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Sarrera

Komunikabideak eta sexu-esplotazioarekin lotutako
emakumeen salerosketa

Ohikoak dira komunikabideetan sexu-esplotazioarekin lotutako giza salerosketaren kontra izaten diren polizia-operazioak. Dena den, horren fenomeno bortitz eta krudela azaltzeko, ez du balio gertakari bakan batzuk kontatzeak soilik
(normalean, sareak desegitearekin lotuta egon ohi dira). Ezinbestekoa da gaia testuinguruan aztertzea, eta zer ondorio
dakartzan agerian jartzea.
Testuinguru pixka bat
Gizakien salerosketa prebenitu, zigortu eta zehatzeko Nazio Batuen Protokoloan –Palermoko Protokoloa ere esaten
zaio−, honela definitzen da pertsonen salerosketa: “Pertsonak biltzea, garraiatzea, lekualdatzea, babestea edo hartzea,
horretarako mehatxuaz edo indarraz baliatuz, edo indarkeriaren beste forma batzuez, edota bahiketaz, iruzurraz, engainuaz, botere-abusuaz edo ahultasun-egoeraz, edo ordainketak edo onurak emateaz edo hartzeaz, pertsona baten
adostasuna eskuratzeko, pertsona horrek beste pertsona baten gaineko agintaritza badu”. Pertsona horiek esplotatzea du xede beti jarduera horrek (sexualki, lan-arloan, eskale gisa erabiltzeko, organoen trafikorako, behartuta
ezkontzeko, edota delitu-jarduerak egiteko), irabazkinak lortzeko, betiere, haren onespenik gabe, edo onespena
baldintzatuta egonda.
Emakumeak sexu-esplotaziora bideratzea xede duen salerosketa motan oinarrituko gara dekalogo honetan; Nazio
Batuen Erakundearen esanetan (NBE) 13.879-40.000 emakume dauzkate sexurako esplotatuta Espainiako estatuan,
eta emakumeen salerosketa sareekin lotutako herrialde nagusietako bat da, dela hartzaile gisa, dela igarobide-moduan.
Europan, 140.000 dira, Drogen eta Delituaren kontrako Nazio Batuen Bulegoak (UNODC) emandako datuen arabera.
Euskadiri dagokionez, hauexek dira emakumeen jatorrizko herrialde nagusiak: Nigeria, Errumania, Txina, Paraguai, Brasil eta Dominikar Errepublika. Gehienak emakume gazteak dira, 23 urtetik 27ra bitartekoak; baina iturri ofizialek nahiz
gizarte-erakundeek diote gero eta gehiago direla esplotatzen dituzten adingabeak.
CEAR-Euskadin, aspalditik ari gara lanean, sexu-esplotazioarekin lotutako giza salerosketa genero-arrazoiengatiko
jazarpen1 gisa onar dadin, bai eta horrelakoak jasaten dituzten emakume atzerritarrek nazioartean babesa izateko
aukera izan dezaten ere. Emakume errefuxiatuak direla aldarrikatzen dugu, eta mugek emakume horien gorputzetan
eta bizitzetan duten inpaktuaz sentsibilizatzeko ari gara lanean.
Euskadin, Espainiako estatuan eta Europan esplotatzen dituzten hainbatek, emakume izate hutsagatik
pairatzen dute jazarpena (jatorrian, iraganbidean eta helmugan), eta ezin dira itzuli beren jatorrizko herrialdera, halakorik eginez gero, arriskuan leudekeelako (sareek beren mehatxuak betez, salerosketa-egoeran
eroriz berriro, senitartekoen bazterketa jasanez, gizarte-ostrazismoa pairatuz, etab.). Beraz, estatuaren betebeharra
da haiek babestea. Ez gara ari soilik solidaritate-ekintza batez; aitzitik, Espainiako Estatuak sinatu eta berretsitako
nazioarteko itunetan biltzen den betebeharra da.
Sexu-esplotaziorako giza salerosketa aztertzen dugun esperientzia, gehien-gehienean, Saharaz hegoaldeko Afrikatik
datozen emakumeengana mugatzen da, horixe delako gure arreta eskatzen duten eta gure ikerlanaren xede diren
kolektiboen errealitatea (proiektu honen esparruan: “Asilo-eskubidea genero-indarkeriaren aurrean: aliantzak
eraikitzen Euskaditik”). Beraz dokumentu honetan, kolektibo horri erreparatuko diogu bereziki. Horrek ez du esan
nahi gomendio hauetako batzuk ez direla baliagarriak izango sexualki esplotatu dituzten beste herrialde batzuetako
emakumeei buruzko informazioak egiteko. Sexu-esplotazioarekin lotutako giza salerosketak dakarren guztia modu askotara landu daiteke. Gure aginduarekin bat etorrita, sexu-esplotaziorako giza salerosketekin lotutako informazioei nola
heldu aztertzera zuzenduko gara bereziki, asilo-eskubidea ere barnean hartuta.
Nola islatzen da komunikabideetan?
Sexu-esplotaziorako emakumeen salerosketaren biktimak komunikabide idatzietan nola azaltzen diren aztertu zuen
CEAR-Euskadik. Aztergaitzat hartutako epea 2014ko urritik 2015eko urrira zihoan, eta estatuko nahiz Euskal Autonomia
Erkidegoko komunikabideetan jasotako berriak berrikusi ziren.

