan, Afri-
kako iparraldea zeharkatzen ari direla.

Gure txalupan 59 gindoazen, eta beste 
batean, berriz, 60 zihoazen. Haurrak ginen, 
emakumeak, haurdunak. Irten bezain laster, 
ez dakit zer gertatu zen, baina olatu batek 
kaiukoa irauli zuen. Nik ez dakit igerian, 
baina olatuak urertzerantz eraman ninduen. 
Jaiki nintzenean, nire alboan gorpuak 
zeuden, jendea hilda. Oso bizkor gertatu 
zen dena, segundo batean, begiak itxi-
ireki batean. Gure txalupako 59etatik 22 
atera ginen bizirik. Beste txalupako guztiak 
hil ziren. 3 egunean shock-egoeran egon 
nintzen, ezin nuen hitz egin. Haurrak eta 
haurdun zeuden emakumeak hil egin ziren.

Milaka pertsona atzematen dituzte Hegoaldeko 
Muga deritzon eremuan (Ceuta eta Melilla, haitzak, 
penintsulako hegoaldeko kostaldeak, Balearrak 
eta Kanariak), nahiz eta leku horietatik sartzen dire-
nak Europar Batasunean legez kanpo sartutakoen 
%4 baino ez diren, Andaluziako APDHA elkartea-
ren esanetan8. Pertsona horien ehuneko txiki bat 
emakumeak eta neskatxak dira. 2016an, 14.128 
pertsona iritsi ziren Espainiako estatura Hegoalde-
ko Mugan zehar (itsasoz edo lehorrez). Horietatik 
%10 baino ez zen emakumea eta horietatik 65, 
haurdun zeuden.

Elkarte horrek behaketa-lan izugarria egiten du, ze-
haro beharrezkoa, penintsulako hegoaldean, eta 
datu argigarriak ematen ditu urtero bere txostene-
tan. Adibidez, 2016an iritsi ziren pertsonen %8 hau-
rra zen, eta itsasoan, gutxienez, 195 pertsona hil 
edo desagertu ziren.

Gurutze Gorriak Andaluzian larrialdiko arretan 
emandako datuei buruzko estatistiketan ageri de-
nez9, emakumeak Saharaz hegoaldeko Afrikatik 
etortzen diren pertsonen %8 dira, eta Magrebetik 

etorritakoen %1. 2015ean, guztira, 348 emakume 
etorri ziren. Horietatik 44, haurdun zeuden.

2.2.- Neurri legalak, ilegalak eta 
alegalak 

2014ko otsailaren 6an, hainbat pertsona itsasoan 
murgildu ziren, Marokotik igerian Ceutara iritsi na-
hian (hilabete batzuk lehenago 91 pertsona ibilbi-
de horrexetatik sartu ziren). Segurtasun Indar eta 
Kidegoek istiluen aurkako armak erabili zituzten 
pertsona haiek atzera egin zezaten; 15 pertsona 
hil ziren, eta bat, desagertu. Guardia Zibilak dio, 
bere jokabidea defendatu nahian, hil zirenetatik 
bat bera ere (guztiak gizonezkoak) ez zela Espai-
niako lurraldera iritsi. Bertsio ofizialaren arabera, 
muga zeharkatzeko, agenteak beraiek zeuden le-
rroa zeharkatu behar izango zuketen. Espainiako 
Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordeak (CEAR) 
esan duen bezala: “Ezagutzen diren muga guz-
tietan, horixe da aurreneko muga higikorra”. Hiru 
urtean inolako zigorrik jaso gabe egon ondoren, 
kasua berriro ireki da10.

2015eko martxoaren 30ean, indarrean sartu zen 
4/2015 Lege Organikoa, herritarren segurtasuna 
babestekoa (mozal-legea esan ohi zaiona). Lege 
horrek, azken xedapenetatik lehenean, beste 
xedapen gehigarri bat eransten dio (hamargarre-
na) atzerritarrei buruzko lege deritzonari (4/2000 
Lege Organikoa, Atzerritarrek Espainian dituzten 
Eskubide eta Askatasunei buruzkoa, eta Atzerritar 
horiek Gizarteratzeari buruzkoa), Ceuta eta Meli-
llako muga-hesietan duela urte askotatik ilegalki 
egiten ari ziren kanporaketak erregularizatzeko. 
Horrek nabarmen urratzen ditu bai Europar Ba-
tasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna eta bai 
Giza Eskubideen Europako Hitzarmena, batak 
zein besteak berariaz debekatzen baitute migra- 
tzaileak kolektiboki kanporatzea.

Bestalde, segurtasun-indar marokoarren kopurua 
izugarri handitu zuten, hiri autonomoetako hesiak 

10  Giza hilketa eta prebarikazio 
delituengatik salaketa jarri 
ondoren, Ceutako 6. instrukzio-
epaitegiak amaitutzat jo zuen 
kausa, 2015eko urriaren 15ean. 
2017ko martxoan, baietsi egin 
zen Coordinadora de Barrios, 
Observatori DESC eta CEAR 
elkarteek formalizatutako 
apelazio-errekurtsoa, eta, hortaz, 
aurretiazko eginbideei ekin behar 
zaie berriro.

8 APDHA, giza eskubideen 
aldeko Andaluziako elkartea (2016 
eta 2017).

9 Andaluziako Gurutze Gorria 
(2015): Trata de mujeres 
subsaharianas que llegan a 
costas andaluzas en patera.

zaindu eta inguruetako kanpamentuak desegin 
zitzaten. 2014an ere egin zituzten sarekadak, se-
kulakoak; orduko haietan, Gurugu mendiko koka-
guneak desegin zituzten (hura zen ezagunena, eta 
haietan nagusiki gizonak bizi ziren), bai eta txikia-
go batzuk ere, familiaz osatuak, Nador, Seluan eta 
Zegangan inguruetan.

2015eko martxo hartan bertan, orduko barne-ara-
zoetako ministro Jorge Fernández Díazek asi-
lo-bulegoak inauguratu zituen Ceuta eta Melilla hiri 
autonomoetako muga-postuetan. Haien bitartez, 
Europara Marokon zehar iritsi nahi zuten errefu-
xiatuek aukera izango zuten, teorian, nazioarteko 
babesa eskatzeko, horretarako duten eskubidea 
baliatzeko, Espainiak Ceutan eta Melillan dituen 
mugetan. 

Bi urte igaro dira ordutik, eta garbi ikusi da bule-
go horietara iristea erabat ezinezkoa dela Saharaz 
hegoaldeko Afrikatik datozenentzat, eta gero eta 
zailagoa bai siriarrentzat eta bai palestinarrentzat: 
dirutza ordaintzen dute bulego horietara iristeko, 
eta, gero, gainera, sartzeko kupoak dauzkate. 
Jendarmeria marokoarrak kontrolatzen du Ma-
rokon bulegoetara nor sartzen den.

Nador hiriko Association Marocaine des Droits 
Humains (AMDH) elkartearen ustez, zuzen-zuzen- 
ean lotuta daude 2015eko maiatzean Barne Mi-
nisterioak eta Marokoko Gobernuak egin zituzten 
bilerak (bulegoak ireki eta bi hilabete eskasera 
egindakoak) eta Estatuan sartzen uzten zaien si-
riarren nahiz palestinarren kopurua ere murriztu 
izana.

Estatistikek giza eskubideen aldeko erakundeen 
eta aktibisten salaketa berresten dute: Ceuta eta 
Melillako asilo-bulegoetan nazioarteko babesa 
nork eskatu duten aztertzea argigarria da, oso, ia 
ez baitago Saharaz hegoaldeko Afrikatik etorriek 
formulatutako babes-eskaerarik batere, nahiz eta, 
Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Komisa-
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rioaren (UNHCR) Espainiako bulegoaren esane-
tan, litekeena den Saharaz hegoaldeko Afrikatik 
etorri eta hesia zeharkatzen saiatzen direnen %70 
errefuxiatua izatea. Marokoko agintariek bulegoe-
tara jotzeko aukera blokeatzen dute, eta atxiloketa 
kolektiboak egiten dituzte mugaldeko eremuetan; 
hala baieztatu dio Guardia Zibilen Elkarte Batera-
tuak (AUGC) APDHA elkarteari.

Siriarrei dagokienez, nazioarteko babes eske Meli-
llan aurkeztutako eskaeren kopurua erdira murriztu 
da. Siriatik etorritako 2.268 pertsonak soilik eska-
tu zuten nazioarteko babesa 2016an hiri autono-
moan, 2015eko kopuruaren erdia, mugara iristeko 
jartzen zaizkien oztopo izugarrien ondorioz.

Giza eskubideen aldeko erakundeek beste zer-
bait ere salatzen dute, gainera: siriarrek eta pa-
lestinarrek, Ceutan eta Melillan beste postu ba- 
tzuetan zehar sartzeko, Marokoko pasaportea 
alokatu edo erosi behar izaten dute, edo esku-
peko beltzekin erosi, edo bitartekariei ordaindu, 
polizia marokoarrak igarotzen utz diezaien. APD-
HAk dioenez, 2015ean 1.000 euro kostatzen zen 
muga hori zeharkatzea. José Palazón aktibistaren 
ustez, orain 3.000 eurora igo da prezioa.

Maroko eta Aljeria arteko muga blindatzen ari 
dira 1994tik, eta, gaur egun, gobernu alauitarra 
150 kilometroko hesia egiten ari da, muga erabat 
gotortzeko.2015eko urtarriletik, gainera, siriarrek 
bisa eduki beharra daukate Aljerian sartzeko, 
nahiz eta siriarrentzat Aljeria igarobidea baino ez 
den, helburua Ceutara eta Melillara iristea baita.

2016an, 14.128 pertsona bakarrik sartu ziren 
Europan Hegoaldeko Mugatik; 2015ean, 16.936 
izan ziren. Gehienak siriarrak ziren, eta horreta-
rako prestatutako postuetan zehar lortu zuten 
igarotzea.Besteak Gineako Errepublikakoak ziren, 
edo Boli Kostakoak, Aljeriakoak, Gambiakoak, 
Marokokoak, Burkina Fasokoak… Honezkero 
kanporatuko zituzten horietako asko.

Dokumentu hau idazten ari garen honetan, hesietan 
zehar sartu direnen kopurua handitu egin da11 (batik 
bat, Ceutan, nahiz eta normalean handik saiakerak 
gutxiago izaten diren), eta kaiukotan Andaluziako 
kostaldera iritsi direnen kopurua ere bai. Horrek argi 
eta garbi frogatzen du, beste behin, Hegoaldeko 
Mugak badituela “zuloak”, Espainiako Gobernuak 
eta Marokokoak besterik nahi badute ere. Analista 
batzuek diotenez, azkenaldian Espainiako estatuan 
sartutakoen kopuruak gora egin izanaren arrazoia 
Marokoko Gobernuak Espainiakoari presioa egin 
nahi izatearen ondorio da, azken horrek onartu egin 
baitzuen Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 
emandako epaia, Mendebaldeko Sahara Maroko-
ren parte ez dela zioena.

Pertsonak erabiltzen dituzte (batzuetan baita 
haien heriotza eragiteraino ere), trukerako txanpon 
moduan askotan, interes ekonomiko eta geopo-
litikoen arabera. Edonola ere, migratzaileen eta 
errefuxiatuen bizitza eta haien eskubideak babes-
tea ez da helburu, ez ardatz, Hegoaldeko Mugako 
agendan. Elkartasunezko herri-plataformak eta gi-
zarte zibilaren kontzientzia handituz doazen hein- 
ean, gero eta handiagoak dira migratzaileen eta 
errefuxiatuen kontrako errepresio eta indarkeria 
legal, ilegal eta alegala.

Emakumeak eta gizonak, neskatxak eta mutikoak, 
direla migratzaile edo errefuxiatu, trafikatzaileen 
esku geratzen dira, eta bereziki emakumezkoak, 
salerosketa-sareen atzaparretan erortzeko arrisku-
pean, gainera. Europan sartzeko bide berriak as-
matu edo lehengoei heldu behar horretan, egiten 
dituzten ibilbideak gero eta luzeagoak eta arrisku- 
tsuagoak dira.

Arriskuak nonahi daude. Afrikarren taldeak 
egoten dira gauez zain, nor etorriko. Haiekin 
topo eginez gero, diru guztia kentzen 
dizute, arropa guztia, daukazun guztia. 
Eta gainera, Europan anai-arrebarik edo 
seniderik izanez gero, anaiaren telefono-

zenbakia hartu, eta dirua eskatzen diote. 
Estortsio hutsa da. Sokaz lotu eta jo egiten 
zaituzte, eta telefonoa belarrian jartzen 
dizute, anaiak zu garrasika entzuteko. Jende 
askok horrelakoak gertatzen direnik ez du 
sinesten, eta gero jakiten du bere anaia edo 
arreba, Europarantz zetorrela, hil egin dela.

Gora egin du Europara Marokoko iparraldeko kosta-
tik itsasoz iristen saiatzen direnen kopuruak, eta jen-
de askok Aaiun alderantz jotzen du (Sahara), handik 
Kanaria uharteetara iristeko aspaldiko bideari lotu 
nahian; ia inork ez zuen jada migrazio-ibilbide hori 
erabiltzen, blokeatuta zeukatelako Espainiako esta-
tuak, Senegalek, Marokok eta Mauritaniak.

Eta askoz ibilbide arriskutsuagoak aukeratzen dituz-
te; esaterako, Libiakoa. Geroago ikusiko dugunez, 
Euskadin sexurako esplotatuta dauzkaten 
emakume nigeriar asko, denak ere salerosketaren 
biktima, handik sartzen dituzte Europara saleroske-
ta-sareek.

Espainiako estatua, Europar Bata-
sunean eredu

Espainiak Hegoaldeko Muga kudeatzen izan duen 
arrakasta txalotu egin dute Europako agintariek oro 
har, eta jarraibidetzat aurkeztu da: Ceutan eta Meli-
llan sartu nahian atzemandakoak harrapatu orduko 
itzularazte hori eskala handian egiten ari dira Grezia-
ren eta Turkiaren arteko mugan. Giza eskubideen 
urraketa instituzionalizatu egin da, APDHAko kideek 
dioten bezala.

Kontzertinak, Ceuta eta Melillan sartu nahi duten 
migratzaile eta errefuxiatuen gorputzak urratzen di-
tuzten alanbre horzdun horiek, Espainiako enpresa 
batek egiten ditu: Mora Salazar izenekoak (atzerriko 
merkatuan, ‘European Security Fencing’). Enpresa 
horrek saldutakoak dira kontzertinak hainbat herrial-
detan: Maroko, Tunisia, Aljeria, Turkia, Grezia eta 
Mauritanian, besteak beste. Hungariari ere saldu zi-

11 Amnistia Internazionalaren 
arabera, Espainiako estatuak 
eguneko 22.000 euro gastatu 
zituen 2005etik 2013ra bitartean 
Ceutako eta Melillako muga-
hesiak mantentzen.

zkion, Siriako gerratik ihesi errefuxiatuak iristen hasi 
zirenean, eta Ceuta eta Melillako kontzertina ezagu-
nak eraiki zituzten Serbiarekiko mugan
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E 
uropa gero eta lege eta politika go-
gorragoak ezartzen ari zaizkio migra-
zioari eta asiloari, eta horren ondorio 
da, hein handi batean, pertsonak sa-

lerosteko sareak sendotzen ari izatea. Horrelako 
testuinguruetan, izan ere, mugak militarizatzen di-
renean, alegia, hegemonia patriarkaleko sistema 
indartu egiten da, eta generoen arteko berdinta-
sun ezak are sakonagoak bihurtzen dira. Emaku-
meak eta neskatxak etengabe arriskupean ge-
ratzen dira, botere eta azpiratze-harremanak eta 
sexu-abusuen mehatxua nonahi, beraiek bezala 
bidean doazen beste pertsona batzuekin, segur-
tasun-indarrekin eta mugako kontroletako indarre-
kin, pertsonak salerosteko sareekin...

Guardia Zibilak ere baieztatu du, eta giza eskubi-
deen aldeko erakunde nahiz aktibistek ere hala 
berretsi dute: emakumeak hesiaren gainetik salto 
egiten ez dira saiatzen. Bi kasu baino ez dira eza-
gutzen. Gehienak ontzietan edo igerian iristen dira 
Espainiako lurraldera. Nagusiki, Almeriatik, Motrile-
tik, Cádizetik, Ceutatik eta Melillatik. Emakume si-
riarrak eta palestinarrak Beni-Enzar muga-postutik 
igarotzen dira, aurrez ordainduta eta, batzuetan, 
agiri faltsuarekin, trafikatzaileek emana. Hara iritsi 
aurretik ere, Ekialde Hurbiletik Marokoko iparraldera 
heldu bitarteko bidaia ikaragarri luzean, oso erraz 

eror daitezke salerosketa-sareen atzaparretan, bai-
na errealitate gordin hori ez dugu aztertuko doku-
mentu honetan.

Emakume eta neskatxa beltzek, Europarako bidea 
egingo badute, pertsonen salerosketako eta trafi-
koko sareen “eskutik” etorri behar dute; bi sareak 
egitura berberaren parte dira batzuetan, eta lanki-
detzan aritzen dira beste batzuetan. Kaiukoa, ibil-
gailuen ezkutuko hondoak eta agiri faltsuak, ezin-
besteko bihurtu zaizkienak Ceutan edo Melillan 
sartzeko, Andaluziako kostaldera iristeko edo Kana-
ria uharteetara heltzeko, hori guztia kate luze-luze 
baten azken maila baino ez da, eta bide horretan 
guztian, beren gorputza maneiatua da, etengabe.

Hor konturatzen zara droga ekartzea 
bezalako zerbait dela jendea ekartzea. Ez 
dago alderik. Gainera indarkeria izugarria 
dago; estortsionatzea lortzen ez badute, 
jo egiten dituzte, gaizki tratatzen dituzte, 
gorputza markaz beteta lagatzen diete. 
Animaliak balira bezala jotzen dituzte, edo 
are okerrago.

Dokumentu hau idazten ari garen bitartean, Espai-
niako polizia nazionalak jakinarazi berri du “gizakiak 
sexu-esplotaziorako salerosten aritzen den nigeriar 

Zer eragin duten mugei 
buruzko politikek emakumeen 
gorputzetan 

jatorriko erakunde garrantzitsuenetako bat desarti-
kulatu» duela. Poliziak berak bidalitako prentsa-oha-
rrean esaten denez, tartean zegoen erakundeetako 
bat sexu-esplotazioan “espezializatuta» zegoen, eta 
“emakumez hornitzeaz” arduratzen zen.

Poliziak erakunde horretaz dio “immigrante-trafi-
ko ilegal gehienak” erakunde hark egiten zituela, 
eta “2008az gero Gibraltarko itsasartea zeharkatu 
duten ia patera guztiak haren kontrolpean” zeude-
la. Poliziaren ikerketak 2015ean hasi ziren, betiere 
prentsa-oharrean emandako bertsioaren arabera, 
pertsonak salerosteko sareen biktima izandako 16 
urteko neska bat identifikatu zutenean, adingabe-
entzako zentro batean, Ceutan.

Emakumeen gorputzak erabiltzea: 
migraziorako estrategia

Nola iritsi da 16 urteko neskatxa nigeriar bat sexu-
rako esplotatuta egotera Ceutan? Helena Maleno12 

aktibistak dioen moduan, beste batzuek emakume, 
neskatxa eta nerabeen gorputzak erabiltzea ‘egin 
beharreko sakrifizio’ bihurtu da; nahitaez egin be-
harreko zerbait, migratzeko proiektua egia bihurtu 
dadin, eta hala, gero, proiektu kolektiboa (familiari, 
komunitateari eta hurrengo belaunaldiei dagokiena) 
gauzatu ahal izan dezaten. Migratzeko ibilbide hori, 

emakume eta neskatxek egiten dutena, indarkeria 
fisiko eta sexualez josita dago, erabat. Salerosia 
izatea da, askotan, Europara iristeko modu bakarra.