1 Jazarpenaren kontzeptutik abiaturik, asilo-eskubidearen esparruan giza eskubideen bortxa larri edo jarraitu edo sistematiko gisa definitzen baita, genero-arrazoiengatiko jazarpena
zera da: eskubideen bortxa, bortxa horiek generoagatik (emakumea, gizona, trans edo beste izan) edo sexu-joeragatik pertsona bati esleitzen zaion rolarekin zerikusia dutenean.
Diskriminatzea eta tratu desegokia ematea jazarpenaren baliokide izan daitezke, eta, beraz, kasu horietan ere beharrezkoa izan daiteke nazioarteko babesa.
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Honako hauek izan ziren azterlan horren ondorio nagusiak:
Ikuspegi polizial huts batetik heltzen diote fenomeno horri, eta biktimak salerosketa-sareek atzitu, eraman eta
esplotatutako objektu huts gisa agertzen dituzte.
Salerosketaren biktima izan diren emakume atzerritarrak ez dira azaltzen inoiz emakume errefuxiatu gisa.
Oso kasu bakanetan ematen da horrelako egoera batean bizi diren emakumeekin lan egiten duten gizarte-erakundeen ikuspegia, baimendutako iturri gisa.
Informazioa ematean, inoiz ez da egiten genero-analisirik.
Inoiz ez dira agertzen biktimen adierazpenak.
Argi geratu zen kazetaritza-lanak ikuspegi polizial huts batetik egiten zirela Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide graduko ikasleek komunikabideez egindako azterketan. Kasu horretan, estatuko komunikabide idatzietara eta ikus-entzunezkoetara mugatu zen azterketa, 2015eko urritik 2016ko urrira bitarteko epea hartuta. Berriro ere, azterlanak berretsi
egin zuen berriak lantzean sareen desegitean zentratzen zirela, eta ez egiturazko arrazoietan edota emakumeen sexu-esplotazioaren erroetan.
Dekalogo honen asmoa ez da kazetaritza onaz edo txarraz hitz egitea, ez eta gure inguruko komunikabideetan sexu-esplotaziorako giza salerosketari buruz komunikatzean erabiltzen diren formak kritikatzera mugatzea ere. Giza eskubideen
urraketa larri horren berri ematen duten kazetarientzat gidaliburu bat izan nahi du dokumentu honek. Komunikabideetako prekarietatea, espezializazio falta eta gaur egun informazioa horren azkar eman beharra ez dira, ez horixe,
faktore lagungarriak horrelako gaiei euskarri egokia emateko, gai honek, berez, ezaguera eta zorroztasun handia eskatzen
baititu.
Jabetzen gara errealitate horretaz; baina, 10 gomendio hauen bidez, ikuspegi berriak, narratiba berriak, ahots
aditu berriak eta imajinario berriak sortzen lagundu nahi dugu, sexu-esplotazioarekin lotutako giza salerosketaz
aritzeko, betiere, asilo-eskubidearen esparruan; eta horretarako tresnak eta baliabideak eskaini nahi dira 