Sexu-esplotaziorako salerosita dauzkaten emaku-
me eta neskatxak bidean edo jatorrian bertan bere-
ganatzen dituzte sareek. Hainbat modu erabiltzen 
dituzte horretarako, baina modu guztiek badute 
ezaugarri komun bat, funtsezkoa: Europara iritsi 
beharra. Emakume eta neskatxa horiek ihesi doaz 
gatazka armatutik, Boko Haram taldetik, ezkontza 
behartutik, genitalen mutilaziotik edo bestelako 
genero-indarkeria batzuetatik; emakume eta nes-
katxa horiek migratzeko proiektuari ekin beharra 
daukate, pobrezian bizi direlako; emakume eta 
neskatxa horiek sexu-esplotaziorako salerosketa-
ren biktima bihurtzen dira, eta zorpetuta geratzen 
dira urte luzez, sareen mende, erabat. Zergatik ezin 
dute Lagosetik Madrilera joateko hegazkin-txartel 
bat erosi, besterik gabe? 

12 Maleno Garzón, Helena (2016): 
Nuestros cuerpos son horizontes 
enredados en la frontera. Pueblos 
aldizkaria, 69.
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4.1.- Jatorrian nola bereganatzen 
dituzten

Emakume batzuek salerosketa-sareak beste biderik 
ez dute jatorrian bizi dituzten egoeretatik ihes egi-
teko, edota Europar Batasunak mugetan ezarritako 
alanbre-hesien politikaren aurrean migrazio-proze-
suari ekiteko. Sareek hiru modu nagusitan berega-
natzen dituzte jatorrian:

 Iruzur bidez. Europar Batasunera migratu be-
harra edo Europan babes hartu beharra daukaten 
emakume eta neskatxek, senide, lagun, komunita-
teko ezagun eta abarren bidez, ‘kontaktuekin’ jar- 
tzen dira harremanetan, eta haiek, dirutzaren truke, 
Europara iristeko modua ematen diete. ‘Eskaintza’ 
bat egiten diete (elementu hauek izaten ditu): agiriak 
(faltsuak); helmugaraino lekualdatzea, lehorrez edo 
airez (sareak ‘bere merkantzia’ zenbateraino zaindu 
nahi duen); eta lan bat helmugako lekuan, hala nola 
neskame moduan, ostalaritzan edo pasarelan, bes-
teak beste.

 Nagusikeriaz jokatuz. Emakume edo neska-
txei (baita adingabeei ere) Europara prostituzioan 
aritzera bidaiatzeko ‘aukera’ eskaintzen diete. 
Emakume eta neskatxa horiek, askotan, eskaintza 
onartzen dutenean, ez dakite zer baldintzen pean 

edukiko dituzten. Ez dira sexu-langile izango, sa-
lerosketako biktima baizik, eta esplotatuta edukiko 
dituzte, giltzapetuta, askatasun oroz gabetuta.

Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima diren 
emakume asko ez dira kontziente egoera hori pai-
ratzen ari direla, eta Europara prostituzioan aritzera 
etortzea onartu dutenentzat are zailagoa da bizi du-
ten egoera hori giza eskubideen urraketatzat iden-
tifikatzea. 

 Zuzeneko indarkeriaren, mehatxuen edo 
bahiketa bidez.

Nire ametsa mediku izatea zen.  
Esan zidaten Europan gobernuek ordaindu 
egiten dutela ikasteagatik. Eta orduan, 
17 urterekin, amari esan nion bila zezala 
Europara eramango ninduen norbait.  
Amak esan zidan hori oso zaila dela; 
norbaitek ni Europara eramateko, abala 
eduki behar nuela, edo abala emango  
zidan norbait. Eta nork emango digu abala?, 
esan zidan. Ez daukagu etxerik, ez daukagu 
ezer, abal moduan emateko. Ez zuela axola, 
esan nion nik. Bila zezala ni Europara 
eramango ninduen norbait, eta gero 
bilatuko genuela modua. 

Emakumeak eta neskatxak 
nola bereganatzen dituzten 
sareek bidean eta jatorrian, 
nola iristen diren salerosiak izatera
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Kasu guzti-guztietan, emakume eta neskatxa horiek 
berebiziko zorra egiten dute: jatorriko herrialdetik hel-
mugako herrialdera libreki lekualdatzea kostatuko li- 
tzaiekeena baino askoz ere handiagoa. Eta zor horixe 
bihurtzen zaie gero, ikusiko dugun bezala, sareetatik 
askatzeko arazo nagusietako bat, sareen mende urte 
luzez uzten dituena. Badira, gainera, garrantzi handiko 
beste bi elementu, oinarrizkoak, emakume eta nes-
katxa horien eta haiek azpian hartzen dituzten sareen 
arteko harremana izugarri konplexua bihurtzen dute-
nak: lotura familiar eta afektiboak, eta budu-erritualak. 
Ezin da orokortu, baina bi elementu horiek maiz ager- 
tzen dira erakunde espezializatuekin eta emakumee-
kin beraiekin hitz egiterakoan.

Sare nigeriarretan nahiz txinatarretan, salerosiak diren 
emakume eta neskatxen jatorriko komunitateko jen-
dea eta senideak egoten dira askotan tartean; sare 
errumaniarretan, askotan bikotekideak beraiek dira 
emakume eta neskatxak esplotatzen dituztenak.

Buduaz baliatzea sare nigeriarretan gertatzen da. 
Emakume eta neskatxei budu-erritualak egiten di-
zkiete: komunitatean garrantzi handia duten pertso-
nek hartzen dute parte erritualetan, edo erlijioaren 
aldetik pisu handikoak diren pertsonek, batzuetan 
emakume edo neskatxen senideak; Europara iri- 
tsitakoan emakume edo neskatxaren ‘jabe’ izango 
den madamearen izena aipatzen dute, eta emaku-
me edo neskatxaren gorputzeko elementuak era-
biltzen dituzte (ile-sorta bat, azazkal-zati bat edo 
hilekoko odola, adibidez).

(…) Baina zuk ezin duzu ezer esan, zeren 
eta zin egin baituzu, eta budua zure kontra 
jartzen da. Buduak botere handia dauka. Zin 
egindakoa betetzen ez baduzu, familiakoei 
kalte egin diezaiokezu. Buduaren aurrean 
zegoen gizonak zin eginarazi zidan: “Zin 
egizu, Europara iristen zarenean nire dirua 
ordainduko didazula”. “Zin dagit, ordainduko 
dudala zure dirua”. “Zin egizu, poliziari ez 
diozula esango ni zure ‘txuloa’ naizenik”. 

“Zin dagit, poliziari ez diodala esango zu nire 
‘txuloa’ zarenik”. “Edozein arazo sortuta 
ere, etxean konponduko dugula”. “Zin dagit, 
etxean konponduko ditugula”.

Harekin nentorrela ukatu egiten dut. Hori zen 
tratua. Harrapatzen baninduten, ezin nuen 
esan ezagutzen nuenik. (…) Gaizki ateratzen 
bada, baita atzera zure herrialdera itzultzen 
bazaituzte ere, hura saiatuko da beste modu 
batera berriro hona ekartzen, baina zuk 
sekula ezin duzu esan haren bidez zatozenik.

Women’s Link Worldwide erakundeak, salerosketako 
egitura nigeriarrei buruz egin dituen ikerketetan13, izu-
garri argitu du salerosketako sareen egitura: zer rol 
izaten diren, eta bakoitzak zer eginkizun betetzen di-
tuen eta nola, emakume eta neskatxak bereganatzen 
eta Europara ekartzen, eta bide luze horretan guztian, 
haien gorputzak esplotatzen, sexurako, neskame 
moduan edo beste edozein lanetan.

Guideman deritzenak Nigerian emakume eta neska-
txak biltzeaz eta handik Afrikako iparraldera erama-
teaz arduratzen dira. Patroiek ‘kontrolatu’ egiten di-
tuzte bidean doazeneko herrialdeetako egonaldietan, 
eta Europara igarotzeko modua negoziatzen dute. 
Conection man deritzenek muga zeharkatzen lagun- 
tzen dute; batzuetan sarearen parte dira, eta beste 
batzuetan, berriz, pertsona-trafikatzaileak (azken ho-
riek, gainerako migratzaile eta errefuxiatuek erabiltzen 
dituzten ibilbide berberetan sartzen dituzte emakume 
eta neskatxa horiek). Husband edo boyfriend deri- 
tzenek harreman afektiboak izaten dituzte emakume 
edo neskatxekin, ‘bidean babestu’ egin ditzakete, eta 
haien gorputza kontrolatzen dute, haurdun utziz eta 
haurdunaldiari buruzko erabakiak hartuz, bai eta hau-
rrari buruz ere (jaiotzen badira), sarearen mesedetan.

(…) bere alaba banintz bezala ekarri 
ninduen. Gizon horrek 19 urteko alaba bat 
dauka, Espainian jaioa, eta haren agiriekin 
ekarri ninduen. Alabaren datuak eta hatz-

marka zituen agiriak, baina nire argazkia. 
Hegazkina Nigeriatik Greziara joan zen. 
(…) Grezian hilabete egin genuen, gizonak 
Espainiara igarotzeko beste dokumentu bat 
aurkitu bitartean. Dokumentua lortutakoan, 
Madrilera iritsi nintzen, eta handik 
Valentziara eraman ninduen.

5.000 euro behar zituela esan zidan mutil 
hark. Nik ez neukan hainbeste diru, baina 
lor nitzakeen 2.500 euro, kontuan neukana 
eta amaren urrezko bi bitxi salduz aterako 
nuena batuta. Neukan diru guztia euroen 
truke aldatu nuen, eta, mutil horren bitartez, 
bi pasaporte egin zizkidaten, biok bidaiatu 
ahal genezan; izan ere, mutilaren garraioa 
nik ordaindu behar nuen, eta hark bidean 
lagunduko zidan.

Women’s Link erakundeak dioen bezala, egitura 
horri funtzionario ustelek laguntzen diote, ezin-
bestean. Funtzionario horiek “biktimak ekarri-era-
maten laguntzen diete, eta sareko kideak babes-
ten dituzte, emakume eta neskatxak esplotatzen 
ari direnean”.

4.2.- Bidean nola bereganatzen 
dituzten

Lanaren Nazioarteko Erakundeak berak (LANE) 
erlazionatu egiten ditu nazioarteko migrazioak eta 
esplotazioa. Garrantzi handikoa da, alde horreta-
tik, argi bereiztea zer den gizakien trafikoa eta zer 
den gizakien salerosketa. Beste ezaugarri batzuk 
ere badituzte desberdin, baina nagusietako bat ai-
patuko dugu. Gizakien salerosketan, biktimak es-
plotatu egiten dituzte, sarearen mesedetan, harik 
eta haiek zor zeharo bidegabe bat kitatzen duten 
arte; gainera, gizakien salerosketak ez du zertan 
nazioartekoa izan. Trafikoa, aldiz, nazioartekoa izan 
ohi da, bi aldeen arteko akordio baten bidez era- 
tzen da, eta pertsonak muga zeharkatukoan buka- 
tzen. Edonola ere, gertatu ere gertatu izan da, as-

13 Women´s Link Worldwide 
(2009): Los derechos de 
las mujeres migrantes, una 
realidad invisible. Eta Women’s 
Link Worldwide (2015): La 
trata de mujeres y niñas 
nigerianas:esclavitud entre 
fronteras y prejuicios.

kotan, emakume edo neskatxak mugak zeharka- 
tzeko trafikatuak izatea, eta mugaz muga zeharka-
tu dituzten herrialdeetan salerosiak izatea, haien 
gorputzak Europako merkatuan jarri dituzten arte.

Women’s Link-ek dioen hau oso interesgarria da, 
ulertzeko zer-nolako logikaren pean funtziona- 
tzen duten migrazio-bidean doazen emakumeek 
nahitaez egin behar izaten dituzten harremanek: 
“Emakumeen migrazioaren testuinguruan, ‘se-
nar’ eta ‘ezkontza’ hitzek esanahi berezia dute, 
eta harreman horretan sartzea erabat lotuta dago 
norberaren biziraupena bermatu ahal izatearekin. 
Emakume migratzaileentzat, jatorriko herrialdetik 
‘senar’ batekin irteteak edo ibilbidean ‘senar’ bat 
aurkitzeak esan nahi du gizon baten babespean 
egotea, eta, batzuetan, haren jabetzakoa izatea 
(salerosketaren biktima direnak)”. Babes hori or-
daindu egin behar dute, sexu-zerbitzuak emanez, 
neskame-lanak eginez, bai eta diruz ere.

Mutilarekin akordio bat egin genuen. 
Nik bidaia ordainduko nion, eta, trukean, 
senar-emaztegaiak bagina bezala 
bidaiatuko genuen; bidean zaindu egingo 
ninduen, inork niri kalterik ez egiteko. 
Hirugarren aldiz zihoan Espainiara.

Women’s Link-ek jakin ahal izan duenez, Kamerun, 
Mali eta Kongoko emakumeen kasuan, ‘bideko se-
nar’ kontzeptuak ez dakar nahitaez salerosketaren 
biktima izatea, baina horren atzean badago halako 
akordio tazitu bat, babesa jasotzearen truke sexu-
rako emaztearena egin behar izatekoa.

Batzuetan, bidaiako senarrarekiko harremana 
emakumea helmugara iritsitakoan amaitzen da, 
edo denboran luzaroago irauten du, botere-ha-
rreman moduan finkatuta; baina, beste batzuetan 
(Nigeriako emakumeen kasuan, batik bat), ‘senar’ 
hori izaten da salerosketa-sarearekiko lotura, dela 
gizona sarearen parte delako, dela sareari emaku-
me eta neskatxak lortzen dizkiolako.
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Emakume eta neskatxak sexualki mendean edu-
kitze horri beste indarkeria batzuk ere gehitu behar 
zaizkio, bidean direla beren gorputzak kontrolpean 
edukitzera bideratuak guztiak, eta migratzeko es-
trategia gisa ere balio dutenak: haurdunaldi eta 
abortu behartuak.

Alde horretatik, Marokon Europara bidean zihoazen 
emakumeei buruz egindako ikerlanean Women’s 
Link erakundeak agerian uzten duen konturik larri 
eta garrantzitsuenetako bat zera da: elkarrizketatu 
zituzten emakumeetatik askok ez dute ezagutzen 
‘bortxaketa’ hitzaren esanahia ere, eta haurdunal-
diaz nahiz abortuaz duten ikuspegia ez da Europan 
dugun bera. Sareek ez diete antisorgailurik ematen, 
arrisku handiko sexu-praktikak egitera behartzen 
dituzte, eta haurdunaldia etetera behartzen dituz-
tenean, baldintzarik osasungaitzenetan egin be-
har izaten dute, egoera irregularrean daudelako, 
emakumeak salerosten dituztenek haien gorputzak 
mespretxu izugarriz erabiltzen dituztelako eta preka-
rietate ekonomiko gorrian dauzkatelako.

Haurrak izatera ere behartzen dituzte, ordea, Euro-
para iristeko komenigarria irizten diotenean. Haur-
dunaldi behartua askotan Marokon igaro behar 
izaten dute, denboran luze, zain eta zain, noiz iri- 
tsiko hiri autonomoetara edo uharteetara edo pe-
nintsulako hegoaldera; beste batzuetan Ceutan eta 
Melillan bertan ematen dute haurdunaldia. Mugaren 
alde batean nahiz bestean, izan ere, haurdunaldi 
behartua, zenbaitetan, deportatua ez izatea lortze-
ko modu bat da.

Ugalketazko indarkeria hori horraino gutxi balitz 
bezala, gerta daiteke harago joan eta bukaeran 
emakumeari amatasuna lapurtzea, besoko umea 
sarearen zerbitzura jartzea. Hala ohartarazi dute 
Caminando Fronteras kolektiboak eta beste zenbait 
erakundek, geroago azalduko dugun bezala.

Gurutze Gorriak gizakien salerosketari buruz berriki 
kaleratu duen txostenaren arabera14, Andaluziara 

itsasoa zeharkatuz iritsi diren Saharaz hegoaldeko 
emakume gehienak “gizakien ibilbide handiak” ze-
harkatuz iritsi dira hona. Nigeriatik irteten dira (nagu-
siki, Edo State, Delta State eta Benin City hirietatik), 
eta Niger, Aljeria eta Maroko zeharkatzen dituzte. 
Gehien-gehienak bi kanpaleku marokoarretan egon 
dira hona iritsi aurretik: Maghnia (Aljeria) eta Oujda 
(Maroko) kanpalekuetan.

CEAR-Euskadin ezagutu izan ditugun emakume 
nigeriar batzuek beste ibilbide bat egin dute Eus-
kadira iristeko: Nigeriatik atera ondoren, Niger eta 
Libia zeharkatu dituzte, eta Italian zehar iritsi dira Eu-
ropara. Beste erakunde batzuetako kideek ere jakin 
dute Italiara Libiatik iritsi diren emakumeen berri. 
Gure erakundeak zuzeneko esku-hartzeetan lortu-
tako datuak kontuan hartuta, bai eta erakunde es-
pezializatuek emandako datuak kontuan izanda ere, 
uste dugu, 2015az gero, Espainiako estatuan 
aritzen diren sare nigeriarren operazio-gune 
nagusietako bat Euskadi dela, Andaluziare-
kin batera15.

Marokoko ibilbidea

Women’s Link-ek egindako ikerketetan ikusten de-
nez, emakume eta neskatxek, jatorriko herrialdetik 
irten eta Marokora iritsi bitartean, bidean, 2-3 urte 
eman ditzakete; batzuek, 8 urte ere bai. Maroko 
egonaldiko luzeko leku bihurtu da ibilbide horretan, 
Europara noiz joango zain dauden bitartean. Batez 
beste, urte eta erdi egiten dute emakume eta nes-
katxek Marokon zain, baina zazpi urte egin behar 
izan dituztenak ere badira.

Erakunde horrek eta beste batzuek diotenez, azken 
urteotan izugarri feminizatu dira Maroko zeharkatzen 
duten migrazio-fluxuak. Gero eta emakume gaztea-
goak identifikatu dituzte, batzuk adingabeak, ume 
egiteko gai, eta prostituzioan arituz ateratzen dute 
gehienek bizimodua; edota salerosketa-sareetan 
harrapatuta dauden emakumeak, sexurako esplo-
tatuta, denak. Egiaztatu dutenez, gainera, UNH-

CRen agintepean dauden emakumeak ere depor-
tatu izan dituzte Aljeriarekiko mugara.

Bestalde, Espainiako estatuan bidean doazen 
emakumeei buruz Women’s Link-ek egindako lan-
da-lanetan ageri denez16, Marokora edo Maliko 
basamortura ere deportatu izan dituzte emakume 
eta neskatxak. Haietako askok esan zuten guztiz 
kanporaketa gordinak izan zirela, ez soilik berme 
legalik gabeak, baizik eta, gainera, abusuz josiak. 
Zenbait emakume eta neskatxa bortxatu egin zituz-
ten deportazioko prozesuan.

Bidean direneko egoera horiek hain dira segurtasunik 
batere gabeak (gatazka armatuak ere izaten dira bat-
zuetan tartean), emakume eta neskatxa horiek paira- 
tzen ari diren indarkeria hori guztia dauden herrialdeko 
sistema judizialean salatzeko aukerarik ere ez baitute.