01//
Esplotaziora bideratutako salerosketa mugen politikaren
ondorio larrienetako bat dela jabetuta lantzea
Sexu-esplotazioarekin lotutako salerosketari buruzko informazioa lantzean, albiste bihur daitekeen gertakari hutsetik
harago joatea gomendatzen da, sare bat desegin dela baino ez baita nabarmentzen albisteetan. Mugak ixteak
eta militarizazioak nazioartean ekarri duten egungo testuinguruaren aurrean sortu den ondoriorik larrienetako batez ari gara
hizketan, beraz.
Funtsezkoa den galdera bat planteatu behar da: Saharaz hegoaldeko emakumeek zergatik ezin dute hegazkin-txartel
bat erosi eta etorri, ihesean daudenean, horrelako migrazio-proiektu bat dutenean edo beren herrialdetik irten
eta Europara etorri nahi dutenean, bizitza hobe baten bila? Ezin dutelako, xumeki esateko. Batez ere, afrikar herrialdeei bisak ezartzen zaizkielako, eta jatorrizko herrialdean izapidetu ezin dituztelako. Ahal dutenean ere, maiz ez dago enbaxadarik edo kontsulaturik kontinenteko herrialde askotan, eta, horietako batera joateko aukera dutenean ere, baztertu egingo dituzte
ziurrenik.
Gero eta zailtasun handigoak dituzte migratzaileek eta errefuxiatuek Europan sartzeko. Hori lortzea Europako herrialdeei pultsua
egin eta irabaztea da, herrialde horiek guztiek bat eginda dirutza gastatzen baitute, dirutza eta giza baliabide eskerga eta izugarri
baliabide material eta militar pila, zertarako eta beren politika abian jartzeko, jendeak bere sorterritik irteteko modurik
izan ez dezan. Eta, ateratzen badira, bidean gera daitezen; eta iristen badira, itzularaziak izan daitezen.
Sartzeko legezko bide seguruak falta direnez, pertsonek beren kabuz ekiten diote bideari, bizi-baldintza hobeen bila. Bide
horiek gero eta arriskutsuagoak dira, ez soilik bideon gogortasunagatik (basamortua oinez gurutzatu, hainbat herrialdetako
mugak iragan, bidaiak itsasoan zehar pateraz egin, alanbre-hesiak gainditu …), baita bidean bizi ohi dituzten indarkeria mota
guztiengatik ere.
Egoera are larriagoa izan ohi da emakumeen kasuan, Saharaz hegoaldeko herrialdeetatik datozen emakumeentzat ezinezkoa
baita kasik migrazio-proiektu bati ekitea, sexu-indarkeriarik jasan gabe edota salerosketa-sareen eskuetan erori gabe.
Emakumeak jatorrizko herrialdean edo bidean bereganatzen dituzte, hainbat prozeduraren bidez; baina badute elementu komun bat: haiek Europara iristeko duten beharrari probetxua ateratzea. Pobrezia-egoeran bizi dira horietako asko, bai eta haien
familiak ere, eta egoera horretatik irteteko ekiten diote migrazio-prozesuari batzuek. Jatorrian bizi duten indarkeriatik ihes
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egitea dute xede beste emakume batzuek: Boko Haram taldetik, behartutako ezkontzatik, emakumeek pairatzen
duten genitalen mutilaziotik, sexu-orientazio edo identitatearen ondorioz jasaten duten jazarpenetik, edo beste
indarkeria matxista mota batzuetatik 

02//
Informazioetan, giza eskubideen urraketa hori sustatzen
duen egitura zein den nabarmentzea: heteropatriarkatua ,
kapitalismoa eta xenofobia
2

Oinarri-oinarrizkoa da, sexu-esplotazioari lotutako salerosketari buruzko informazioetan, giza eskubideen urraketa larri
horrek jarrai dezan ahalbidetzen duen eta betikotzen duen sisteman jartzea fokua.
Sexu-esplotaziorako giza salerosketaren biktimak emakumeen kontrako indarkeria elikatzen duen sistema heteropatriarkalaren biktimak dira; hainbat pertsonari eta herrialderi besteen miseriaren bizkar aberasteko bidea ematen dien sistema
kapitalistaren biktimak; eta pertsonek migratzeko duten eskubidea urratzen duen sistema xenofoboaren biktimak. Ez da
kasualitatea emakumeak izatea, atzerritarrak izatea, eta pobretutako testuinguru ekonomikoetatik etorri izana. Errealitate
hori zuzen azaldu ahal izateko, argi zehaztu behar da zer egitura dauden horren guztiaren atzean.
Sexu-esplotaziorako giza salerosketa “negozio” ilegala da, arrisku gutxikoa eta irabazi handiak ematen dituena3, emakumeak behin eta berriz esplotatzen baitituzte; aldiz, beste negozio ilegal batzuetan, hala nola droga eta armen salerosketan,
behin soilik saltzen dira.
Salgai bihurtzen du guztia kapitalismoak, baita emakumeen gorputza ere. Testuinguru ekonomiko basati horretan,
sexu-esplotaziorako giza salerosketa da emakumeen gorputzak merkantilizatzearen adierazpen larriena.
Indarkeria matxistaren bidez betikotzen den sistema heteropatriarkalaren produktu bat da, eta atzerritar emakumeei tratu
desberdina ematea zilegitzen duen imajinario xenofobo batez baliatzen da, emakumeak “beste horiek” bezala hartuta 

03//
Gertakarien ataletik kanpo ateratzea berriak, eta atzerritar
emakumeak sexualki esplotatzearen atzean dauden
egiturazko arrazoien analisia eskaintzea
Honelako kontakizun bat entzun, ikusi edo irakurri ohi dugu komunikabideetan giza salerosketaz: sare bat desegin da,
emakumeak “askatu” dituzte, eta sareko kideak atxilotu dira. Gertakarien atalean ageri ohi dira, eta tonuak,
erabiltzen diren irudiek eta kontakizunak morboa eta ikusgarritasuna bilatzen dituzte. Emakume horiek “biktima” gisa ageri
ohi dira, sareko kideak “atxilotu” gisa, eta operazioan esku hartu duten Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak “askatzaile” gisa. Emakumeak biktima bihurtzen dituzte berriro, subjektu pasibo gisa agertzen baitituzte kontakizunean, “askatu” egiten baitituzte. Oso gutxitan hitz egiten da emakumeek egindakoaz, horren egoera gogorrean bizirik jarraitzeko garatu dituzten erresistentzia moduez eta estrategiez, giza salerosketaren arrazoiez edo horrek haien gorputz eta bizitzetan
dituen ondorioez. Eta oso kasu bakanetan azaltzen dira diren-direnean: eskubideak dituzten subjektu aktiboak.

2 Genero maskulinoa eta harekin lotuta dagoen oro lehenesten duen gizarte-antolaerako sistema da heteropatriarkatua; horrez gain, beste genero eta sexu-identitateen
gainetik, heterosexualitateari ematen dio lehentasuna bizitzaren esparru guztietan. Ezarritako erregimen politiko gisa ulertuta, heterosexualitateak patriarkatuaren agindu
bati erantzuten diola azpimarratzeko erabiltzen da termino hori, eta, esparru horretatik kanpo egoteak ahultasun handiagoko egoera batera daramatza LGTB pertsonak.
3 Horixe zioen Mariano Callejak 2016an, Emakundek antolatutako jardunaldietan (“Jardunaldia: emakumeak eta adingabeak sexurako salerostea”).
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Ez da oso ohikoa “askapen” unearen ondoren zer gertatzen den ezagutaraztea ere. Nola jarraitzen du haien historiak?
Zer-nolako babesa jasotzen dute? Nola ekiten diote bizitza berri bati, salerosketa-bizipenaren ostean?
Bestalde, zer gertatzen da atxilotuekin? Zer ondorio izaten dituzte giza eskubideak urratzen dituztenek?
Badakigu horrelako ezaugarriak jasotzen dituzten informazio-testuak lantzeak denbora, kontaktuak eta pazientzia eskatzen dituela. Baina sarea desegitean zentratuta galtzen den informazioaren zati handi bat emango litzateke horrela, eta gai
honen konplexutasuna noraino iristen den ulertzen lagunduko liguke horrek guztiak.
Sare baten desegitea ez da inoiz izaten gertakari bakan bat; emakumeak sexu-esplotazioaren mende jarrai
dezan ahalbidetzen duen egitura bat dago horren atzean, emakumeen gorputza diru-irabaziak lortzeko erabiltzea ahalbidetzen duena. Indarkeria matxistaz ari gara, eta xenofobiaz, emakumeak eta atzerritarrak direlako, eta
arraza-diskriminazioaz, Saharaz hegoaldeko herrialdetik datozen emakumeen kasuan. Beraz, sexu-esplotazioarekin
lotutako giza salerosketak zer dakarren adierazteko, dimentsio politiko bat eskaintzea gomendatzen da,
giza eskubideen eta feminismoaren ikuspegitik, betiere.
Berri laburra bada, “Politika” edo “Gizartea” ataletan txertatzea proposatzen dugu, gertaera horren dimentsio politikoa uler
dadin 

04//
Sexu-esplotazioarekin lotutako emakumeen salerosketa
indarkeria matxista gisa aurkeztea
Gauzei izendapen bat edo beste bat ematea ariketa politikoa da. Sexu-esplotaziorako giza salerosketarekin lotutako informazioa ematean, indarkeria matxista mota baten aurrean gaudela azalduz aurkeztea gomendatzen dugu: emakumeen,
neskatoen eta araua den horretatik kanpoko genero-identitatea edota sexualitatea duten pertsonen duintasuna, estimua
eta osotasun fisikoa kaltetzen laguntzen duten ekintza guztiei egingo diegu erreferentzia horrela.
Indarkeria matxista bikotearen esparrutik harago doa, eta egiturazko indarkeria mota bat dela uste dugu.
Gizarte guztietan eta gizarteko esparru guztietan dago, nahiz eta hainbat mailatan eta hainbat mekanismoren bidez gauzatuko den, arrazaren, klasearen, adinaren edota talde etniko jakin batekoa izatearen arabera.
Erronka nagusia da sexu-esplotaziorako giza salerosketa indarkeria matxista mota bat dela agerian jartzea, emakumeen,
nesken eta arauetatik kanpoko gorputzak dituzten pertsonen (trans pertsonak, esaterako) giza eskubideak beren izaeragatik larriki urratzen dituen fenomenoa izateaz gain. Horregatik, kontu horrekin lotuta ematen diren informazioetan,
indarkeria mota horren barnean sartzea eta azaltzea proposatzen da. Komunikabideen funtzioa funtsezkoa da gizartean
halakotzat har dadin, informazio- eta iritzi-sortzaile eta -emaile direnez 