Emakume eta neskatxek mehatxuak aipatzen di-
tuzte, eta giltzapean sartuta egotea, eta irainak, eta 
bahiketak, eta hori guztia nahikoa ez eta jipoiak, 
azote-kolpeak, zigorrak… Eta batik bat, etengabeko 
sexu-indarkeria aipatzen dute, sexu-indarkeria ikara-
garria, sistematikoa. Gizon guztiek erabiltzen zituzte-
la, den-denek, jatorri eta gizarte-maila guztietakoek. 
Bai bidelagun migratzaileek, bai mugak kontrolatzen 
ari ziren militarrek… denek. Bortxaketaz baliatzea 
emakume eta neskatxen kontra erabiltzen den bote-
re-tresna bat da. Eta indarkeria-modu horiek guztiak 
inpunitate osoz gertatzen dira, gehien-gehienetan. 
Horrelakoak kontatzen dituztenean, nabari da sol-
datu batek bortxatu izanak edota ilegalki kanporatu 
izanak eragiten diela samin handiena, gertaera ho-
riek agerian uzten dietelako ikusezinak direla ustez 
babestu egin behako lituzketenentzat17.

Oujdara iritsi ginenean, kontu handiz ibili 
behar genuen; muga hori oso arriskutsua 
da. Poliziak harrapatzen bazaitu, edo mafia 
afrikarrek, emakumea bazara bortxatu 
egiten zaituzte. Arratsaldeko 6etan iritsi 
ginen mugara, eta mutilak esan zidan, leku 

16 Women´s Link Worldwide 
(2009). 

17 Maleno Garzón, Helena (2016).

18 2014an, CEAR-Euskadiko 
lantaldeak misio bat egin zuen 
Melillan, beste hiru erakunde 
hauekin batera: Eusko 
Jaurlaritzako Giza Eskubideen 
Batzordea, Pedro Arrupe Giza 
Eskubideen Institutua eta 
Ikuspegi (Immigrazioaren Euskal 
Behatokia). Helburua informazioa 
zuzenean jasotzea zen, ikusteko 
asilo-eskubidea lortzeko zer 
zailtasun dituzten emakume 
errefuxiatuek, herrialde seguru 
bateranzko bidean.

19 Ceuta & Melilla: centros de 
selección a cielo abierto a las 
puertas de África (2015eko 
abendua). Erakunde hauek 
elkarrekin egina: GADEM, La 
Cimade, Migreurop eta APDHA.
Bestalde, CEARek berak dituen 
datuak ere erabili dira.

14 Andaluziako Gurutze Gorria 
(2015)

15 Ezin dugu datua 
salerosketaren intzidentziarekin 
zuzenean erlazionatu, baina 
deigarria da: Afrikatik etorrita 
Euskadin daudenen kopuruak 
alderatuta, Nigeria da herrialde 
bakarra (Ekuatore Gineaz gain) 
emakumeak gizonak bezainbeste 
edo gehiago direna (zehazki, 
%50, 2).Senegaldik etorritakoen 
komunitatean (hura da ugariena 
Marokoren eta Aljeriaren ondoren), 
emakumea %15, 5 da.

bat aurkitu behar dugu, zeren eta bestela 
zu bortxatu egingo zaituzte, eta ni akabatu 
egingo naute.

(…) Polizia marokoarrek ni harrapatuz gero, 
bortxatu egingo ninduketen, eta mugan 
dauden afrikarrek ere diru guztia kendu eta 
bortxatu egiten zaituzte, eta gizonak akabatu 
egiten dituzte. Isil-isilik ibili behar genuen. 
Batzuetan oinetakoak erantzi behar izan 
genituen, zaratarik ez egiteko, zuhaitzik ez 
ukitu, mugitu ez zitezen… Horrela iritsi ginen 
Oujda hirira.

Emakumeek bizirik irauteko baliatzen dituzten estra-
tegia horiek guztiek agerian uzten dute generoa eta 
gorputza ezinbesteko elementuak direla testuinguru 
honetan, mugak militarizatuta eta jatorrizko herrial-
deetan jarrita dauzkaten honetan, baldin eta migra- 
tzeko proiektua burutuko badute.

Melillara iristen diren emakume eta neskatxa asko 
sexu-esplotaziorako salerosketa-egoeran dauzkate, 
zenbait erakundek adierazi dutenez eta CEAR-Eus-
kadiko lantaldekook 2014an hiri autonomo hartan 
egindako misioan ikusi genuenez18. Une hartan, 
sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima izan 
zitezkeen emakumeen identifikaziorik ez zen egi-
ten, ez genuen erakunde espezializaturik aurkitu, 
emakume eta neskatxak oso egoera zaurgarrian 
zeuden Etorkinak Behin-behinean Barneratzeko 
Zentroan (EBBZ), erraz erasotuak izateko moduan, 
eta bazeuden zantzuak zentroaren barruan saleros-
keta-egoerak zeudenekoak.

Ceutan egoerak antzekoa dirudi. Txostenik berriena 
Tyszler-ek egindakoa da (2015)19, eta, han, Ceutako 
EBBZren zuzendariaren adierazpen batzuk aipatzen 
ditu, hitzez hitz, salerosketaren biktima diren emaku-
meak ez identifikatzeaz eta penintsulara ez erama-
teaz, honakoa esaten: «poliziak ez ditu penintsulara 
eraman nahi salerosketaren biktima diren emakume 
guztiak, horrek dei-efektua eragin dezakeelakoan».
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Herrialde seguru baterako bidean doazen emaku-
meek ikusezin izaten jarraitzen dute, eta beren gor-
putzek, kontrolatuak, merkantilizatuak, esplotatuak, 
giltzapean itxiak eta derrigortuak. Lehen aipatutako 
txosten horretan (Tyszler, 2015), garbi ikusten da hiri 
autonomoetan kontu erabat jarraitua dela sexu-es-
plotaziorako salerosketa, bai eta beste sexu-indar-
keria modu batzuk ere, eta emakume nahiz neska-
txek horrelakoei men egitea beste irtenbiderik ez 
dutela, Europarako ibilbidean barrena bizirik iraun 
eta aurrera egingo badute: “EBBZ baten zuzenda-
ria honenbesteko ondoriora ere iritsi zen: «Saharaz 
hegoaldeko emakume guztiak salerosketa-sareen 
biktima dira, emakumeen %99 behintzat». Agerikoa 
da ‘salerosketa’ hitza askotan zernahitarako termino 
gisa erabiltzen dela; emakumeek migrazio-ibilbi-
dean pairatu ditzaketen indarkeria-modu guztiak 
sartzen dira termino horren barruan. Kategoria ho-
rrek, horrexegatik, ez digu ulertzen uzten zer egoe-
ratan dauden emakume horiek benetan, bizirik 
irauteko zer estrategia erabiltzen dituzten, zehazki 
zertan laguntzea eta babestea behar duten (…). Ez 
dago koherentziarik batere diskurtsoen, legearen 
eta benetan egiten denaren artean: ustez «saleros-
ketaren biktima» diren horiek ez ditugu babesten, 
ez ofizioz hartzen penintsulan”. 2016ko txoste-
nean Amnistia Internazionalek20 kezka berdintsuak 
azaltzen ditu, geroago ikusiko dugun bezala.

Melillan gai batzuetan egoera zertxobait hobetu 
da azken urteotan, erakunde sozialen presioari 
esker, gero eta arreta handiagoz begiratzen hasi 
baitira hara, itzelezko atxiloketa-zentro bihurtu den 
hiri horretara. Asilo-eskaera egiten dutenak penin- 
tsulara lekualdatzen hasi dira (auzitegietako epaiei 
esker), Etorkinak Behin-behinean Barneratzeko 
Zentroaren okupazio-indizea jaitsi da (nahiz eta 
okupazioa oraindik zentroaren edukieratik gora da-
goen), eta lehen aipatutako asilo-bulegoa zabaldu 
da, Ceutan bezala. Aurrerapauso hutsalak dira, or-
dea, eta lehen kontatu dugun moduan, batzuetan 
amarru hutsak baino ez, gainera; ez dute eraginik 
batere indarkeriaren dimentsioan, eta kontuan 

hartu ere ez da egiten berariazko neurriak hartzea 
Europara Hegoaldeko Mugan zehar iritsi nahian 
datozen emakume, neskatxa eta mutikoen bizitza 
babesteko.

Libiako ibilbidea

Mediterraneoan zeharreko haurren migrazioaz 
UNICEFek berriki argitaratutako txostenean 
(2017ko otsaila)21, 28.031 emakume heldu iden-
tifikatu zituzten migrazio-bidean Libian, 2016ko 
irailean. Kopuru hori Libia osoan dauden migra- 
tzaile eta errefuxiatu guztien %11 da, baina erakun-
de horrek dio egiazko kopurua 3 aldiz handiagoa 
dela, ziur asko. Adingabeen kopurua beldurgarriki 
handia da: 23.102 (%9).

Txosten horretan ere, giza eskubideen aldeko 
erakundeek eta kazetariek egindako dokumen-
tu guztietan bezala, agerian jartzen dira, berriro, 
emakume eta neskatxek bidaian pairatu behar iza-
ten dituzten abusuak eta sexu-indarkeria: emaku-
me eta neskatxen ia erdiek hala adierazi dute 
UNICEFek elkarrizketatu dituenean. Pentsatzekoa 
da askok ez dutela gertatzen ari zaiena kontatuko, 
genero-indarkeria beste testuinguru batzuetan pai-
ratzen dutenekin gertatzen den bezala.

Emakume gehienek kontatzen dute, halaber, kon-
trabandisten beharra izan behar izan dutela, eta 
haiekin ere zorrak kitatzen aritu behar izan dute-
la, bidaian aurrera egin ahala. Esaten dute, baita 
ere, “zaurgarriak” sentitzen direla “abusu, bahiketa 
eta salerosketekiko”. Mugako igarobideetan eta 
kontrol-postuetan, sexu-indarkeria “orokortua eta 
sistematikoa” da. “Askotan, emakumeek sexu-zer-
bitzuak edo eskudirua eman behar izan zuten, Li-
biarekiko muga zeharkatzeko”.

UNICEFek egiaztatu duenez, Eritrea, Etiopia eta 
Somaliatik datozen emakume eta neskatxak “anti-
sorgailuak hartuta abiatzen dira, prestatuta, bidean 
pairatu behar izango duten sexu-indarkeriarako”.

Libian 34 atxiloketa-zentro daude, eta horiei gehitu 
behar zaizkie “milizia armatuen kontrolpean dau-
den dozenaka espetxe ilegal. Kontrabandoaren eta 
pertsonak salerosteko sarearen arteko lotura naba-
ria da Libian”. UNICEFek in situ egiaztatu du beste 
erakunde batzuek Euskaditik edo Estatuko beste 
leku batzuetatik ikusten duguna: Europan sexu-es-
plotaziorako salerosiak izango diren emakume eta 
neskatxa askoren ibilbideko zentro handietako bat 
da Libia. ‘Beste merkantzia batzuk’ salerosteko era-
biltzen diren ibilbideetatik eramaten ari dira emakume 
eta neskatxa horiek. Horietako batzuk gure auzoetan 
sexurako esplotatuko dituzte, gero. Gorte kalean22 

prostituzioan ikusten ditugun emakume horiek berak 
dira, edota, are modu arriskutsuagoan, baldin balite-
ke, pisu klandestino eta errepideko klubetan aritzen 
diren horiek berak.

Libian ez dago gizakien salerosketa esplizituki tipifi-
katzen duen xedapenik23, baina Europar Batasunak, 
pertsonen trafikoaren aurkako bere borrokan, handitu 
egin du Libiako agintariei ematen dien laguntza, kos-
taldeak zain ditzan.

Zaintza horrek, balio al du herrialde seguru baterako 
bidean doazen emakume eta neskatxen bizitza zer-
txobait bederen hobetzeko? Ez. Eta kontrakoa lortzen 
du, gainera. Bide seguruak itxita, trafikatzaileen es-
kuetara bultzatzen ditu, eta trafikatzaileek gero, asko-
tan, salerosketa-sareen atzaparretan lagatzen dituzte 
(baldin eta trafikatzaileak salerosketa-sareen parte ez 
badira). Gainera, ezinezko ibilbideetan saiatzera ere 
bultzatzen ditu, eta hala, itsasoan edo basamortuan 
hiltzera.

Greziako ibilbidea

Amnistia Internazionalek berriki egindako ikerketa ba- 
tzuetan argi ageri denez24, Europako lurraldera  
iristeak ez ditu arriskutik gordetzen emakume eta  
neskatxak.

Erakunde horrek Europako iparraldean 40 emakume 

22 Gorte kalea Bilboko San 
Frantzisko auzoan dago, eta 
kaleko prostituzioa egiteko leku 
historikoetako bat izan da.

23 Drogaren eta Delituaren 
aurkako Nazio Batuen Bulegoaren 
arabera.

24  Amnistia Internazionala 
(2016): Las refugiadas sufren 
agresiones físicas, explotación y 
acoso sexual al atravesar Europa. 
Hemen eskuragarri: https://
www.amnesty.org/es/latest/
news/2016/01/female-refugees-
face-physical-assault-exploitation-
and-sexual-harassment-on-their-
journey-through-europe/

20 Amnistia Internazionala (2016): 
En tierra de nadie: la situación 
de las personas refugiadas y 
migrantes en Ceuta y Melilla.

21 UNICEF (2017): Una travesía 
mortal para los niños. La ruta de 
la migración del Mediterráneo 
central.

eta neskatxa errefuxiatu elkarrizketatu zituen; Turkiatik 
Greziarako bidea egin zuten denek, eta, gero, Balka-
nak zeharkatu. Emakume eta neskatxa haiek guztiek 
esan zuten bidaian zehar mehatxatuak eta babes-
gabe sentitu zirela, eta era guztietako indarkeria sa-
latu zuten (tratu txar fisikoa, esplotazio ekonomikoa, 
sexu-erasoak eta sexu-jazarpena), trafikatzaileen, 
segurtasun-zerbitzuetako langileen eta beraiek beza-
la bidean zihoazen gizonen aldetik. Halako jazoerak, 
gainera, bidean zeharkatu zituzten ia herrialde guztie-
tan gertatu ziren.

Zehazki, dena den, Hungaria, Kroazia eta Greziako 
kanpamendu eta igarobideko lekuak dira mehatxu 
eta segurtasun-falta handienekoak, gizonezkoekin 
batera egin behar dutelako lo. Elkarrizketatutako 
emakume batzuek esan zuten lotarako egokitutako 
lekuetatik kanpora irten ere egin izan zirela gauez, 
leku seguruago baten bila, eta hondartzaraino ere 
joan izan zirela, egurats gorrian lo egitera. Eta gizo-
nezkoentzako eta emakumezkoentzako komun eta 
dutxa bereizirik ez zegoenetan, “batzuek muturreko 
neurriak hartu zituzten”, ezer ez jatea eta ez edatea, 
adibidez, komunera joan beharrik ez izateko, komu-
netan arriskua handiagoa zelako.

Gainera, elkarrizketatutako 40 emakume horietako 
batzuk jo, kolpatu, iraindu eta umiliatu egin zituzten 
segurtasun-agenteek Grezian, Hungarian eta Eslo-
venian.

Eta Europara iritsi aurretik, jazarri egin zituzten trafika- 
tzaileek eta haiei laguntzen aritzen direnek, sexua es-
katu ohi baitute bidaiaren prezioa merkatzearen truke 
edo ontziratzeko eta Mediterraneoa zeharkatzeko 
zain itxaroten denbora gutxiago ematearen truke 
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5.1.- Biktimen profila

Ez da erraza jakitea zein emakume dauzkaten se-
xu-esplotaziorako salerosita Espainiako estatuan, 
eta horretarako handicap nagusia zera da: fenome-
no horretan, gaur arte, behinik behin, icebergaren 
tontorra baino ez dugu ikusten. Salerosita dauzkaten 
emakume atzerritar gehienak ezkutuan daude, iku-
sezinak dira. Emakume errumaniarrak salbu (horiek 
Europar Batasuneko hiritar baitira atzerritartasunaren 
erregimenaren ikuspegitik), emakume horietako asko 
agiririk gabe daude, etengabe lekualdatzen dituzte 
Estatu barruan edo Europako beste leku batzuetara, 
errepideko klubetan edo apartamentuetan giltzapean 
dauzkate, edo ostrazismo sozialagatik auzo marjinale-
tan baztertuta daude, kalean prostituzioa egiten.

Askotan eta askotan, sareko kideek ez beste inork ez 
daki non dauden. Ez senideek, ez adiskideek, ez bi-
delagunek ez dakite non dauden. Batzuetan, emaku-
meek beraiek ere ez. Agiririk ez edukitze horrek berak 
are zaurgarriago bihurtzen ditu, eta azpian hartuta 
dauzkatenek are inpunitate handiagoz urratzen dituzte 
haien eskubideak, etengabe.

Instituzioen ardura nagusia pertsonen salerosketa- 
eta trafiko-sareak desegitea izan da, polizia-jarduna 
funtsean, eta bitartean mugako kontrolak sendotu 
dituzte, nahiz eta horrek, hain zuzen, pertsonen sa-
lerosketa- eta trafiko-sareak are gehiago finkatzea eta 
are irabazi handiagoak ateratzea dakarren. Gainera, 
azken urteotan prestakuntza gehiago jaso badute ere, 
Segurtasun Indar eta Kidegoek gaiari buruz oraindik 

ez daukate giza eskubideen ikuspegia, ez eta ikuskera 
feminista eta kulturartekoa ere, eta, beraz, nekez jabe-
tu daitezke sexu-esplotaziorako salerosketan beti-beti 
dauden botere- eta menderatze-harremanez.

Terrorismoaren eta Krimen Antolatuaren aurkako Inte-
ligentzia Zentroak (CITCO) emandako datuen arabera, 
Espainiako estatuan sexu-esplotaziorako salerosketa-
ren biktima gisa identifikatu dituzten pertsona gehie-
nak emakumeak dira, eta 23-27 urte dituzte. Bai iturri 
polizialek eta bai erakunde sozialek ohartarazi dutenez, 
handitu egin da sexu-esplotaziorako dauzkaten nera-
been kopurua, eta sareak orain gehiagotan baliatzen 
dira haurrez, haien amak beren esanetara jartzeko.

Estatuko Fiskaltza Nagusiaren esanetan, nagusiki he-
rrialde hauetan bereganatzen dituzte emakumeak sa-
reek, gero Espainiako estatuan sexurako esplotatzeko: 
Nigeria, Errumania, Txina, Dominikar Errepublika, 
Brasil, Kolonbia eta Paraguai.

Genero Indarkeriarako Gobernu Ordezkaritzak lan-
da-lan bat egin zuen 2013tik 2014ra bitartean25, 
erakunde espezializatuen esperientziatik abiatuta, eta 
han ere 4 eskualde nagusi aipatzen dira:

 Ekialdeko Europa, batik bat Errumania. Us-
tezko ‘maitemindu’ batek engainatuta iristen dira. Gizon 
hori salerosketa-sareko kide izaten da, eta emakumea 
hona iritsi orduko ezkutuko pisu batera eramaten du; 
han, “bortxatu egiten dituzte, jo, menderatu, eta pros-
tituzio-klubetara bidali”. Edo, bestela, emakumeak 
salerosten dituen bati saltzen dio, “autobus-geltokian 

Sexu-esplotaziorako salerosita 
dauzkaten emakumeak 
Espainiako estatuan

25 Apoyando a las Víctimas 
de Trata. Las necesidades de 
las mujeres víctimas de trata 
con fines de explotación sexual 
desde la perspectiva de las 
entidades especializadas y 
profesionales involucradas.
Genero Indarkeriarako Gobernu 
Ordezkaritzaren txostena, 
2013tik 2014ra bitartean 
egindako landa-lanean 
oinarritua.
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bertan, 3.000 euroren truke”, edota gizonak berak 
proxenetarena egiten du.