05//
Genero-arrazoiek eragindako jazarpen mota bat
izan daitekeela eta, beraz, emakume errefuxiatuak izan
daitezkeela agerian jartzea
Sexu-esplotaziorako emakumeen salerosketa genero-arrazoiengatiko jazarpen mota bat izan daitekeela ikusaraztea gomendatzen da, eta horrelako egoera batean dauden atzerritar emakumeak nazioarteko babesaren onuradun izan daitezkeela. Jazarpena modu sistematiko eta iraunkorrean gertatzen denean eta, pertsona bere herrialdera itzularaziz gero,
jatorrizko herrialdean babes-bermerik ez badago, asilo-eskubidea sartzen da jokoan.
Jazarpenaren kontzeptutik abiaturik, asilo-eskubidearen esparruan giza eskubideen bortxa larri edo jarraitu edo
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sistematiko gisa definitzen baita, genero-arrazoiengatiko jazarpena gertatzen da eskubideen bortxa horiek generoagatik
(emakumea, gizona, trans edo beste izan) edo sexu-joeragatik pertsona bati esleitzen zaion rolarekin zerikusia dutenean.
Ohikoena horrelako jazarpenaren biktimak emakumeak izatea da, emakume izate hutsagatik edo menderatzen dituen ordena patriarkalari aurre egiten ahalegintzeagatik; eta LGTTBI pertsonak4 ere jazartzen dituzte, horiek ere
beren bizimoduarekin, jardunarekin edo identitateekin ordena patriarkala eta heteronormatiboa5 hausten dutelako.
Jazarpen hori pertsona horien sexualitatearen, erreprodukzio-gaitasunaren eta gorputzaren kontrolaren bidez
gauzatzen da. Egitura-ikuspegi batetik, genero-arrazoiengatiko jazarpena lege eta arau sozial, erlijiozko edo kultural baztertzaileak inposatuz adieraz daiteke, bai eta lege eta arau horiek urratzeagatik neurriz kanpoko zehapenak edo zigorrak
ezarriz ere. Horrelakoak ingurune pribatuan nahiz publikoan gertatzen dira, eta estatuaren ordezkariek ez ezik, estatuaren
ordezkari ez direnek ere aplika ditzakete.
Hauetaz ari gara: behartutako ezkotzez, emakumeen genitalak mozteaz, LGTTBI izateagatik jasaten dituzten jazarpenez,
zigor gisa azidoa erabiliz egindako erasoez, abortatze selektiboez, bortxaketa sistematikoez edo beste sexu-eraso batzuez, bikote barneko indarkeria mota larriez, iritzi feministak edo beste mota batzuetakoak emateagatik egindako jazarpen politikoaz edo erlijiosoaz, eta, noski, sexu-esplotaziorako giza salerosketaz. Nazioarteko babesa izateko legezko
arrazoitzat hartzen dira jazarpen mota horiek guztiak, bai Emakumeen aurkako Diskriminazio Mota Guztiak Deuseztatzeko
Hitzarmenean (CEDAW, ingelesezko sigletan), eta bai asiloari buruzko Espainiako legean (12/2009 Legea, urriaren 30ekoa,
asilo-eskubidea eta babes subsidiarioa arautzen dituena).
Giza salerosketaren biktima izan diren emakume askorentzat, arriskutsua da oso beren jatorrizko herrialdera itzultzea. Beren herrialdera itzularazteak berriro biktimizatzeko arriskua dakarkie, edo berriro salerosketa-sareetan erortzeko, gizarte-ostrazismoa jasateko edota beren giza eskubideak larriki bortxatzeko
arriskua.
Imajinario kolektiboa aldatzen laguntzeko, funtsezko aliatuak dira komunikabideak. Jazarpena eta babes falta jasaten duten atzerritar emakumeentzat asilo-eskubidea aldarrikatzen duen diskurtso bat eraikitzen hasiz gero komunikabideetan,
izugarrizko aurrerapausoak emango lirateke kontu hau gizartean ezagutarazteko orduan, eta ezinbestekoa da hori aldaketa politikorako 