 Latinoamerika, batik bat Brasil, Dominikar 
Errepublika eta Paraguai (nagusiki emakume gua-
raniak). Brasildarrek eta guaraniek normalean ez, baina 
bestela, emakume horietako askok beraiek jotzen dute 
sareetara, migratzeko estrategia moduan, jakin gabe 
salerosiak izango direla: badakite prostituzioan arituko 
direla, baina ez dakite zer baldintzatan edukiko dituz-
ten, giza eskubideak sistematikoki urratuko dizkietela, 
6.000 eurotik gorako zorra kitatu beharko dutela eta 
zor hori “handitu eta handitu egingo dietela, etengabe, 
emakumeak salerosten aritzen direnek”.

 Emakume asiarrak, nagusiki txinatarrak. Oraindik 
oso gutxi dakigu haiei buruz. “Oso zaila da emakume 
horiek detektatzea eta identifikatzea, prostituzioaren se-
ktore ezkutukoenetan daude eta”.

 Saharaz hegoaldeko emakumeak, batik bat 
Nigeriakoak. Kolektibo horretan berresten dira orain 
arte aipatutako estrategia eta indarkeria guztiak: “Ma-
rokorako ibilbidean egoera izugarria bizi izaten dute, erabat 
esklabotzakoa, prekarietatea, eskubideetako asko urra- 
tzea…”. Bizipen “ikaragarria”, eta, gainera, emakumeak 
salerosten aritzen direnen sexu-nahiak asetzera eta haiei 
neskame-lanak egitera behartzen dituzte askotan.

Beste iturri batzuek, hala nola Carmen Meneses 
Falcónek26, neska gazteago asko dagoela azpima-
rratzen dute, 14-15 urtekoak, horiek ere esplotatuak. 
Montserrat Sánchez adituak (Caminando Fronteras 
erakundekoa) beste jatorri batzuetako emakumeak 
ere sartzen ditu profilean: Ekuatore Gineakoak, Ka-
merungoak, Senegalgoak eta Ghanakoak (nahiz eta 
kopuruz gutxiago izan), eta oso emakume gazteak, 
Kongoko Errepublika Demokratikokoak eta Gineako 
Errepublikakoak (Ginea-Konakry esan izan zaiona). 
Rosa Cendónek (gizakien salerosketan espezializa-
tuta dagoen SICAR cat-Adoratrices erakundekoa) 
30 nazionalitate baino gehiagotako emakume eta 
neskatxak aipatzen ditu. 

Emakundek 2016ko azaroan egin zituen jardunaldietan, 
Ertzaintzak, besteak beste, Euskadin emakumeak es-
plotatzen ari diren sareen profil sinplifikatu bat ere eman 
zuen. Ba omen daude talde antolatuak, Hego Ameri-
kako emakumeak esplotatzen dituztenak; ba omen 
daude klan familiarrak, Errumaniatik beren zirkuluko 
neskak ekartzen dituztenak, esplotatzeko; eta ba omen 
daude, halaber, sare txinatarrak (halakoak “oso itxitzat” 
jo zituen), hemen bizi diren txinatarrentzat emakumeak 
‘eskaintzen’ dituztenak, nahiz eta orain negozioa men-
debaldekoentzat ere ‘zabaltzen’ ari omen diren, emaku-
me asiarren ‘eskaria’ gero eta handiagoa delako, eta 
eskari horrexegatik, gainera, gero eta emakume gaz-
teagoak esplotatzen ari omen dira.

Ertzaintzak esan zuenez, bestalde, sare nigeriarrak dira 
indarkeriaren aldetik bortitzenak, haiek eragiten dute 
saminik latzena, emakumeak buduaren bidez azpiratu-
ta. Eta ohartarazi zuenez, gainera, sare horiek “ez dute 
arazorik mehatxuak betetzeko; ezta jatorriko herrialdean 
norbait akabatzeko mehatxua egiten dutenean ere”. Er- 
tzaintzak azaldu zuenez, sareek Europa osoan banatu-
ta egiten dute lan, pertsonen trafikorako bideen bitartez.

5.2.- Sare nigeriarrak: aterabide zai-
leko zirkulua

Dokumentu honen hasieran esan dugun bezala, 
salerosketa-sare nigeriarrek harrapatuta dauzkaten 
emakumeen, neskatxen eta mutikoen egoerak kezka- 
tzen gaitu batik bat CEAR-Euskadikook; alde batetik, 
Espainiako estatuan aritzen diren sareetan nagusie-
tako bat delako; eta bestetik, guk arreta ematen die-
gun kolektiboen artean nigeriarrena ugariena delako.

Hurrengo lerrootan, emakume eta neskatxa nigeria-
rrak sare horietan nolatan erortzen diren eta zergatik 
jarraitzen duten azalduko dugu, labur-labur. Ele-
mentu hauetako asko Saharaz hegoaldeko Afrikako 
beste sare batzuen ezaugarri ere badira.

 Indarkeria patriarkala eta botere-harrema-
nak. Emakume eta neskatxa asko testuinguru izugarri 

patriarkaletatik datoz; komunitateko harremanak eta 
familia barrukoak eta bikotekideen artekoak, harreman 
guztiak, indarkeria psikologiko, fisiko eta sexualez blai 
daude, muin-muineraino, erabat modu normalizatuan. 
Botere-harremanak dira, mendekotasunekoak, eta 
sexu- edo genero-rolak oso zehaztuta daude, guztiz 
errotuta, beren sinesmenetan. Horregatik, emakume 
eta neskatxek obedientzia osoz eta etsi onez bizi dute 
‘patuak-edo beraientzat duen asmoa’: beren gorputza 
besteen zerbitzura jartzea, jatorriko herrialdean familia 
zabal-zabala mantentzen laguntzeko edo haientzat 
zama ez izateko. Eginkizun hori egokitzen die familiak 
eta komunitateak, eta hala bete behar dute emakume 
eta neskatxek, haiei huts ez egiteko eta haien/beraien 
sinesmenei zintzo jarraitzeko.

 Emakume pobre, mendeko eta erasotzen 
errazak. Sexu-esplotaziorako salerosita dauzkaten 
emakumeen artean badira ikasketa-maila handiko 
emakumeak ere, baina nigeriarren kasuan, jatorriko 
herrialdean bereganatuak direnean, sareek nahiago 
izaten dute maila kultural baxua duten emakumeak 
lortu. Horrelako kasuetan, baliabide ekonomiko eta 
pertsonal ezagatik migrazio-prozesua beste modu 
batera egin ezin izan duten emakumeak dira, guz-
tiak. Hala, sarearen babesean ekiten diote migra-
zioari: sareek pobreziatik edo jazarpenetik irteteko 
modua ematen diete, eta haietaz arduratzen dira 
migrazioko ibilbide guztian eta helmugan. Askok ez 
dakite irakurtzen, ez idazten, ez kalkulu errazak egi-
ten ere, eta jatorriko ingurunetik kanpora, eguneroko 
bizitzari aurreko egiteko baliabiderik ere ia ez dute. 
Hizkuntza ez jakitea, aldaketa kulturala, testuinguru 
berri batean (askotan hirikoa) bizitzan moldatzeko 
trebetasunak ez izatea, eta abar, eta abar, horrek 
guztiak sarearen erabat mendeko bihurtzen ditu.

 Migrazio-ibilbidea, indarkeriaz josia. Emaku-
me eta neskatxa batzuk hegazkinez ekartzen dituz-
te Europara, hemen sexurako esplotatzeko; baina 
ohikoena bestea da, dokumentu honetan deskri-
batu ditugunen moduko migrazio-bide bortitz eta 
gogorrak pairatu behar izatea.

26 Antropologiako irakasle 
da Comillas Unibertsitate 
Pontifikalean, eta aipatutako 
txostena koordinatu du.

 Kontrol sozialeko eredu zeharo biolento eta 
eraginkorrak. Budua, jujua eta bestelako praktika 
batzuen bidez, jatorriko herrialdean hitzarmen sozial 
moduko bat egiten dute emakume eta neskatxek, eta 
nekez gertatuko da gerora hitzarmen hori ez betetzea. 
Erro sakoneko sinesmenetan oinarritutako zeremonia 
edo erritu espiritualetan hartutako konpromisoak dira, 
eta erritu horietan, senideek ez ezik, jatorriko komunita-
tean lidergoa duten pertsonek hartzen dute parte.

 Konfinamenduko estrategiak. Buduak eragiten 
dien beldurraz gain, ingurunearekin harremanik izan 
ezin izatea eragiten dien bestelako indarkeria-modu 
batzuk ere pairatzen dituzte emakume eta neskatxek: 
etengabe zaintzapean egotea, mehatxuak, zigorrak… 
Biktimek beraiek kontatu izan dutenez, zeharo ohikoa 
da sareko norbait aurrean dagoela soilik hitz egin ahal 
izatea telefonoz, esplotatuta dauzkaten beste emaku-
me batzuekin konfiantzazko harremanik izaten ez  
uztea, inguruko beste pertsona batzuekin ere harrema-
nik izan ezin izatea… Sareko kideek beraiek ematen di-
zkiete jantziak, jatekoa, higiene-produktuak, ilea apain- 
tzekoak eta abar. Beraz, emakume eta neskatxa ho-
riek, fisikoki giltzapean ez badaude ere, muturreko iso-
lamendu-egoeran bizi dira, eta arauren bat betetzen ez 
dutenean, zigortu egiten dituzte, indarkeria fisikoaren 
bidez eta isun ekonomikoak ordainaraziz.

Esaten ziguten elkarteetako eta 
erakundeetako jendea ez dela fidatzekoa, 
poliziarekin zerikusia duela (...) Esaten 
dizute elkarteak polizia sekretua direla, eta 
jendea harrapatzea eta jatorriko herrialdera 
bidaltzea dela haien lana.

Niretzat, informaziorik ez edukitzea infernua 
da. Nik horrekin asko sufritu nuen. Eta badakit 
nire atzean badaudela emakume pila bat, oso 
gaizki pasatzen, isilean. Horregatik, ni Hiesaren 
aurkako Batzordearekin irteten nintzen kalera, 
informazioa ematera, laguntza ematera neskek 
konfiantza izan zezaten, buruan zeharo sartuta 
daukagulako erakundeez ez dugula fidatu. 
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behar. Nik badakit zer den ezertxo ere ez 
jakitea, informaziorik ez edukitzea. Horrelako 
egoera bat bizi arte ezin da ulertu hori.

[Saretik atera eta] urtebetera edo hasi nintzen 
laguntza eskatzen. Lehen ez nekien eskatzen. 
Beldur handiegia nuen. Kaskezurrean sartzen 
dizute inorekin ezin zarela fidatu, beldur handia 
sartzen dizute. Esaten dizute laneko adiskideaz 
ere ez fidatzeko. “Neska horrekin ibiltzen 
bazara, poliziari esango dio zuk agiririk ez 
daukazula, eta jaioterrira bidaliko zaituzte”.

 Sarearekin dirutzako zorra. Emakumeek ‘pakete’ 
bat erosten dute Europara bidaiatzeko. Pakete horren 
barruan sartuta egon ohi dira lan-eskaintza gezurrezko 
bat (modelo moduan aritzea, ostalaritzako lanpostu bat 
edo neskame-lana), agiri faltsuak, eta hegazkin-txar-
telak (kasurik onenean) edota lehorrean zeharreko 
ibilbide askoz arriskutsuago batean norbaitek lagun- 
tzea. Jatorriko herrialdean hartutako zor hori itxuragabe 
haziz joaten da, ordea, zigor ekonomikoak direla eta, 
batetik, eta bestetik, sareek sekulako negozioa egiten 
dutelako, emakumeei produkturik arruntenak neurri-
gabeko prezioan salduz. Emakume horiek, ez deza-
gun ahaztu, sekula ez dira ordura arte Europan egon, 
ez dakite moneta zein den eta gauzek zer prezio du-
ten, eta konfinatuta daude. Hala, ohikoa da emakume 
eta neskatxa horien zorra 30.000-40.000 eurora ere 
iristea. Zorraren helburu bakarra ez da berez iraba-
ziak ateratzea; zorra etengabe handitzea emakumeak 
saretik irten ezinik edukitzeko modu bat ere bada.

Ni urte bat eta 8 hilabetean egon nintzen, 
zor nituen 10.000 euroak ordaintzeko. Bene-
benetan 40.000 euro ordaindu nituen, gauza 
guztien truke dirua eskatzen dizute eta. Zuk 
ezin duzu zuzenean ezer ordaindu. Arropa 
sarekoek erosten dizute, eta gero 300 euro 
eskatzen dizkizute. Eta ilea apaintzearekin 
berdin. Ile-apaintzailea etxera etortzen zen, eta 
gero 100 euro eskatzen zizkizuten. Janariarekin 
ere beste horrenbeste; supermerkatura joaten 

ez dizute uzten, haiek esaten zigutenez, han 
poliziak harrapa zaitzakeelako. Ezin duzu ezer 
egin. Zeharo kontrolatuta zauzkate.

 Etengabe lekualdatzen Estatu barruan eta 
Europan barrena. Emakume eta neskatxak Estatu 
barruan eta are Europan barrena leku batetik beste-
ra mugitzen ibiltzea ez da soilik prostituzioko bezeroei 
etengabe neska berriak eskaintzeko modu bat, eta 
bai, aitzitik, neska horiek bakartuta edukitzeko estra-
tegia bat, konfiantzazko harremanak izateko modurik 
izan ez dezaten, eta, hala, poliziari ia ezinezkoa gerta 
dakion emakumeak salerosteko sareak desegitea.

Hilero lekuz aldatzen zaituzte, gainera. Non 
dauden ere ez dute jakiten neskek: Madril, 
Malaga… Etengabe lekuz aldatzen zaituzte, 
zorra kitatzen duzun arte.

 Agiririk ez. Administratiboki egoera irregula-
rrean egoteak izugarri egoera zaurgarrian uzten ditu 
emakume eta neskatxak, kanporatuak eta berriro 
salerosiak izateko arriskua dutelako. Kanporatuak 
izateko arriskuan egote horrek berak Segurtasun In-
dar eta Kidegoekin fidatzea eragozten die, eta, hain 
zuzen, haiek dira, azken batean, gizakiak salerosteko 
sareen biktima gisa identifika ditzaketen bakarrak.

 Pertsonak salerosten dihardutenekiko lo-
tura. Beste leku batzuetako sareetan, europar ge-
hiago izaten dira tartean; sare nigeriarrak, ordea, 
nagusiki gizon-emakume nigeriarrez osatuak izaten 
dira. Taldekoekin bakarrik izaten dituzte harremanak: 
helmugako herrialdean, han bizi diren nigeriarrarekin, 
eta Nigerian, harremanetan jarraitzen duten jendea-
rekin. Horrenbestez, biktimak pairatzen duen kontrol 
soziala bereziki hertsia da. Mendekotasun izugarri 
horrek eraginda, gainera, biktimak pertsona horien-
ganako esker ona eta lotura afektiboa sentitzen du, 
batik bat mami deritzenekiko. Gurutze Gorriaren esa-
netan, mami horiek “langilezain, ama, konfiantzazko 
lagun, emakume esperimentatu moduko bat dira, 
eta emakumeen gain halako kontrol lauso bat dute”.

Amaitu nuen ordaintzen, eta handik hiru 
egunera, logela bat alokatzea erabaki nuen. 
Esan nien gizonari eta andreari banindoala, 
eta esan zidaten gera nintekeela lasai asko 
han, izugarri maite nindutela, alaba baten 
modukoa nintzela. Nik, orduan, nik ere oso 
maite nituela; gizonari, aita baten modukoa 
zela niretzat; baina hala ere banindoala. 
Gizon horrek botere handia du Afrikan. Diru 
asko eta etxebizitza asko dauzka. Jende 
horrekin onean egonda hobeto.

300 euro eman zizkidan, nire bizitza egiten 
hasteko, eta esan zidan “nahi duzunean, 
edozer arazotarako, hemen nago” (...)
Hiru hilean behin edo joaten naiz bisitan, 
neskatxa ikustera, kariñoa hartu nion eta.

 Biktima izan eta salerosle bihurtzea: Eu-
ropan babes-sistemak kale egiten duen seinale. 
Emakume batzuk, sexu-esplotaziorako salerosita 
egon ondoren, behin zorra kitatu eta gero, mendean 
eduki dituen sare horretan bertan geratzen dira, ro-
len bat betetzen. Mami bihurtzen dira, edo madame 
edoatzemaile, edo beste rol batzuk betetzen dituzte 
sare barruan, eta hala, bizimodu hori mantentzen 
eta iraunarazten laguntzen dute; bizimodu hori da 
Europan ezagutu duten bakarra.

5.3 Neska-mutikoak erabiltzea, 
sarearen zerbitzura

Espainiako estatuan gizakien salerosketaren atzapa-
rretan dauden pertsona guztiekin gertatzen da, baina 
are zailagoa da neska-mutikoei buruzko datu fidaga-
rriak lortzea. Herriaren Defendatzaileak27 esana da, 
Espainiako estatuko neska-mutil errefuxiatu eta le-
kualdatuek salerosketaren mende erortzeko arrisku 
handia dutela, normalean ez erregistro ofizialik eta ez 
jaiotza-agiririk ez dutelako.

Beste erakunde batzuen artean Gurutze Gorriak esan 
du garrantzi handikoa dela bi profil-mota bereiztea, argi, 

27  Herriaren Defendatzailea 
(2013): Seguimiento del informe 
presentado en septiembre de 
2012. La trata de seres humanos 
en España: víctimas invisibles.
Madril.

28 Genero Indarkeriarako 
Gobernu Ordezkaritza (2014).

Andaluziako kostaldera iristen ari diren neska-muti-
lei dagokienez:

 Bidaiderik gabe datozen adingabeak (nera-
beak izan ohi dira).

 Bidaideren batekin datozen adingabeak (nor-
malean 8 urte baino gutxiago izaten dituzte).

Bidaiderik gabe datozen neskatxek, salerosketa-egoe-
ran baldin badaude, adinez nagusiak direla esaten 
dute gehienetan. Neskatxa horiei babesa ematea ere 
lan nekeza da, zer adin duten zehazteko prozesuen-
gatik, batetik, eta zeharo zaurgarri eta mehatxupean 
dauzkatelako, bestetik. Herriaren Defendatzaileak argi-
taratutako txosten horretan adierazi duenez, neskatxa 
adingabe horiek modu eraginkorrean identifikatzeko 
mekanismorik ez edukitzeak berak neskatxa horiek 
esplotatuak izan daitezen laguntzen du.

Bidaideren batekin datozenen kasuan, berriz, neska-
txa horiekin datozen helduak normalean ez dira haien 
guraso, eta batzuetan, ezta senide ere. Lehenbiziko 
harrerako zentroetan aritzen diren erakundeek diote 
neska-mutil horietako asko bahituak direla, edo ama-
ri bortxaz kenduak (haiek ere salerosketaren biktima), 
gero beste biktima batzuei edo sareko jendeari ema-
teko. Oso ohikoa da salerosketa-sareko kideek aurrez 
erabakitako estrategia baten arabera haurdun geratzea 
sarearen biktima diren emakumeak, Europan sartzean 
kanporatuak edo itzularaziak izan ez daitezen; eta ohi-
koa da, halaber, sareak gero haurtxo horietaz baliatzea, 
emakumeak sarekoen esanetara edukitzeko.