06//
Iturrien aukera zabaltzea
CEAR-Euskadik komunikabideak aztertu zituenean, sexu-esplotaziorako giza salerosketarekin lotutako berri gehienak
ikuspegi polizial batetik lantzen zirela egiaztatu zuen, batez ere informazio hori zabaltzen duen iturriaren ondorioz; izan ere,
estatuko nahiz autonomia-erkidegoko segurtasun-kidegoetatik etorri ohi dira berri horiek. Sare bat desegiten den bakoitzean,
kidego horrek prentsa-ohar bat bidali ohi du operatiboari buruzko informazioa emanez, eta, gehienetan, horixe da komunikabideetan gero emango den berri horretan aipatuko den iturri bakarra. Horrek zehazten ditu horrelako egoera bat bizi izan duten
emakumeentzat salerosketak esan nahi duenaren gaineko begirada, erabiltzen den hizkuntza, berria jasoko duen atala edota
imajinario kolektiboaren eraikuntza. Ikuspegi polizialak giza salerosketa delitu gisa aurkezten du, eta salerosketa-sareek harrapatu, garraiatu eta esplotatutako objektu gisa aipatzen dituzte biktimak. Datu batzuk baino ez dira ematen: biktima
kopurua, nazionalitatea, non bildu dituzten, zenbait denboraz egon diren gatibualdian, edota adingabeak diren edo ez. Hau da,
sareak nola lan egiten zuen eta sare hori desegin duen operatibo poliziala nolakoa izan den deskribatzeko aski den informazioa.
Ohikoa da kazetaritza-lanetan esplotatutako emakumeen errealitatea ezagutzen ez duten pertsonen iritziak entzutea
ere, beste informazio-iturri bat balitz bezala hartuta. Esateko baterako: sarea desegin den auzoko bizilagunenak.
Horien iritziek ez dituzte aztertzen giza salerosketaren egiturazko kausak edo ondorioak; berriaren kontaketa partziala, okerra eta, askotan, sentsazionalista baino ez dute egiten.

4 Normatibotzat hartzen diren sexu-joera edota genero-identitateetatik kanpokoak dituzten pertsonen multzoari egiten dio erreferentzia LGTTBI terminoak, eta hor sartzen dira
lesbiana, gay, transgenero, transexual, bisexual eta intersexualak.

5 Patriarkatuak ezarritako erregimen sozial, politiko eta ekonomikoari egiten dio erreferentzia heteronormatibitateak, eta esparru publikoari nahiz pribatuari dagokio. Erregimen
horren ikuspegitik, desira sexual eta afektiboen nahiz norberaren identitatearen adierazpide onargarri eta normal bakarra heterosexualitatea da, eta, horren barnean egiten den
aurreikuspenaren arabera, maskulinoa eta femeninoa, funtsean, elkarren osagarri dira, desirari dagokionez. Horrek esan nahi du bai sexu-joerak eta bai gizartearen barnean
pertsonen artean ezartzen diren rol eta harremanak ‘maskulino-femenino’ sistema bitarraren barnean gauzatu behar direla, eta bat etorri behar duela beti ‘sexu biologikoak’ sozialki
horri esleitzen zaizkon genero-identitatearekin eta desirekin.
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Albiste izan daitekeen gertakari hori lantzeko, adituen ahotsak entzunaraztea gomendatzen dugu, eta, sexu-esplotazioarekin lotutako salerosketaren inguruko informazioa lantzerakoan, une horretako agenda mediatikotik harago jo
dezaten bultzatu nahi ditugu, giza eskubideen urraketa larri honen dimentsioak aztertzeko erreportajeak eginez eta
analisiak eta iritziak kaleratuz.
Euskadin, giza salerosketarekin lotutako egoeretan bizi diren emakumeekin edota horrelako egoeretatik bizirik atera
diren emakumeekin esku hartzen dute zuzenean zenbait gizarte-erakundek. Horrelako egoerak agerian jartzeko eta
aldatzen laguntzeko eragin politikoa duten erakunde eta mugimenduak ere baditugu. Migratutako pertsonez edota
emakumeez osatutako elkarteek eta gizarte-mugimenduek ere beren ekarpena egin dezakete, feminismoaren ikuspegitik beren irakurketa eginez. Eta, noski, hor dugu egoera hori bizi izan duten emakume horien beraien ahotsa ere.
Emakume horiek ahalduntzeko lagungarri izango den ikuspegi batetik haien historiak biltzea aholkatzen dugu, eta
eskubidedun subjektu aktibo direla jabetuta aritzea, eta ez biktimaren ikuspegitik soilik. (Ikusi hurrengo gomendioa).
Ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoan, Emakundek koordinatzen duen Sexu-esplotaziorako Emakume eta
Neskatoen Salerosketaren Aurkako Koordinazio-mahaian esku hartzen duten erakunde eta elkarteak zerrendatu dira 