Genero Indarkeriarako Gobernu Ordezkaritzak ere hala 
dio lehen aipatu dugun txostenean28: “Batzuk haurdun 
geratu arte bortxatzen dituzte, hala Europan sartzeko 
oztopo gutxiago izan ditzaten (Espainian nahiz Euro-
pan babes sozialeko sistemetan haurrei eta haurdunei 
ematen zaien trataera dela eta). Behin Espainiara iritsi-
takoan, seme edo alaba xantaia eta mehatxu moduan 
erabiltzen dute, emakumea prostituzioan aritu dadin, 
eta jo ere egingo dute, beharrezkoa bada”



3534

S 
exu-esplotaziorako salerosketaren fe-
nomenoaren neurria ikertzeko zailtasun 
handienetako bat iturri ofizialek ematen 
duten informazio urria da.

2015ean, Terrorismoaren eta Krimen Antolatuaren 
aurkako Inteligentzia Zentroaren (CITCO) arabera, 
Espainian 13.879 pertsona zeuden sexu-esplo-
taziorako salerosketaren biktima izateko arriskuan. 
Pertsonen Salerosketaren aurkako Espainiako Sa-
rearen29 (RECTP) arabera, Estatuan 40.000 eta 
50.000 emakume artean esplotatzen dituzte sexu-
rako. Hala ere, 2015ean zehar, sexu-esplotazio-
rako salerosketaren 133 biktima besterik ez 
zen identifikatu.

Polizia-gorputzek berek diotenez, %80tik %90era 
atzerritarrak dira. Horietako batzuk legez kontrako 
egoeran daude.

Espainiako estatuko gizakien salerosketaren feno-
menora hurbiltzeko eta lege-egitura ulertzeko, iturri 
ofizialek30 bereizketa kontzeptual hau egiten dute:

 Gizakiak salerostearen biktima izateko 
arriskuan dauden pertsonak: testuingurua dela 
eta, biktima izateko arriskuan daudela pentsa daite-
keen pertsonak dira. Esate baterako, goian aipatu 
diren profilak izanik, itsasoz iritsi diren pertsonak (Ma-
roko zeharkatuz edo Italiatik nahiz Greziatik).

 Salerosketaren ustezko biktimak: pertsona 
hauek gizakiak salerostearen biktima direla uste iza-
teko zantzu objektiboak antzeman dira, esku-hartze 
sozialaren edo haiekin izandako beste edozein ha-
rreman zuzenen bidez, nahiz eta biktimek batzuetan 
ukatu egiten duten.

CEAR-Euskadik, azken dinamiketan, emakume ni-
geriar batzuengan antzeman ditu sexu-esplotazio-
rako salerosketaren biktima direla uste izateko zantzu 
objektiboak: emakume gazteak dira, eta Marokotik 
sartu dira itsasoz, edo, sarriagotan, Italiatik; nazioar-
teko babesa eskatzen dute, beren migrazio-proze-
suaren kontakizun estereotipatu batean oinarrituta, 
eta, kasu bakan batzuetan izan ezik, uko egiten diote 
asilo-eskatzaile gisa dagokien bizitegi-baliabidearen 

Gizakiak Salerostearen 
Biktimekin Jarduteko 
Esparru Protokoloa

29 RECTPko erakunde 
kideak:APIP/ACAM, APRAMP, 
Askabide, CEAR, FAPMI/
ECPAT, Emakume Progresisten 
Federazioa, Gurutze Zuria 
Fundazioa, Gizakien Lurra 
Fundazioa, IEPALA, Munduko 
Medikuak, Mujeres en Zona de 
Conflicto, Proyecto Esperanza-
Adoratrices, Women’s Link 
Worldwide eta Antena Sur 
contra la Trata.Erakunde 
laguntzaileak:ACCEM, UNHCR, 
AIETI, Amnistia Internazionala, 
Espainiako Caritas, CONFER, 
Espainiako Gurutze Gorria, OIM, 
Pertsonen Salerosketaren eta 
Sexu Esplotazioaren aurkako 
Kantabriako Sarea, Save the 
Children eta Villa Teresita.

30 CITCOk eta Estatuko 
segurtasun-indarrek eta 
-gorputzek terminologia hori 
erabiltzen dute.
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eskubideari; urduri, triste eta beldurtuta egoten dira 
mehatxuengatik, buduaren gizarte-kontrolagatik, zo-
rragatik eta abarrengatik; eta ezin dutenez gizakiak 
salerostearen biktima direnik aitortu, ez dira beren 
borondatez identifikazio-prozesuan sartzen. 

 Identifikatutako gizakiak salerostearen 
biktimak: agintariek biktima gisa identifikatu dituz-
tenak dira; horri esker, Gizakiak Salerostearen Bik-
timekin Jarduteko Esparru Protokoloan ezarritako 
babes-neurriak eskuragarri dituzte; protokolo hori 
2011ko azaroan sartu zen indarrean (aurrerantzean, 
Esparru Protokoloa).

6.1- Jarduteko jarraibideak

Esparru Protokolo horrek xedatzen du “gizakiak sa-
lerostearen biktimen identifikazioa berariazko pres-
takuntza duten polizia-unitateek egingo dutela; hau 
da, salerosketa prebenitzeko, haren aurka borroka 
egiteko, eta biktimak identifikatzeko eta haiei lagun- 
tzeko berariazko prestakuntza dutenek.

Unitate horiek irizten badiote pertsona bat saleros-
ketaren biktima izateko arrazoizko zantzuak daude-
la, berehala eta identifikazio-prozesu guztian zehar  
behar diren neurriak hartu beharko dira pertsona  
horien eskubideen babesa bermatzeko, ustezko  
salerosleen inguruko pertsonarik biktimekin ez  
egoteko, laguntza medikoa eta soziala emateko, eta, 
ahal den neurrian, behar den laguntza juridikoa ema-
teko ere bai”.

Horrez gain, Esparru Protokoloak ezartzen duenez, 
ustezko biktima bat atzerritarra denean eta legez 
kontrako egoeran dagoenean, ez zaio zehapen-es-
pedienterik irekiko, Espainiako lurraldean10 doku-
menturik gabe egoteagatik, eta ez dute kanporatuko 
edo itzuliko, aurretik32 horrela egiteko zehapena 
onartuta egonda ere.

 Identifikazioa. Polizia-unitateek egin behar 
diote, beraz, elkarrizketa ustezko biktimari, zantzu 

horiek dauden ala ez egiaztatzeko. Esparru Pro-
tokoloak ezartzen duen bezala, zer zantzu dau-
den aztertzean, kontuan hartu behar dira ustezko 
biktimari ahalik eta babes handiena ziurtatzeko 
irizpideak; azterketa horren helburuak biktimari la-
guntza integrala eta segurtasuna bermatzea izan 
behar du (batez ere biktimak atzerritarrak direnean 
eta legez kontrako egoeran daudenean), ikerketan 
sakontzen den bitartean.

Poliziek ikerketan duten interesa ez da beti bat 
etortzen biktimen babes-beharrarekin. Aitortu 
behar da azken urteetan ahaleginak egin direla 
biktimen babesa ere kontuan hartzeko, baina Per- 
tsonen Salerosketaren aurkako Espainiako Sa-
reak (RECTP) nabarmentzen duenez, polizia-ikus-
pegiak nagusi izaten jarraitzen du, eta delituaren 
kontra egiteari ematen zaio lehentasuna, biktima-
ren eta haren oinarrizko eskubideen defentsaren 
gainetik. 

Desadostasun horiek biktimari ez eragiteko, eta 
salerositako emakume batentzat identifikatu deza-
ten onartzea oso zaila dela kontuan izanda, Per- 
tsonen Salerosketaren aurkako Espainiako Sarea-
ren (RECTP) eskaeretako bat elkarrizketa horretan 
erakunde espezializatuak egotea da.

Abokatu bat egotea ere eskatu izan da; izan ere, 
administrazio-prozedura horrek baldintzatu egin 
dezake dokumentaziorik gabeko biktimak Espai-
niako estatuan geratzea edo haientzat arrisku- 
tsuak izan daitezkeen herrialdeetara itzularaztea.

Elkarrizketa horren ondoren, identifikazioak zen-
bait babes-neurri hartzea (orokorrak eta bera-
riazkoak) ekarriko du33. Neurri horiek Prozedura 
Kriminalaren Legeak ezartzen ditu, bai eta atze-
rritarrek Espainian dituzten eskubide eta askata-
sunei buruzko eta atzerritar horiek gizarteratzeari 
buruzko Lege Organikoak (Atzerritarren Legea, 
hemendik aurrera) eta haren garapenerako tres-
nek ere, baldin eta pertsona hori legez kontrako 

egoeran badago. 2009. urtean egindako errefor-
man, lege horretan 59 bis artikulua sartu zen, gi-
zakiak salerostearen biktimei buruzkoa, eta hau 
xedatzen du:

 Berrezartzeko eta hausnartzeko epea. Le-
gez kontrako egoeran dagoen atzerriko pertsona 
bat salerosketaren biktima izan dela pentsatzeko 
zentzuzko arrazoiak daudela irizten zaionean, agin-
tariek berrezartzeko eta hausnartzeko epea ema-
teari buruzko proposamena egingo dute. Epe ho-
rrek gutxienez 90 egun iraungo du, eta nahikoa izan 
beharko du biktimak delituaren ikerketan eta, hala 
badagokio, prozedura penalean agintariei lagun-
du nahi dien erabaki ahal izateko. Horretarako, zer 
egoeratan dagoen jakin behar du pertsona horrek, 
eta gehien komeni zaionaren arabera jokatu.

Berrezartzeko eta hausnartzeko epe hori Gober-
nuaren Ordezkaritzari edo Ordezkariordetzari es-
katzen zaio, biktimaren aurretiko onespenarekin. 
Denbora horren helburua da pertsona salerosiaren 
gogoa eta gorputza bere onera etortzea.

Ezin da ahaztu biktima gisa identifikatzeak emaku-
meei sarea uzteak dakartzan beldurrari eta ondo-
rioei aurre egin beharra ekartzen diela: emakumeak 
bere buruarekiko eta jatorriko familiarekiko sentitzen 
duen beldurra; biktimaren seme-alaben biziagatiko 
beldurra (seme-alabak hazteko ardura berea izan 
daiteke, edo sareko beste batzuen esku egon, Ni-
geriako emakumeen artean gero eta gehiago ger-
tatzen den bezala). Oso zaila da emakume batek 
erabaki hori hartzea, baldin eta bere bizia edo maite 
dituenen bizia galtzeko beldur bada eta egindako 
zorra ordaintzeko aukerarik ez badu, zor hori erabat 
bidegabea izanagatik ere.

Horregatik da garrantzitsua biktimari informazio eta 
berme hauek ematea:

 Legez kontra egoteagatik zehapen bat ja-
sotzea saihesteko aukera, edo kanporatu edo 

34 142. artikulua. 1 REX.31  Atzerritarren Legearen 53.1.a) 
artikuluak arau-hauste larria 
honela definitzen du: “Espainiako 
lurraldean modu irregularrean 
egotea, egonaldiaren luzapena 
ez lortzeagatik, bizileku-baimenik 
ez izateagatik edo baimen hori 
iraungita izateagatik hiru hilabete 
baino gehiagoz, eta interesdunak 
baimen hori erregelamendu bidez 
ezarritako epean berriztatzea ez 
eskatzeagatik”.

32 Atzerritarren Legearen 59 
bis artikuluak xedatzen duena 
betetzeko, 2/2009 eta 10/2011 
Lege Organikoek erreformatu 
ondoren.

33 Atzerritarren eta Mugen 
Komisariotza Nagusiaren 4/2011 
Jarraibidean agertzen diren 
irizpideen arabera.

itzul dezaten saihestekoa (erantzukizun-sal-
buespena).

 Babeserako eskubidea eta baliabide espezia-
lizatuetan laguntza jasotzeko eskubidea.

 Bere borondatez itzultzeko eskubidea, aukera 
segurua bada eta hark horrela nahi badu.

 Agintariei laguntzen badie, lan- eta egoi- 
tza-baimena eskatzeko eskubidea, bai eta le-
kuko gisa babestuta egoteko eskubidea ere.

 Lan- eta egoitza-baimena eskatzeko eskubidea 
zenbait egoera pertsonaletan, baldin eta poliziaren 
ikerketari ez laguntzea erabakitzen badu.

 Nazioarteko babesa eskatzeko eskubidea. 
Azken eskubide horri dagokionez, adierazi behar 
da gutxi aurreratu dela biktima izan daitezkeenei 
nazioarteko babesa eskatzeko aukeraren berri 
ematean, eta biktima askok hel liezaiokete ba-
bes horri. 

Polizia-gorputzek berrezartzeko eta hausnartzeko 
epea emateari buruzko proposamena aurkeztu be-
harko diote Gobernuaren Ordezkaritzari edo, hala 
badagokio, Ordezkariordetzari. Proposamen horrek 
elementu hauek izan behar ditu34:

 Biktimaren edo biktima izan daitekeena-
ren egoera pertsonalari eta administratiboari 
buruzko polizia-txostena.

 Prozeduran jardun dezaketen beste doku-
mentu batzuk, eta, bereziki, prozedurari gehitu 
ahal izan zaizkion salerosketaren biktimei lagun- 
tzen espezializatutako erakundeenak.

Aldeko proposamena ez du inola ere baldintzatuko 
deklarazioa egiteak, ez eta delituaren jazarpenare-
kin edo ikerketarekin zerikusia duten indar judizialei 
edo polizialei laguntzeak ere. 
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Kezkagarria da agintariek epe horri ezetza emateko 
aukera izatea, eta saretik irteteko urrats bat ema-
tearen alde egin duten pertsonek berriro ere beren 
burua haietan sartzera behartuta ikustea, edo he-
rrialdetik kanporatu ditzaten aukera ere egotea.

 Erantzukizun-salbuespena. Behin biktima 
identifikatuta dagoenean eta berrezartzeko eta 
hausnartzeko epea erabili denean, biktimaren la-
guntza jasotzen duen agintariak Gobernuaren Or-
dezkaritzari edo Ordezkariordetza eskudunari legez 
kontrako egoeran egoteagatiko erantzukizun-sal-
buespena eskatu ahal izango dio. Dena dela, Go-
bernuaren ordezkariak edo ordezkariordeak ofizioz 
erabaki ahal izango du erantzukizun-salbuespen 
hori, biktimaren egoera pertsonala dela eta.

Salbuespen hori ematen bazaio, biktimari ebazpe-
nean salbuespen-egoeran egoteagatiko lan- eta 
egoitza-baimena eskatzeko aukeraren berri eman-
go zaio. Eskabide hori Segurtasun Estatu Idazka-
ritzari zuzendu beharko zaio, delituaren ikerketan 
laguntzeagatik bada; edo Immigrazio eta Emigrazio 
Estatu Idazkaritzari, egoera pertsonalagatik eman-
dakoa bada.

Lege-egitura hori bereziki konplexua da atzerri-
ko emakumeentzat, are gehiago dokumentaziorik 
gabe daudenean

 7.1.- Asiloa kopurutan

2016an, Espainiako estatuan 15.755 pertsonak 
eskatu zuten nazioarteko babesa; hau da, 10.000 
biztanletik 3k. EB osoko eskaera guztien %1,3 
izan ziren. Espainiako estatuan babesa eskatu zu-
ten pertsonen %40 emakumeak ziren, 6.350, eta 
9.400, gizonak. Jatorriko herrialde garrantzitsuenen 
artean ez dago Afrikako bat bera ere.

Eurostaten datuen arabera, 2016an ebatzitako 
10.250 asilo-eskabideen (3.415 emakumeenak izan 
ziren) %67ri motaren bateko babesa eskaini zitzaien 
(aurreko urtean baino hiru aldiz pertsona gehiagori). 

Aldeko ebazpen gehienak 2015ean eta lehenagoko 
urteetan eskabidea aurkeztu zuten Siriako per- 
tsonentzat izan ziren. Horrela, Espainiako estatuak 
6.855 eskatzaileri eskaini zien babesa (horietako 
2.895, emakumeak). Aldeko ebazpen horien ar-
tean, emandako babes subsidiarioen kopurua 
6.500era iritsi zen (2.375 emakumeentzat); onartu 
ziren errefuxiatu-estatutuak, berriz, 355 eskas izan 
ziren (160 emakumeentzat), eta hori epe horretan 
aurkeztutako eskabideen %3, 5 besterik ez da. 
Kopuru hori oso urruti dago beste herrialde batzuek 
–hala nola Alemaniak (%41) edo Frantziak (%21)– 
ematen dituzten errefuxiatu-estatutua onartzeko 
ebazpenen ehunekoetatik.

Genero-arrazoiengatiko 
jazarpena nazioarteko babesaren 
esparruan

 2016 Guztira Emakumeak

2016an aurkeztutako nazioarteko babesaren eskabideak 15.755 6.350

Ebatzitako eskabideak (erabakiak) 10.250 3.415

Onartutako babesak (guztira) 6.855 2.895

Asilo-estatutua 355 160

Babes subsidiarioaren estatutua 6.500 2.735

Atzerritarren Legeari jarraituz, arrazoi humanitarioengatik emandako baimenak 
(Asilo eta Babes Bulegoak ebatzi beharrekoak) 0 0

Onartu ez ziren eskabideak 3.395 520

Datu nagusien laburpen bat
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7.2.- Zein dira pertsona 
errefuxiatuak?

Errefuxiatuei buruzko lehen erreferentzia arauemai-
lea Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean 
agertu zen. Haren ondoren, Errefuxiatuen Estatu-
tuari buruzko Genevako Hitzarmenak (1951) eta 
New Yorkeko Protokoloak (1967), beste tresna ba- 
tzuekin batera, errefuxiatuen babeserako nazioarte-
ko zuzenbidea osatu dute, eta horretan oinarritu dira 
legedi nazionalak.

Genevako Hitzarmenak (1951) errefuxiatutzat 
jotzen du bere arrazagatik, erlijioagatik, naziona-
litateagatik, gizarte-talde jakin batekoa izateaga-
tik edo iritzi politikoengatik jazarpena pairatzeko 
beldur izateko arrazoiak dituen pertsona oro, 
bere nazionalitateari dagokion herrialdetik kanpo 
dagoena, eta beldur hori dela-eta herrialde ho-
rren babesa izan ez dezakeena edo izan nahi ez 
duena. Nazioarteko zuzenbidearen interpretazio 
ebolutiboari eta gizarte zibilak egindako presioari 
esker, gaur egun genero-arrazoiengatiko jazarpe-
na ere asiloa emateko arrazoi gisa kontuan har- 
tzen da.

Garrantzi berezia du jazarpenaren kontzeptuak, 
jazarpena pairatzeko beldur izateko arrazoiak di-
tuzten pertsonak soilik baitira errefuxiatuak. Ge-
nevako Hitzarmenak ematen dion esanahiaren 
arabera, esan dezakegu jazarpenaren barruan 
edozein “kalte larri” sar daitekeela, baldin eta ja-
torriko estatuak emandako babesak hutsune 
handiak baditu. Jurisprudentzian oinarrituta, gaur 
egun adostasun handia dago zera onartzeko: kal-
te larria edo jazarpena giza eskubideen urratze 
larria, edo jarraitua, edo sistematikoa dela. 

Beldur izateko arrazoiei buruz ari direnean, per- 
tsona errefuxiatuak duen eta erakusten duen bel-
durraren oinarri objektiboa adierazi nahi dute. Bel-
durrak (elementu “subjektiboa”) zenbait egoeratan 
oinarrituta egon behar du (elementu “objektiboa”), 

eta egoera horiek pertsonaren jatorriko lekuan 
gertatzen dira, edo gerta litezke, hara itzuliz gero.

Horrez gain, egoera horretan dagoen pertsonak es-
tatuaren babesik ez izatea ere gertatu behar da (ez 
du pertsona hori babestu nahi, edo ezin du); horre-
la, leku horretara itzuliko balitz, pertsona hori berriro 
ere arrisku-egoeran egongo litzateke, eta, horrega-
tik, berea ez den estatu baten babesa behar du. 

7.3.- Zer da genero-
arrazoiengatiko jazarpena? 
Espainiako legedia

Genero-arrazoiengatiko jazarpena hau da: giza es-
kubideen urratze larriak, edo sistematikoak, edo 
jarraituak izaten direnean gertatzen dena, baldin 
eta pertsona bati bere genero-identitatea dela-eta 
(emakumea, gizona, trans edo beste batzuk) ema-
ten zaion eginkizunarekin edo pertsona horren se-
xu-hautuekin zerikusia badute urratze horiek.

Diskriminatzea eta tratu desegokia ematea jazar-
penaren baliokide izan daitezke, eta, beraz, kasu 
horietan ere beharrezkoa izan daiteke nazioarteko 
babesa. Ohikoena horrelako jazarpenaren biktimak 
emakumeak izatea da, emakume izate hutsagatik 
edo menderatzen dituen ordena patriarkalari aurre 
egiten ahalegintzeagatik; eta LGTTBI pertsonak ere 
jazartzen dituzte, horiek ere egitura patriarkaletan 
eta heteronormatiboetan oinarritzen diren bote-
re-harremanak direla-eta.

Egitura-ikuspegi batetik, genero-arrazoiengatiko ja-
zarpena lege eta arau sozial, erlijiozko edo kultural 
baztertzaileak inposatzearen bitartez adieraz daite-
ke, bai eta lege eta arau horiek urratzeagatik neurriz 
kanpoko zehapenak edo zigorrak ezartzearen bitar-
tez ere. Horrelakoak ingurune pribatuan nahiz publi-
koan gertatzen dira, eta estatuaren ordezkariek ez 
ezik, estatuaren ordezkari ez direnek ere aplika di- 
tzakete. Emakumearen aurkako Diskriminazio Modu 
Guztiak Deuseztatzeari buruzko Konbentzioaren 

Batzordearen arabera (CEDAW dira ingeleseko si-
glak)11, generoarekin lotutako jazartzeko moduak 
emakumearen kontra emakume izate hutsagatik 
zuzenduta daudenak dira, edo emakumeei beste 
inori baino askoz gehiago eragiten dietenak. Batzor-
de horrek adierazi du emakumeen aurkako indarke-
ria haien aurkako diskriminazioa delako debekatzen 
dela, eta babesarekin lotuta emakumeek pairatzen 
duten jazarpen mota nagusietako bat dela. Ha-
laber, jazarpen hori eta beste batzuk nazioarteko 
babesa eskuratzeko bidezko arrazoi gisa onartu 
dira legeetan eta praktiketan. Jazarpenon artean 
hauek azpimarra daitezke: emakumeen genitalen 
mutilazioaren mehatxua; behartutako ezkontza edo 
haurtzaroan egina; indarkeria-mehatxua edo “oho-
re-delituak” deritzenak; emakumeak salerostea; 
azidoak erabiliz egindako erasoak; bortxaketak eta 
beste mota batzuetako sexu-erasoak; bikoteetan 
izaten diren indarkeria mota larriak; heriotza-zigorra 
ezartzea edo justizia-sistema diskriminatzaileetan 
agertzen diren beste zehapen fisiko batzuk; behar-
tutako esterilizazioa edo antzutzea; jazarpen politi-
koa edo erlijiozkoa, iritzi feministak edo beste mota 
batekoak adierazteagatik; eta generoarekin zeriku-
sia duten gizarteko arauak eta ohiturak ez onartzetik 
edo norberaren eskubideak aldarrikatzetik eratorri-
tako jazarpen-ondorioak.

Espainiak 1979an egin zuen bat Genevako Hit-
zarmenarekin. 1984an asilo-eskubidea eta erre-
fuxiatu-izaera arautzeko lehen legea onartu zuen, 
eta hura ordezkatzeko lege berri bat sortu zuen 
2009. urtean. Asilo-eskabideak legez bideratzeko 
eskumena duen organoa Asilo eta Babes Bulegoa 
da(ABB). Bulego horrek ebazpen-proposamenak 
Asiloko eta Babeseko Ministerio arteko Batzordeari 
bidaltzen dizkio (ABMB), eta azken horrek proposa- 
tzen dio eskabideari buruzko azken erabakia Barne 
Ministerioari.

Egungo Asiloaren Legeak (12/2009 Legea, urriaren 
30ekoa, asilo-eskubidea eta ordezko babesa arau- 
tzen dituena) berariaz hartzen du asiloa36 emateko 

36 Atariko titulua, 3. Artikulua: 
Pertsona errefuxiatuaren 
definizioa.“Errefuxiatu-izaera 
aitortzen zaio arrazagatik, 
erlijioagatik, nazionalitateagatik, 
iritzi politikoagatik, gizarte-
talde jakin batekoa izateagatik, 
generoagatik edo sexu-joeragatik 
jazarria izateko arrazoizko 
beldurra izanik, bere herrialdetik 
kanpo dagoen eta herrialde 
horren babesik jaso ezin duenari 
edo, beldur horiek direla-eta, 
haren babesik jaso nahi ez 
duenari; bai eta nazionalitaterik 
ez duen, goian adierazitako 
arrazoiengatik ohiko bizileku zuen 
herrialdetik kanpora dagoen 
eta herrialde horretara itzuli 
ezin den edo, beldur horiek 
direla-eta, itzuli nahi ez duen 
aberrigabeari ere, baldin eta ez 
badago 8. artikuluan jasotako 
esklusio-kausaren batean 
edo 9. artikuluko ukatze- edo 
errebokatze-kausaren batean”.

37 12/2009 Legearen 
7. artikulua: “Jatorriko 
herrialdeak bizi duen 
egoeraren arabera, gizarte-
taldearen kontzeptuak barne 
hartuko ditu sexu-joera edo 
-identitatea eta/edo adina 
bereizgarritzat dituzten taldeak, 
baina alderdi horiek berez 
ezin dute artikulu hau 
aplikatzea ekarri (...).Era 
berean, jatorriko herrialdeak 
bizi duen egoeraren arabera, 
barne hartuko dira genero-
arrazoiengatik edo/eta 
adinarengatik jazarria izateko 
arrazoizko beldurra dela-eta 
beren jatorriko herrialdetik ihes 
egin duten pertsonak, baina 
alderdi horiek berez ezin dute 
artikulu hau aplikatzea ekarri”.

35 Ikus Emakumearen aurkako 
Diskriminazio Modu Guztiak 
Deuseztatzeko Batzordea. 

kausatzat generoari eta sexu-joerari lotutako arra-
zoiengatiko jazarpena. Aitorpen formal hori aurrera-
pauso handia izan da aurreko legediarekiko. Gaine-
ra, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren 
alde egiten du, eta LGTTBI pertsonek jasaten dituz-
ten erasoak aintzat hartzen ditu.

Hala ere, aurrerapen horrek ez du oraindik ge-
neroa jarri beste jazarpen-arrazoi batzuek duten 
babes-mailan. Jazarpena jasateko beste arrazoi 
batzuen kasuan ez bezala (arraza, erlijioa, nazio-
nalitatea, gizarte-taldea eta iritzi politikoa, alegia), 
2009ko Asiloaren Legeak dio generoak eta se-
xu-joerak ezin dutela berez jazarpenik eragin, ja-
zarpena egoteko, jatorriko herrialdeko egoera ere 
kontuan hartu behar baita37.

Pertsona baten errefuxiatu-izaera onartu dadin, 
arrazoitutako beldurra pairatu behar izan du, eta 
hura frogatu. Bere inguruan, ihes egin izana justifi-
katzen duten arrazoiak egon behar dute. Dena den, 
gertakari horiek ez dute zertan izan jatorriko herrial-
deko egoera nagusiaren adierazgarri. 

Kezkagarria da, halaber, Espainiako estatuan na-
zioarteko babesa eskatzeko eskubidea dutenen 
artean Europar Batasuneko herritarrak kanpoan 
uztea. Eta 2009ko Asiloaren Legeak aukera hori 
kanpoan uzten du. Segurutzat hartzen diren herrial-
deetatik datozen pertsonak ere kanpoan uzten ditu. 
Horrelakoen eskabideak alde batera utz daitezke, 
kasu bakoitza banaka aztertu gabe.

Murrizketa horiek asilo bila Espainiako estatura iris-
tea lortzen duten pertsona errefuxiatu guztiei eragi-
ten diete, baina eragin berezia dute emakumeen-
gan, jazarpena eta diskriminazioa jasaten baitute 
EBn eta beste herrialde demokratiko batzuetan; 
izan ere, gerta daiteke herrialde horietako gober-
nuek babestu nahi ez izatea, edo ezin izatea. Se-
xu-esplotaziorako salerosketaren emakume biktima 
asko Europar Batasuneko herrialdeetatik etortzen 
dira, hala nola Errumaniatik 
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B 
ai UNHCRren 2002ko generoari buruzko 
gidalerroek38, bai nazioarteko babesari 
buruz 2006an egindako gidalerroek39 –
salerosketaren biktimei eta biktima izan 

daitezkeenei errefuxiatu-izaera onartzeko eskatu 
beharreko baldintzak aztertzen dituzte– adierazten 
dute gizakiak salerostearen biktimak edo izateko 
arriskuan daudenak babesteko erantzukizuna da-
goela, baldin eta haien eskabideak 1951ko Gene-
vako Hitzarmeneko errefuxiatuaren definizioarekin 
bateragarriak badira. Eta horrela gogorarazten du 
CEDAWk 2014ko 32. gomendio orokorrean: 40

Estatu kideek aitortu behar dute gizakiak salerostea 
genero arrazoiengatiko jazarpena osatzen duten 
elementuetako bat dela, eta, horrenbestez, sale-
rosketaren biktima diren edo izateko beldur diren 
emakumeek eta neskatxek asilo-prozedura hasteko 
duten eskubidearen berri izan eta benetan erabili 
behar dute, diskriminaziorik eta aurre-baldintzarik 
gabe. Estatu kideei eskatzen zaie adorea izan deza-
tela salerosketaren biktimen kasuak aztertzeko, eta, 
horretarako, oinarritu daitezela UNHCRren gidale-
rroen araberako errefuxiatuaren definizioan jasotako 

“gizarte-taldeari” buruzko motiboan (…), eta gomen-
datzen zaie har ditzatela neurriak emakumeak eta 
neskatxak salerosketa-sareetan erortzeko arriskuan 
dauden lekuetara itzularaz ez ditzaten.

Dokumentu honetan azaldutako sexu-esplota-
ziorako emakumeen eta neskatxen salerosketa 
genero-arrazoiengatiko jazarpena da, eta 1951ko 
Genevako Hitzarmenak eta 1967ko New Yorkeko 
Protokoloak aipatzen duten babesean sar daitezke, 
betiere biktimak arrazoiak baditu gizarte-talde ba-
teko kide izateagatik –hor sartzen dira generoan 
eta sexuan oinarritutako gizarte-azpitaldeak– edo 
Hitzarmenean agertzen den beste arrazoiren ba-
tengatik beldurtuta egoteko, biktima hori jatorriko 
herrialdetik kanpo badago, eta ezin badu edo ez 
badu egon nahi herrialde horren babespean, lehen 
aipatutako beldurrak direla eta. 

 Jazarpena pairatzeko beldur izateko arra-
zoiak41: bizi izandako esperientziak eragindako 
salerosketaren beldurra edo esperientzia hura etor-
kizunean gertatzeko aukerak eragina aztertzen de-
nean, elementu hauek izan behar dira kontuan:

Sexu-esplotaziorako 
salerosketa, jazarpenerako 
arrazoi?

38 UNHCR, Errefuxiatuentzako 
Nazio Batuen Goi Komisarioa 

(2002): Directrices sobre 
Protección Internacional: la 
persecución por motivos de 
género en el contexto del Artículo 
1. A (2) de la Convención de 
1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados, y/o su Protocolo de 
1967.HCR/GIP/02/01, 2002ko 
maiatzaren 7koa.

39 Directrices del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
sobre protección internacional: 
La aplicación del Artículo 1A (2) 
de la Convención de 1951 o 
del Protocolo de 1967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados en 
relación con las víctimas de la 
trata de personas y las personas 
que están en riesgo de ser 
víctimas de la trata.
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 Salerosketaren esperientziari berezkoak zai-
zkio sexu-esplotazioaren zenbait modu; horiek 
giza eskubideen urratze larriak dira, eta, oro har, 
jazarpenaren baliokideak izaten dira.

 Emakumeak, mutikoak eta neskatxak se-
xu-esplotaziorako biltzea genero- arrazoien-
gatiko indarkeria mota bat da, eta heriotza ere 
eragin dezake.

 Pertsonek errepresaliei edo berriro biktima bi-
hurrarazteari aurre egin beharra izan dezakete, 
baldin eta zenbait lekutara itzultzen badira (haien 
ihesa eragin zuen lekura edo esplotatu zituzten 
beste leku batzuetara). Jatorriko lekura itzultzen 
badira, familiaren, komunitatearen eta agintarien 
beren ostrazismoari eta diskriminazioari aurre 
egin beharra izan dezakete, eta horrek berriro 
biktima bihur ditzaten arriskua areagotzen du.

 Gizarte-talde jakin bateko kide izatea: 
Salerosketaren biktima izan daitezkeenen artean, 
emakumeak bereizarazten dituzten faktoreak, oro 
har, haiek zenbait gizarte-testuingurutan duten ahul-
tasunarekin daude lotuta; horregatik, emakumeen 
zenbait azpitaldek gizarte-talde jakin bat osa lezake-
te. Gauza bera gerta liteke gizonen eta haurren zen-
bait azpitalderekin.

Dokumentu honetan dagoeneko ikusi dugu zer 
ondorio dituen sexu-esplotaziorako salerosketak 
ezaugarri jakin batzuk dituzten emakumeengan: 
zenbait naziotakoak izaten dira, gazteak, antzeko 
ezaugarri sozio-ekonomiko eta kulturalak dituzte-
nak, eta, ondoriozta dezakegunez, zenbait ezauga-
rri fisiko ere bai. Ezaugarri fisiko horiek, hain zuzen, 
zerbitzuak eskatzen dituztenen jatorriko kulturako 
edertasun-kanon patriarkalekin bat etortzen dira.

Asko 15-16 edo 17 urteko adingabeak dira, 
emakume oso argalak, mafiek emakume 
argalak eta politak nahi baitituzte, 
prostituzioan lan egin dezaten.

UNHCRk uste du gizakiak salerostearen biktima 
guztiak edo biktima izan daitezkeen guztiak ez dau-
dela definizioan adierazita, baina UNHCRren arauak 
irakurrita, eta Herriaren Defendatzaileak berariaz 
esaten duen bezala, “sexu-esplotaziorako eta be-
hartutako prostituziorako pertsonen salerosketa 
pairatzea errefuxiatu-estatutua emateko eskatzeko 
oinarria izan daiteke, estatuak aurreiritzi eta mehatxu 
horien aurkako nazioarteko babesa eman ezin due-
nean edo eman nahi ez duenean”.

8.1.- 2009ko Asiloaren Legea 
eta sexu-esplotaziorako 
salerosketaren biktimen babesa

Dagoeneko adierazi dugu 2009ko Asiloaren Le-
geak 3. artikuluan (Errefuxiatuaren izaera) eta 7. 
artikuluan (Jazarpenaren arrazoiak) generoa aipa- 
tzen duela jazarpenaren arrazoien artean. Horrez 
gain, lege horrek 4. artikuluan Babes subsidiarioa 
jasotzen du zenbait pertsonarentzat. Hain zuzen, 
asilo-estatutua aitor diezaieten baldintzak bete ez 
arren, arrazoi objektiboak daudenean zera pen- 
tsatzeko: beren jatorriko herrialdera itzuliz gero, 
kalte larriak pairatzeko arriskuari aurre egin behar-
ko lioketela. 

Gainera, 15. artikuluak “in situ” sortutako nazioar-
teko babesaren beharrak aipatzen ditu; hau da, 
jazarpena pairatzeko beldur izateko arrazoiak edo 
kalte larriak pairatzeko benetako arriskua aurretik 
jazotako gertaeretan oinarritzen direnean, edo 
nazioarteko babesa eskatzen duen pertsonak, 
jatorriko herrialdea utzi ondoren, parte hartutako 
jardueretan. Eta egoera hori ohikoa da bidean di-
ren bitartean bildutako emakumeen artean edo 
Espainiako estatura iritsi bitartean engainatu di-
tuztenen artean.

Legeak 46. artikuluan xedatzen du kontuan har-
tuko dela, ahultasun-egoeran dauden pertsona 
eskatzaileen edo nazioarteko babesaren onura-
dunen berariazko egoera, eta horien artean es-

plizituki hauek aipatzen ditu: “torturak, bortxake-
tak edo indarkeria psikologikoaren, fisikoaren 
edo sexualaren beste adierazpen batzuk jasan 
dituztenak, eta gizakiak salerostearen biktimak”. 
Adierazten du behar den neurriak hartuko direla 
nazioarteko babeserako haien eskabideei, beha-
rrezkoa denean, tratamendu bereizia emateko.

Nazioarteko babesari buruz Espainiako Herriaren 
Defendatzaileak 2016ko ekainean42 argitaratutako 
ikerketan, erakunde horrek egiaztatu zuen trata-
mendu bereizi hori ez zitzaiela ematen ari bikti-
ma horiei, nahiz eta Asiloaren Zuzendariordetza 
Nagusiak 2011n hura bermatzeko eta berariazko 
xedapen bat asilo-erregelamenduan sartzeko go-
mendatu zuen. Gomendio hori ez zen onartu.

Legeak babes subsidiarioaren estatutuan ager- 
tzen ez diren beste arrazoi humanitario batzuk 
direla-eta eskatzaileei herrialdean geratzeko bai-
mena emateko aukera xedatzen du. Horrela, Asilo 
eta Babes Bulegoak berak Atzerritarren Legean 
agertzen den salbuespenezko egoeretarako bai-
mena eman dezake, baldin eta sexu-esplotazio-
rako salerosketaren biktima bati asilo-estatutua 
eta babes subsidiarioaren estatutua ukatzea era-
baki badu.

Nazio Batuen Erakundeko eta Europako Kontsei-
luko (GRETA 201643 urteko txostena) Giza Eskubi-
deen Hitzarmenak ikuskatzeko batzorde batzuek 

42 Herriaren Defendatzailea 
(2016): Estudio sobre el Asilo 
en España. La protección 
internacional y los recursos del 
sistema de acogida. Madril. 

43  GRETA, Gizakiak 
Salerostearen aurkako Europako 
Kontseiluaren Aditu Taldea 
(2016): 5º Informe General de 
GRETA: Necesidad urgente 
de proteger a niños de tráfico 
humano y explotación.n. <0}

44 Ruteere, Mutuma 
(2013), Informe del Relator 
Especial sobre las formas 
contemporáneas de racismo,  
discriminación racial, xenofobia y 
formas conexas de intolerancia, 
Visita a España, A/HRC/23/56/
Add. 2, 49. or.

40  CEDAW, Emakumearen 
aurkako Diskriminazio Modu 
Guztiak Deuseztatzeko Batzordea 
(2014): Recomendación general 
núm. 32 sobre las dimensiones 
de género del estatuto de 
refugiada, el asilo, la nacionalidad 
y la apatridia de las mujeres.
CEDAW/C/CG/ 32, 2014ko 
azaroaren 14koa. 