Emakunde Emakumearen Euskal Erakundea
945016700
emakunde@euskadi.eus
Munduko Medikuak
944 79 03 22
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Bizkaiko Hiesaren aurkako Herritarren Batzordea
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944 248 844
naiara.gutierrez@cear-euskadi.org
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asociaciongizarterako@gmail.com
Hermenegildo Rosado Silva
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661 86 18 75
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comunicación@proyectoesperanza.org
696 792 236
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Laura Martínez Valero (komunikazioa)
+34 91 185 19 04 +34 699 984 800
 34 91 185 19 07
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Gurutze Gorria Giza Salerosketaren Unitatea
Rosa Flores
roflin@cruzroja.es
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Sexu-esplotazioarekin lotutako giza salerosketan eta migrazio-mugimenduetan
adituak diren ikertzaileak
Itziar Gandarias,
Deustuko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakaslea. Honako ikerlanaren egilea: “Bizirik nago: Saharaz hegoaldeko Afrikatik etorritako emakumeen erresistentzia-kartografiak”. (Euskaraz hitz egiten du)
gandarias@deusto.es
Itziar Ruiz Giménez,
Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Nazioarteko Harremanak eta Ikasketa Afrikarrak ataleko irakaslea.
itziar.ruiz-gimenez@uam.es
Helena Maleno Garzón,
Migrazioetan eta giza salerosketan aditua den ikertzailea, batez ere emakumeen eta adingabeen atalak landu dituena.
ihmaleno@gmail.com
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Narratiba berriak lantzea: emakumeen erresistentziak
Kazetariek askotan egiten dute eskari hau: “Giza salerosketaren biktima izan den emakume bat elkarrizketatu nahi dut.”
Kontuan izan behar da zaila dela sexu-esplotaziorako giza salerosketaren biktima izan daitekeen emakume
bat publikoki agertzea, hainbat arrazoirengatik. Hona hemen horietako batzuk:
Emakume asko ez dira egoeraz jabetzen.
Esperientzia pertsonala publiko egin nahi ez izatea.
Sarea kontrolatzen dutenek ezagutuko dituzten eta ondorioen beldurra (pertsonalki edo beren senideei kalteak eraginez).
Beren ingurukoek ezagutzeko eta gizarte-estigma jasateko beldurra.
Beren jatorrizko herrialdeetara itzularazteko beldurra.
Emakume asko euren egoera gainditzeko prozesu terapeutikoan daude, eta beren historia publikoki kontatzea sufrimendua biziberritzea izango litzateke. Gainera, emakume batzuek ahanztura erabiltzen dute aurre egiteko estrategia moduan,
eta beren historiaren zati handi bat ahazten dute, aurrera egin ahal izateko.
Beren historiak erakutsiko dizkiguten narratiba berriak bilatzeko beste modu batzuk daude. Esate baterako, lehen aipatutako adituen ahotsak kontsultatzea izan daiteke horietako bat, edo bizirik iraun duten eta beren historia publikoki kontatu
nahi duten emakumeekin hitz egitea; edo egoera horretan dauden edo egon diren emakumeei arreta zuzena eskaintzen
dieten erakundeek prestatutako ikus-entzunezko materialak edo material idatziak erabiltzea.
Erresistentzien historiak
Giza eskubideen urraketa larri horren inguruan biztanleria sentiberatzeko pertsonarik egokiena da giza salerosketa jasan
duen pertsona. Oso gutxitan hitz egiten da komunikabideetan pertsona horien indarrari, erresistentziari eta ahalduntze-prozesuari buruz, eta funtsezko alderdiak dira indarkeriazko zirkulu horretatik irten daitekeela erakusten duten narratiba
berrien ekarpenak egiteko.
Ikuspegi polizialarekin soilik gelditzea emakumeak “askatu” edo “erreskatatu” egin dituztela ulertarazi nahi izatea da; hau
da, subjektu pasibotzat jotzea, eta beren prozesu indargarrian parte hartu ez dutela pentsatzea. Baina emakume horiek
subjektu aktibo eskubidedunak dira. Sareei aurre egin behar izaten diete, zor bat ordaindu behar izaten dute,
erresistentziarako beren estrategiak erabiltzen dituzte bizi izan dituzten eskubide-urraketa larriak gainditzeko, eta, sareetatik irten ondoren (beren kabuz edo polizia-operazio baten ondoren), beren egoera administratiboa arautu behar izaten dute (prozesu konplexua benetan) eta bizimodu berri bati ekin behar izaten
diote hutsetik, ordu arteko motxila soinean hartuta eta gizarte-estigmari aurre eginez. Sistema kapitalista,
patriarkal eta xenofobo bati aurre egin ondoren, bizirik jarraitzen dute, eta bakea lortzeko gogoz daude. Bizimodu duina
bizi ahal izateko, indarkeriaz eta oztopoz betetako lasterketa gainditzen dute, eta eurek bakarrik egiten dute, borrokarako
eta erresistentziarako beren estrategiak garatuz.
“Biktima” hitza ez erabiltzea gomendatzen dugu, eta, horren ordez, bizirik iraun duen emakumea dela adieraztea. “Biktima” hitza termino juridikoetan soilik erabiltzea gomendatzen da, delitu larri baten biktima baitira edo izan baitira; baina
etengabe “biktima” gisa aurkezten baditugu, ikuspegi paternalista erabiltzen dugu, biktima bihurtzen ditugu berriro, eta
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bestetasunaren ikuspegitik begiratzen diegu (beste emakumeak). Ikuspegi horrek arazotik urrutiratzea eta ez inplikatzea
errazten digu, baina gizarte osoari eragiten dion egoera batez ari gara, egiturazko indarkeriaz ari baikara.
Beraz, giza salerosketaren mundutik irten den emakume bati buruz hitz egiten dugunean, egokiagoa da bizirik ateratzea
lortu duen emakumea gisa aurkeztea, egoera horri aurre egiteko bere gaitasunak erabili dituen pertsona gisa. Emakumea
prozesu horretan murgilduta badago oraindik, “sexu-esplotaziorako giza salerosketa-egoeran” dauden emakumeez
hitz egingo dugu, edo “sexu-esplotazioari lotutako egoeran” nahiz “sexualki esplotatuta” dauden emakumeez 