41  Directrices sobre protección 
internacional: La aplicación del 
artículo 1. A (2) de la Convención 
de 1951 o del Protocolo de 
1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados en relación a las 
víctimas de trata de personas 
y las personas que están 
en riesgo de ser víctimas 
de la trata, directriz núm. 7 
(HCR/GIP/06/07), Herriaren 
Defendatzailearen txostenean 
(2013) aipatuak.

LABURTZEKO
2009ko Asiloaren Legearen bitartez, sexu-esplotaziorako salerosketaren biktimek Espainiako estatuan hauek jaso ditzakete:

 Nazioarteko asilo-babesa. 
 Nazioarteko babes subsidiarioa. 
 Salbuespen-egoeragatiko egoitza-eta lan-baimena. Atzerritarren Legearen bitartez, ABMBk proposatuta.

2009ko Asiloaren Legeak erregelamendurik ez izateak (2010etik eginda egon behar zuen) ahultasun bereziko egoeran  
uzten ditu sexu-esplotaziorako salerosketaren eta beste genero-indarkeria batzuen biktimak (ez ziren aipatzen aurreko legedian).

Torturaren aurkako Batzordea (CAT), Haurren 
Eskubideei buruzko Batzordea eta CEDAW- Es-
painiari hertsatuki eskatu diote berma dezala na-
zioarteko babes motaren bat aitortzea, itzuliz gero 
arriskuan dauden pertsonentzat. Antzekoa adie-
razi du Herriaren Defendatzaileak (2012ko mono-
grafikoa eta haren eguneratzea).

Arrazakeriari, arraza-diskriminazioari, xenofobia-
ri eta haiei lotutako intolerantzia-moduei buruzko 
Nazio Batuetako errelatoreak ere azpimarratu 
zuen Espainiako estatuak horrelako nazioarteko 
babes-eskabideei ezetza ematen diela sistemati-
koki, Espainiara hark egindako bisitarekin lotutako 
2013ko txostenean. Txosten horretan zera aipa- 
tzen da: “Nigeriatik eta Saharaz hegoaldeko beste 
herrialde batzuetatik etorritako emakumeen egoe-
ra larria da; salerosketaren biktimak edo biktima 
izan daitezkeenak dira, eta haien asilo-eskabideei 
ezetza ematen zaie sistematikoki Espainiako ai-
reportuetan. Izan ere, praktikan, salerosketarekin 
zerikusia duten gaiei erreferentzia egiten dieten 
asilo-eskabideei, dirudienez, sistematikoki ema-
ten zaie ezetza”44. Bukaeran ematen dituen go-
mendioetan, hertsatuki eskatzen dio Espainiari 
erraztu diezaiela salerosketaren biktima diren 
edo izan daitezkeen emakumeei asilo-prozedurak 
eskuragarri izatea, UNHCRren nazioarteko babe-
sari buruzko 7. Gidalerroari jarraituz. “Atzerritarrak 
Barneratzeko Zentroetan (ABZ) atxilotuta dauden 
emakumeei arretaz jarraitzeko, eta salerosketaren 
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biktimak izan daitezkeenak egoteari edo ezego-
teari arreta berezia eskaintzeko” beharrari buruz 
ere hitz egiten du.

Pertsonen Salerosketaren aurkako Espainiako 
Sareak (RECTP) berariaz jarduteko ABBren pro-
tokolo baten beharra adierazi du, salerosketa 
pairatu dutenen edo pairatzen ari direnen eskabi-
deak aztertzeko, 2009ko Asiloaren Legearen 46. 
artikuluan xedatutakoa betetzearren. Halaber, 
RECTPko erakundeek salatu dute nazioarteko 
babesa dela “benetako babesa eta eraginko-
rra” emateko gai den bakarra zenbait egoeratan, 
pertsonak bizi izan duena, jatorriko herrialdeko 
egoera eta itzuliz gero duen arriskua kontuan 
izanda. Nazioarteko babesaren bitartez soilik 
berma daiteke ez-itzultzearen printzipioa: horri 
esker, pertsona bakar bat ere ezin da itzuli bere 
bizitza arriskuan jartzen duen herrialde batera, 
edo tortura edo tratu ankerrak eta umiliagarriak 
pairatzeko arriskua duen herrialde batera. Gaine-
ra, nazioarteko babesa ez dago poliziari lagun- 
tzearen baldintzapean.

8.2.- Nazioarteko babesaren 
gaiarekin lotutako 
eskuragarritasun- eta aitortza-
zailtasunak

 “Identifikazio” kopuru urria: arriskuan 
dauden pertsonen kopuruaren eta Esparru 
Protokoloaren babesean identifikatzen den 
kopuruaren artean dagoen alde izugarria

Drogaren eta Delituaren aurkako Nazio Batuen Bu-
legoaren arabera (UNODC), 20 biktimako bat beste-
rik ez da identifikatzen. Espainiako estatuan, errea-
litate hori 6. kapituluan aurkeztu ditugun kopuruek 
berresten dute; izan ere, Espainian sekulako aldea 
dago arriskuan dauden, detektatzen diren eta iden-
tifikatzera heltzen diren biktimen artean. Gogoratu 
behar da identifikazioa dela gizakiak salerostearen 
biktima diren pertsonek errekurtso espezializatua 
izatera iristeko funtsezko bideetako bat.

Pertsonen Salerosketaren aurkako Espainiako Sa-
rearen (RECTP) arabera, sexu-esplotaziorako sa-

lerosketaren biktima asko detektatzeko aukera 
bakarra dago: nazioarteko babesa mugetan es-
katzea. Izan ere, mugetan egiten ziren 2016ra arte 
eskabide gehienak. 

 Biktimen edo biktima izan daitezkeenen 
izugarrizko ahultasuna Ceutan eta Melillan.

CEAR-Euskadik Euskal Ordezkaritzarekin Melilla-
ra 2014an egindako misioan, oraindik egoera la-
rriak gertatzen ari direla egiaztatu ahal izan zen, 
eta Ceutan ere gertatzen ari dira, giza eskubideen 
beste erakunde batzuen duela gutxiko txostenek 
diotenaren arabera.

Saharaz hegoaldeko emakumeei dagokienez, 
zantzu nabarmenak antzeman ziren zera pentsa-
razteko: Etorkinak Behin-Behinekoz Barneratzeko 
Zentroan (EBBZ) bizitzen ari ziren emakumeetako 
asko, batez ere nigeriarrak, sexu-esplotaziorako 
salerosketaren biktima direla. Sareek kontrol zo-
rrotza zuten ezarrita barnean. Emakume gehienek 
adierazten zuten migrazio-ibilbidea beren “sena-
rrarekin” egin zutela. Beste batzuk ez zeuden sa-
reetan sartuta, baina haiek ere bazituzten beren 
mugimenduak kontrolatzen zituzten “senarrak”.

Haietako askok ez zekiten zer etorkizun izango zu-
ten Iberiar penintsulara iristen zirenean. EBBZko 
langileei zer esan behar zieten irakatsita zeuden, 
eta ez zuten ezer esaten bizi zuten egoerari buruz.

EBBZn osasun-laguntza eskuragarri zuten, eta 
laguntza psikologikoa eskaintzen zitzaien, bai-
na zailtasun handiak zeuden langileek haiekin 
banaka lan egin ahal izateko. Zantzuak antze-
maten zirenean, Iberiar penintsulara bidaltzen 
zituzten haien egoerari buruzko txosten xehatu 
batekin. Euskal ordezkaritzaren bisitara arte, 59 
emakume lekualdatu zituzten arrazoi hori dela 
eta. Egoera hori ez zetorren bat datu ofizialekin: 
datu horien arabera, ez zegoen identifikatutako 
biktimarik Melillan.

46  Amnistia Internazionala 
(2016).

45 Montalbán, Inmaculada 
(2016) El derecho de asilo para 
mujeres víctimas de trata. Genero 
Indarkeriaren Batzordearen 
Buletina, 3. Demokraziarako 
Epaileak

Baina, ematen al zaie nazioarteko 
babesa sexu-esplotaziorako salerosketaren biktimei?

2016ra arte, Espainiako Gobernuak sistematikoki ukatzen zien nazioarteko babesaren eskubidea sexu-esplotaziorako 
salerosketaren pertsona biktimei. Datuen arabera, nazioarteko babeserako 4 estatutu eman zituen, eta 6 pertsonaren 
babesari eragin zioten (4 emakume eta 2 haur). Guztiak ziren 2015. urtea baino lehenagoko kasuak (2015ean ez zen bat 
ere eman).

Espainiako auzitegien erantzunek ere ez zituzten babestu sexu-esplotaziorako salerosketaren biktimak, nazioarteko 
babesa izateko beharrean egonda ere. Gainera, auzitegiek ez zuten zuzendu Barne Ministerioaren irizpidea, Inmaculada 
Montalbánek45, Andaluziako Justizia Auzitegi Nagusiko magistratuak, egindako ikerketak nabarmen utzi duen bezala: 
2010etik 2015era sexu-esplotaziorako gizakiak salerostearen biktimei asilo-eskubidea ukatzen dieten Auzitegi Nagusiaren 
11 epai egon dira.

2016ko azken lauhilekoan, Espainiak sexu-esplotaziorako salerosketaren 19 emakume biktimari eman die nazioarteko 
babesa (horietako batzuek neskatxak eta mutikoak zituzten zaintzapean). Horietako 13k (guztiak Afrikakoak) CEARen lege-
laguntza jaso zuten.

Lehenago aipatutako Amnistia Internazionalaren46 
txostenean, erakunde horrek dio beldur dela oso 
gutxi izango direla Ceutara eta Melillara iritsi, eta po-
liziak azkenean identifikatu eta behar bezala babes-
ten dituen salerosketaren biktimak. Erakunde hori 
EBBZetan salerosketaren biktima diren emakume 
asko egotearen beldur da, batez ere Ceutan, eta 
uste du egoera are larriagoa dela; izan ere, haietako 
batzuek, adingabeak izan arren, adin nagusikoak 
direla adierazten dutelako susmoa du.

“Nahiz eta identifikazio-protokoloak dauden eta bi 
EBBZak erakunde espezializatuekin lankidetzan 
aritzen diren, zentroen ezaugarriak ez dira egokiak 
biktimak seguru sentiarazteko, eta, horren ondorioz, 
haiek agintariei laguntzeko; horrenbestez, berehala 
atera beharko lirateke EBBZtik salerosketa-sareen 
biktima izan daitezkeen pertsona horiek”. 

“Segurtasunik ez dutenez eta salerosleak EBBZn 
bertan haiek zelatatzen egoteko beldur direnez, 
emakume horiek ez dira egoten hitz egiteko edo asi-
loa eskatzeko prest. Eskatzen dutenean, agintariek 
haien eskabideei ezetz esaten diete, agintariei infor-
mazio garrantzitsua ematen ez badiete. Sorgin-gur-
pila da, eta neurriak hartu behar lirateke, emakume 
horiek benetako arriskuan baitaude. (…) Gehienak 
Iberiar penintsulara igarotzen dira, legez kontrako 
egoeran dauden eta kanporatze-espedientea duten 
migratzaile gisa, eta pertsonen salerosketa-sareen 
mende jarraitzeko arriskupean”. 

 Itzularazteko izugarrizko arriskua estatua-
ren mugetan eta ABZetan.

Egiaztatu da mugetan ari direla gertatzen nazioarte-
ko babesaren prozedura eskuragarri izatearekin eta 
Esparru Protokoloa martxan jartzearekin zerikusia 
duten egoera larrienak, eta horrek biktima izan dai-
tezkeenak jatorriko herrialdeetara itzularazteko arris-
kuan jartzen ditu, bai eta, hala gertatzen denean, 
berriz salerosiak edo biktima bihurtuak izateko arris-
kuan ere, batez ere mugetan eta ABZetan.
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 Gizakiak salerostearen biktimak ala 
errefuxiatuak? Bi prozedurak bateraezin 
egiteko praxi txarra. 2009ko Asiloaren Le-
geak xedatzen duen bezala, mugetan ez ezik, 
Atzerritarrak Barneratzeko Zentroetan ere (ABZ) 
asilo-eskabideak prozedura bizkortuaren bitar-
tez izapidetzen dira, eta horrek zera ekartzen du: 
oso denbora-tarte laburrean hartzea Espainiako 
lurraldean sartzeko baimena ukatzeko edo arris-
ku-egoeran dauden pertsonak kanporatzeko 
erabakiak.

Nahiz eta 2014an aurrerapen garrantzitsua izan 
zen (Asilo eta Babes Bulegoak Babeserako Es-
parru Protokoloa martxan jartzea sistematizatu 
zuen urte horretan), Estatuko mugen artean, 
prozedurak interpretatzeko moduan aldeak dau-
dela egiaztatu da.

Herriaren Defendatzailearen Ikerketan47 kezka 
hori adierazten da. Erakunde horrek dioenez, 
oso ohikoa da UNHCRk mugako asilo-eskabi-
dea izapidetzea onartzea kasua sakon azter- 
tzeko, baina “salerosketaren protokoloa martxan 
jarri dela eta, pertsonaren egoera protokoloan 
oinarrituta soilik aztertzea; hau da, ikuspegia za-
baldu gabe, pertsona hori nazioarteko babesa-
ren beharrean dagoen aztertzeko”48.

Dirudienez, Bartzelonako El Prat aireportuan 
dago segurtasun-indarren eta -gorputzen jardu-
naren koordinazio handiena, eta, horri esker, aldi 
berean ari dira sexu-esplotaziorako salerosketa-
ren biktimei laguntzeko Esparru Protokoloa eta 
nazioarteko babesaren protokoloa aplikatzen, 
baldin eta itzultzen diren biktimentzat arriskua 
dagoela pentsatzen bada.

Barajasko aireportuan, ordea, bi prozedura ho-
rien aplikazio murriztailea egiten ari dira: pertso-
na batek nazioarteko babesa eskatzen duenean 
eta salerosketaren biktima delako zantzuak dau-
denean, ABBk Esparru Protokoloa aplikatzen du 

–eta hori aurrerapena da–, baina aldi berean asi-
lo-eskabidea ez du onartzen edo ezetza ematen 
dio, eskatzailea Atzerritarren Legearen 59 bis 
artikuluak babesten duela ulertzen baita.

2016an, CEARek 5 haur zaintzapean zituzten 
16 emakumeri lagundu zien Madril-Barajasko 
Adolfo Suárez aireportuan. Emakume horiek 
sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima iza-
teko zantzuak zituzten. Nahiz eta ABBk polizia-
ri jakinarazi zion salerosketaren zantzuak izan 
zitezkeenak agertu zirela nazioarteko babesa 
izapidetzen ari ziren bitartean, identifikazio-el- 
karrizketa 6 kasutan baino ez zen egin, eta behin 
ere ez zitzaien eman berrezartzeko eta hausnar- 
tzeko epea.

Nazioarteko babeserako eskabideei dagokie-
nez, 4 ukatu egin ziren, baina 2 kasutan Auzi-
tegi Nazionalak emakume eskatzaileen sarrera 
baimendu zuen, oso kautelazko neurri gisa eta 
CEARek eskatuta. Gainerako 12 kasuetan, es-
kabideak izapidetzeko onartu ziren; hori dela 
eta, emakumeak eta haien seme-alabak Espai-
niako lurraldean eta harrera-sisteman sartu ahal 
izan ziren. Haietako 8k aurreabisurik gabe utzi 
zuten harrera-sistema.

Sexu-esplotaziorako salerosketaren biktimek 
salerosketan adituak diren erakunde sozialen 
baliabide berezietan emandako harrera eta la-
guntza behar dute. Erakunde horiek pertsona 
migratu eta errefuxiatuen kolektiboarekin lan 
egiten dugun erakundeok ez bezalako segurta-
suneko eta laguntza psikosozialeko baldintzak 
berma ditzakete. 

 Nazionalitatea, pertsonak hautatzeko 
arrazoia. Mugako asiloaren prozeduraren bi-
zkortasunak ez du uzten kasuak banaka azter- 
tzen, eta agintari eskudunaren erantzunak le-
gean ezarritako ez onartzeko eta ezetza emate-
ko irizpideei lotu behar zaizkie. Hala ere, mugan 

ez onartzeko eta ezetza emateko praktika detek-
tatu da zenbait eskabidetan, jazarpenik ez dute-
la pairatu ondorioztatu baita, pertsonek jatorriko 
nazionalitate jakin bat izatean oinarrituta. Prak-
tika horrek lurraldean sartzen ez die uzten, eta, 
horrela, ezin da kasuen banakako ikerketa egin.

Salerosleek emakumeak irakatsita dituzte, iza-
pidetze onartuen proportzio handiena duten 
herrialdeetatik datozela adieraz dezaten (hala 
nola Sudan, Liberia, Somalia edo Afrikako Erdi-
ko Errepublika), eta horrek haien kontakizunaren 
sinesgarritasunean eragina izaten du. 

 Lurraldeko polizia-gorputzen informazio 
egokia ez izatea.

Asilo-eskabidea egiteko, 65 puntu inguru daude. 
Horrekin zerikusia duten agente guztiek ez dute 
Esparru Protokoloa ezagutzen, eta ez dute pres-
takuntzarik zantzuak antzemateko, identifikaziorako, 
berrezartzeko eta hausnartzeko epea eskatzeko eta 
abarretarako; hori dela eta, biktima asko ez dituz-
te identifikatzen. Identifikazioa segurtasun indarren 
eta gorputzen esku soilik uztea ez da praxi ona, are 
gehiago legez kontrako egoeran dauden emakume 
atzerritarrez ari bagara.

 Identifikatutako biktimei nazioarteko ba-
besa izateko eskubideari buruzko informa-
ziorik ez ematea. 

Baieztatu da, gainera, polizia-gorputzek sexu-es-
plotaziorako biktima bat legez kanpoko egoeran 
identifikatzen dutenean (hau da, nazioarteko ba-
besa eskatzeko aukera duela), ez diotela eskubide 
horren berri ematen biktimari.

 Atzerapena nazioarteko babesa emateko 
ebazpenetan. 

ABMBk emandako ebazpenak hirukoiztu egin dira 
azken urtean: 3.240 eman ziren 2015ean; 10.250, 

47 Herriaren Defendatzailea 
(2016).
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Bulegoak, 2013. urtean, jarduketa 
bat hasi zuen, emakume haurdun 
bati mugan ezezkoa eman 
ondoren. Emakume horrek 
zioen bortxatu egin zutela, 
eta salerosketaren zantzuak 
zituen, Madril-Barajasko 
muga-postuan lagundu zioten 
erakunde espezializatuen 
arabera.“Atzerritarren eta 
Mugen Komisariotza Nagusiari 
gomendio bat bideratu zitzaion, 
UNHCRrekin komunikazioa 
errazteko neurriak har zitezen; izan 
ere, horrek jatorriko herrialdera 
atzerritar bat kanporatzeak edo 
itzultzeak izan zezakeen arriskua 
aztertzea ekarriko zuen.Itzulera 
edo kanporaketa gauzatu baino 
lehen, azterketa hori egin izana 
espedientean agertu zedila ere 
gomendatu zen”.

2016an. 2016ko bigarren seihilekotik aurrera 
emandako ebazpenak ugaritu zirelako gertatu da 
hori. Ebazpen gehienek Siriatik datozen pertsonen 
eskabideekin dute zerikusia, baina poliki-poliki au-
rreko urteetako espedienteak ere ari dira ebazten..

Gorakada hori gertatu den arren, Eurostaten da-
tuen arabera, 2016ko abenduaren 31n 20.370 
asilo-eskabide zeuden ebatzi gabe pilatuta ABBn. 
ABMBk nazioarteko babesa eman dien 19 kasu 
berrietatik, 11 gutxienez CEARek 2008an eta 
2009an aurkeztutako eskabideak dira, eta guztiak 
ere, 19ak, sexu-esplotaziorako salerosketaren bi-
ktimenak. 

Ebazteko atzerapen horrekin, ez da betetzen 
2009ko Asiloaren Legeak ebazteko ezarritako 6 
hilabeteko epea. Gainera, jatorriz zenbait herrial-
detakoak diren pertsonen eskabideen ebazpenak 
emateko atzerapen are handiagoa gehitu behar 
zaio atzerapen horri. Hori Nigeriako kasuekin na-
barmendu da, 2016tik aurrera, gutxienez.

ONDORIOAK: oso gutxi iristen dira, traba 
guztiak gainditu ondoren, nazioarteko ba-
besaren prozedurara.

Nahiz eta 2016an gora egin duten sexu-esplota-
ziorako salerosketaren emakume biktimen eskabi-
deek –eta horrek, dirudienez, lotura zuzena du 
Espainian lan egiten duten Nigeriako sareen estra-
tegiarekin–, 2015era arte oso txikia zen, saleros-
keta jazarpenaren arrazoitzat argudiatuta, nazioar-
teko babesa eskatzen zuten pertsonen kopurua. 

CEARen laguntza juridikoa jaso duten pertsona 
eskatzaileen datuek berresten dute zein gutxi di-
ren nazioarteko babesaren prozedurara iristen di-
ren emakumeak:

 2013an, 15 emakume izan ziren, 20 urtetik 
25era bitartekoak, guztiak ere Saharaz hegoal-
detik etorritakoak.
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 2014an, 14 emakume izan ziren, 18 urtetik 
40ra bitartekoak, guztiak ere Saharaz hegoalde-
tik etorritakoak.

 2015ean, 20 emakume izan ziren, 17 urtetik 
43ra bitartekoak, guztiak ere Saharaz hegoal-
detik etorritakoak. Horietako 4 adingabeak ziren.

Datua lortzea falta bazaigu ere, pentsatzen dugu 
ez daudela CEARen kopuruetatik oso urrun beste 
erakunde batzuek (hala nola ACCEM eta Gurutze 
Gorria) 2015era arte lagundutako sexu-esplotazio-
rako salerosketaren emakume biktimen asilo-es-
kabideak. Horrela, guztizko kopuruek oso txikiak 
izaten jarraitzen dute fenomenoaren neurria kontuan 
izanda, bai eta salerosketaren biktima diren emaku-
meek nazioarteko babesa izateko duten beharra 
kontuan izanda ere.

Sexu-esplotaziorako salerosketagatik nazioarteko 
babesa eskatzen duten emakumeei buruzko Es-
painiako informazio falta da nazioarteko erakundeek 
eta Herriaren Defendatzaileak adierazitako kezke-
tako bat. 

8.3.- Babesa onartzea: sexu-
esplotaziorako salerosketaren 
biktimei nazioarteko babesa 
ukatzeko arrazoien azterketa

CEAR-Euskadik, zenbait iturri espezializaturekin ba-
tera, ikertu izan du zergatik ukatzen zaien nazioar-
teko babesa sexu-esplotaziorako salerosketaren 
biktimei, eta iturri horietako gehienak bat datoz hau 
adieraztean:

 Oraindik ez da inor hurbildu gai honetara bikti-
ma kontuan hartzen duen giza eskubideen ikuspegi 
batetik.

 Agintariek badakite Saharaz hegoaldetik Espai-
niara iristen ari diren emakume gehienek saleros-
keta, sexu-indarkeria eta beste genero-indarkeria 

batzuk pairatu dituztela, eta beldur dira fenome-
noaren neurriari aurre egiteko, ustezko “dei efek-
tua” dela eta.

 Ez zaio garrantzirik ematen ez-itzultzearen prin- 
tzipioa urratzeari (printzipio horrek dio ezin dela 
pertsona bat bere bizitza arriskuan jartzen duen 
herrialde batera itzularazi), nahiz eta printzipio hori 
nazioarteko zenbait tratatutan agertzen den, hala 
nola 1951ko Genevako Hitzarmenean eta Giza Es-
kubideen Europako Hitzarmenean.

 Erakunde espezializatuek sexu-esplotaziorako 
salerosketaren biktima batzuei laguntzen diete. Bi-
ktima horiek egindako asilo-eskabideei emandako 
erantzunen artean hauek daude:

 Ez da sartzen 1951ko Genevako Hitzarme-
nean genero-arrazoiengatiko jazarpen gisa: 
aurrerapenak izan dira legeetan eta politiketan, 
asiloa emateko kausen artean genero-arra-
zoiengatiko jazarpena sartzeko, baina oraindik 
ezetza ematen zaie sexu-esplotaziorako sale-
rosketaren kasuei, Hitzarmenaren motiboekin 
bat ez datorrela argudiatuta.

 Onartutzat ematen da kasu horiek Atze-
rritarren Legearen esparruan sartzen direla:  
ABBren txosten batzuetan, ezetza emateko  
berariazko argudio bakarra Atzerritarren Legeko 
59 bis artikuluko bidea egotea da.

 Estatu-agenteek ez dute jazarpenik egiten: 
arlo honetan aurrerapenak izan diren arren eta 
Legean estatuarenak ez diren agenteen jazar-
pena berariaz agertzen den arren, GKEek ora-
indik horrelako erantzunak ere jasotzen jarrai- 
tzen dute.

 Herrialde barneko ihesaren aukera: argudia- 
tzen da eskatzaileak bazuela bere herrialdean 
lekualdatzeko aukera, eta, horregatik, ez duela 
behar nazioarteko babesik Espainiako estatuan. 

 Kontakizunaren sinesgarritasunarekin zeriku-
sia duten aitzaikiak, kontakizuna dokumentatuta 
ez dagoela, eta lausoa, zehaztasunik gabea edo 
kontraesankorra dela argudiatuta: kontakizuna-
ren sinesgarritasunik eza –aipatu ditugun beste 
faktore batzuekin batera– da salerosten ari diren 
emakume baten aurrean gaudela pentsarazten 
digun adierazleetako bat; baina, hala ere, GKEek 
kontakizunaren sinesgarritasunean oinarritutako 
ezesteko ebazpenak aurkitzen jarraitzen dute.

Emakume askok kontatzen dituzte historia es-
tereotipatuak nazioarteko babesaren lehen es-
kabidea egiten dutenean, sareek agindutakoan 
oinarrituta, benetan bizi izaten ari diren jazar-
pen-esperientziarekin zerikusirik ez dutenak. Ho-
rregatik da hain garrantzitsua kasuaren instrukzio 
ona egitea eta bigarren elkarrizketa bat egitea, bai 
eta nazioarteko babesaren bigarren eskabidea 
egitea ere, emakumea pairatutako jazarpena kon-
tatu ahal izateko segurtasun- eta konfiantza-bal-
dintzatan dagoenean 

Ikuspegi poliziala

Iturri gehienak bat datoz adieraztean ezetza 
emateko arrazoia baztertze-irizpide batean 
oinarritzen dela, eta ez Asiloaren Legeak 
eta 1951ko Genevako Hitzarmenak eskatzen 
duten kasuen banakako azterketan.

Mahai gainean jartzen den gaietako bat 
polizia-ikuspegiaren lehentasuna da, nahiz eta 
aurrerapenak egin diren.Sareak desegiteko 
interesak lehentasuna izaten jarraitzen du –eta 
ez dago zalantzarik izugarri beharrezkoa dela–, 
biktimen babesaren interesaren gainetik.

Atzerritarren Legearen babesaren ondorioz, 
6. kapituluan azaldu den bezala, sexu-
esplotaziorako salerosketaren emakume 
biktimek aurre egin behar dioten lege-egiturak 
poliziari laguntzera behartzen ditu, kanporatu 
edo berriz saleros ez ditzaten berme sendoa 
nahi izanez gero.

Egiaztatu da, gainera, Asilo eta Babes Bulegoa 
Nigeriako emakumeei nazioarteko babesa 
ematearen aurka dagoela; izan ere, sareak berak 
asilo-eskubidea erabiltzen ari dira emakume horiei 
dokumentazioa emateko, eta, horrela, itzultzeko 
edo kanporatzeko beldurrik gabe lekualdatu 
ahal izateko.Haien kasua aztertzen ari diren 
bitartean, eskabideak izapidetzea onartu eta 
gero, emakumeek aldi baterako egoitza- eta lan-
baimena jasotzen dute asilo-eskatzaile gisa.

Abiapuntu hori ulertuta, galdera hau egin nahi 
genuke:haien segurtasunerako, hobea al da 
dokumentaziorik ez izatea sexu-esplotazioa 
pairatzen duten bitartean? Sareek nazioarteko 
babes-sistema erabiltzeak baliorik gabe uzten al 
du biktimek babes hori izateko duten eskubidea? 
Ez al dira, bada, errefuxiatuak?
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Nazioarteko babesa: informazioa, 
eskuragarritasuna eta aitortza

 Ceutako eta Melillako mugetan, asilo-bulegoak 
eskuragarri izatea nazioarteko babesa bilatzen 
duen edozein pertsonari bermatzea, batez ere bidean 
direla genero- eta salerosketa-indarkeria pairatzeko 
arriskua duten edozein nazionalitateko emakumeei 
eta neskatxei.

 Sexu-esplotazioaren biktima diren edo izateko 
arriskuan dauden emakume eta neskatxa guztien 
nazioarteko babes-beharren banakako azterketa 
bermatzea, Nazio Batuen errelatoreak49, CEDAWek50 
eta Herriaren Defendatzaileak51, UNHCRren gidale-
rroetan oinarrituta, egindako gomendioak betetzeko. 

 ABBren jarduteko irizpideak berrikustea nazioarte-
ko babesaren eskabideetan, baldin eta argi eta garbi 
adierazi gabeko sexu-esplotaziorako salerosketaren 
biktima izatearen zantzua izan badaiteke kontakizu-
naren sinesgarritasunik eza.

 2009ko Asiloaren Legearen Erregelamendua 
garatzea, batez ere sexu-esplotaziorako salerosketa-
ren biktimei eragiten dieten artikuluak, biktima horiek 
ahultasun-egoeran dauden biztanleak diren neurrian 
(46. artikulua), eta jatorriko herrialdetik ateratzeak 

ekarri dien egoera dela eta (15. artikulua). 

 Salerosten dituzten emakumeen eta neskatxen 
berariazko beharrak kontuan izatea, Dublineko 
Erregelamenduaren52 aplikazioak berriro biktima 
bihurraraztea ekar ez diezaien, eta esplotazioa pairatu 
duten Europako herrialdeetara itzul ez ditzaten.

 Espainiako estatuan, sexu-esplotaziorako sale-
rosketaren biktima diren edo izateko arriskuan dau-
den emakumeei eta neskatxei nazioarteko babesari 
buruzko informazioa, eta haren eskuragarritasuna eta 
aitortza berme sendoenak ematen dituzten he-
rrialde kideetan bezala bermatzea. 

Barneratzea eta itzularaztea

 Genero-arrazoiengatiko emakume biktimen eta sa-
lerosketaren biktima diren edo izateko arriskuan dau-
den emakumeen barneratzea amaitzea, Europako 
Parlamentuak53 estatu kideei eskatutakoa betetzeko.

 Ceutako eta Melillako muga zeharkatzen duten 
pertsonen kanporatze masiboak bertan behera 
uztea, eta pertsona bakoitzak nazioarteko babesa 
izateko dituen beharren banakako azterketa ber-
matzea; azterketa horrek generoarekin lotutako 
alderdiak kontuan hartu beharko ditu, bai eta sale-

Azken aldarrikapenak

49  Ruteere, Mutuma (2013).

50  CEDAW, Emakumearen 
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(2013).
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de febrero de 2003, por el que 
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Estado miembro responsable del 
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Emakumeen Eskubideen eta 
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Euskadiren kasua: sexu-esplotaziorako salerosketaren  
Nigeriako biktimen asilo-eskabideen gorakada

2015eko erdialdetik aurrera, baina batez ere 2016an, lehengo beste garai batzuetan gertatu zen bezala, CEAR-Euskadik Nigeriako 
emakume asko detektatu ditu sexu-esplotaziorako salerosketaren biktima izateko zantzuekin. 2016an, 40 emakumeri baino 
gehiagori antzeman zitzaizkien zantzuak.

Erakunde espezializatuek uste dute Nigeriako emakumeak Iberiar penintsulako beste leku batzuetara banatzeko gune bihurtu 
dela Euskadi (eta seguruenik Europako beste leku batzuetara banatzeko gune ere bai). Erakunde horiek adierazitakoa berresten 
dute azken hilabeteetan komunikabideetan agertu diren Nigeriako emakumeak salerosteko sareen desegiteek eta gure laguntza-
kolektiboan antzematen dugun errealitateak.

Emakumeek, etortzen direnean, ez dute argi izaten haien zer beharretan lagundu diezaiekeen CEAR-Euskadik, ez eta 
erakundearen funtzioa ere. Polizia-gorputzek bideratuta etortzen dira, nazioarteko babesa lortzeko eskabideak egiteko hitzordua 
eskatu dutenean, edo sareetako kideek berek bideratuta ere bai.

Gehienek esaten dute Italiatik etorri direla, Libia zeharkatuz, baina beste batzuek beste bidaia bat kontatzen dute. Guztiek 
eskatzen dute laguntza juridikoa asilo-prozedurarako, baina uko egiten diete pertsonei prozeduran zehar ematen zaizkien egoitza- 
eta laguntza-baliabideei.

Emakume gazteak dira, 20 urtetik 30era bitartekoak.Sarritan aipatzen dute ongile bat, Nigeriatik hona bidaiatzeko zati batzuk 
egiteko hegazkin-txartel bat eman diena, betiere haien kontakizunaren arabera. Italiatik Euskal Herrira iritsi ahal izateko tren edo 
autobus txartela eman dien “oso gizon on” bat ere aipatzen dute.

Euskadin harrera egiten dien pertsona eskuzabal bat badela aipatzen dute, edo ostatua eta beste behar batzuen ardura hartzen 
duen lagunen bat; hori dela eta, ez dituzte nahi nazioarteko babesa eskatzen dutenentzako berariazko baliabideak.

Gehienetan, nazioarteko babesaren beharra izateko dituzten arrazoien kontakizuna estereotipatua da, eta, kontakizun horretan, 
Nigerian gertatzen ari diren egoerak aipatzen dituzte, hala nola Boko Haramen indarkeria. Ez dute aipatzen beren esplotazio-
egoera, eta erakundeak haiekin lotura izaten jarraitzeko ahaleginak egiten dituen arren (beste hitzordu batzuk ematen dizkie eta 
harremanetarako telefonoak ere bai), nekez itzultzen dira erakundera bi aldiz baino gehiago.

Batzuetan, beste pertsona batek lagunduta etortzen dira, gizona edo emakumea izan daiteke, afrikarra hura ere, baina bakarrik 
iristen dira gero eta sarriago. Batzuetan, gizonak ikusi ditugu, bebarruan zain dituztela.Emakumeen beldurra nahikoa da, gertatu 
zaiena kontatzen dutenean zaintzarik behar ez izateko. Dena dela, beti hartzen ditugu eta entzuten diegu banaka.Beldurtuta hitz 
egiten dute, zehaztasunik gabe eta kontraesan ugariz, eta horrek pentsarazten digu sareak ezarritako arauei jarraitzen dietela. 
Laguntza-beharra dutela adierazten dutenean ere ez dute esplotazio-egoera aipatzen, beti ukatzen dute, beldurtuta egoteko 
arrazoiak baitituzte.

Benetan zer gertatu zaien ez dakigunez, ezin dugu jakin zenbateraino mehatxatzen dituzten, ez eta zer ondorio dituen haientzat 
eta haien jatorriko familientzat saretik ateratzeko arriskuak ere, baina pentsatzen dugu arrisku hori oso handia dela.
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rosketaren biktima izan daitezkeen emakumeen eta 
neskatxen ahultasun berezia ere.

Gizakiak Salerostearen Biktimekin 
Jarduteko Esparru Protokoloa

 Jarduteko protokoloak indartzea, salerosketaren 
biktima diren edo izateko arriskuan dauden pertso-
nak berehala detektatzeko eta identifikatzeko 
Espainiako lurraldean sartzeko puntu guztietan, eta, 
protokolo horietan, berariazko arauak sartzea hau-
rrekin eta umetxoekin iristen diren Saharaz hegoal-
deko emakumeen egoerari erantzuteko.

 Honako hiru alde hauen arteko koordinazioa 
bermatzeko mekanismoak ezartzea: nazioarteko 
babesa behar duten salerosketaren emakume eta 
neskatxa biktimei edo izateko arriskuan daudenei 
laguntzen espezializatutako erakundeak, ABB, eta 
segurtasun-indarrak eta -gorputzak. 

 Abokatuen laguntza eta gobernuz kanpoko 
erakunde espezializatuen benetako par-
te-hartzea bermatzea salerosketaren biktima di-
ren edo izateko arriskuan dauden pertsonen iden-
tifikazioan, Herriaren Defendatzaileak eskatu duen 
bezala. 

 Salerosketaren biktima diren edo izateko arris-
kuan dauden pertsona guztiei beren eskubideei 
buruzko informazioa (norberaren ama-hizkun- 
tzan) bermatzeko mekanismo eraginkorra eta ko-
herentea ezartzea, nazioarteko babesa izateko es-
kubidea barne.

 Esparru Protokoloa aplikatzen eta nazioarteko 
babesa izapidetzen ari diren eragileen artean, in-
formazio-trukea bermatzen duten mekanismoak 
ezartzea, erakunde espezializatuen txostenak barne.

 Segurtasun-indarrek eta -gorputzek AB-
Bri identifikatutako salerosketaren zenbait bik-
timaren informazioa (nazioarteko babesaren 

eskabideak abian dituztenena, alegia) ematen 
diotela bermatzea.

Gaitzea

 Generoaren eta giza eskubideen ikuspe-
gian oinarrituta, sexu-esplotaziorako saleroske-
ta-gaietan honako hauek gaitzea:

 muga-postuetan atxilotzen diren, ABZetan 
barneratzen diren eta EBBZetan bizi diren per- 
tsonekin harremana duten teknikariak;

 ahultasuna paira dezakeen jendearekin harre-
manetan dauden segurtasun-indarrak eta -gor-
putzak, eta beste profesional batzuk;

 honako gai hauei buruz erabakitzeko eskume-
nak dituztenak: identifikazioa, Estatuan egoteari 
edo jarraitzeari eragiten dion edozein prozedu-
ra, nazioarteko babesaren eskabideak ebaztea 
eta eskabide horien ezespenei edo ez-onartzeei 
aurkeztutako errekurtsoak.

Eraldaketa sozialerako heziketa

 Eraldaketa sozial emantzipatzailerako heziketa 
sustatzea, indarkeria heteropatriarkalak, kapitalis-
moak eta xenofobiak emakumeak salerostearekin 
dituzten loturak nabarmen jartzeko; horretarako, 
sexu-esplotaziorako salerosketaren sakoneko eta 
egiturazko arrazoiak aztertzea sustatu behar da, bai 
eta, 1951ko Genevako Hitzarmenaren esparruan, 
salerosketa hori genero-arrazoiengatiko jazar-
pen gisa bistaratu ere.

 Aliantza feministen eraikuntza sustatzea pert-
sona migratzaileen eta errefuxiatuen aldeko elkar-
tasun-guneetan, sexu-esplotaziorako salerosketari 
merezi duen garrantzia emanez emakume eta nes-
katxa errefuxiatuei eragiten dien indarkeria nagusien 
artean, eta salerosketa horren erresilientzia-gaita-
suna bistaratuz 
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