Bizirik atera diren emakumeak edo giza salerosketari lotutako egoeran dauden
emakumeak elkarrizketatzeko zenbait gomendio
 Ez ibili presaka: badakigu gaur egun informazioa oso azkar hedatzen dela eta ulertzen ditugu
komunikabideen dinamiken denborak, baina badira azkar eta azaletik kontatu ezin diren historiak. Egoera
horretan dauden edo egon diren emakumeei entzun behar diegu, haien denborak, uneak eta elkarrizketa egiteko
baldintzak errespetatu behar ditugu.
 Estereotiporik ez: ez dugu topikoetan edo estereotipoetan erori behar, eta ez dugu bultzatu behar
emakumeen gorputzekin lotutako informazio hauetan erabili ohi den morboa.
 Emakumeak zaindu: paternalismorik gabe. Zaintzeak pertsona horien konfidentzialtasuna errespetatzea
esan nahi du, haiek hala nahi badute, pertsona horien segurtasuna bermatzea eta haien kontakizuna duintasunez
adieraztea, jasan behar izan zuten sexu-esplotaziora soilik mugatu gabe. Enpatiara jotzea eta emakume horiek
jasan dituzten giza eskubideen urraketa guztiak gogora ekartzea: bahiketa, konfinamendua, bortxa, engainua,
mugitzeko eta erabakitzeko askatasun falta, mehatxuak, zigor fisikoak eta psikologikoak, hirugarrenei egindako
kalteak, etab.
 Arrazoiak adierazi: heteropatriarkatua, kapitalismoa, xenofobia (ikusi bigarren aholkua).
 Beren bizitzez hitz egin: bizi izan dituzten indarkerien xehetasun morbosoetan sakondu gabe. Emakume
horiek ez ziren esplotazioan jaio edo hazi; beren historia propioa dute jatorrian nahiz giza salerosketa jasan zuten
bitartean eta ondoren. Nortzuk dira? Zergatik etorri ziren? Nola lortu dute egoera horretatik irtetea? Zer iritzi dute
giza salerosketari buruz? Norena da erantzukizuna? Interesgarria da egoera horretan egon diren pertsonek gai
horren inguruan egiten duten analisia ezagutzea.
 Ez eman balio-iritzirik: Ez egin gertatu zaienaren errudun, ez bihurtu biktima berriro.
 Adibide positiboak: irtenbideak badirela eta emakume batzuek lortu dutela erakustea lagungarria da beti.

08//
Kazetaritza feminismotik gauzatzea, genero-ikuspegitik
baino areago
Informatzeaz gain, kazetaritzak beste xede batzuk ere baditu. Lanbide horren premisetako bat gertaeretatik harago joatea
izan da beti, zergatiak aztertzea, unean uneko botere-egiturak zalantzan jartzea. Beraz, premiazkoa da begirada feminista hartzea horrelako informazioak lantzeko orduan, eta maskulinoa generiko gisa erabiltzea edo datuak bereizita
ematea saihestetik baino askoz ere harago doa hori.
Sexu-esplotazioari lotutako giza salerosketaren kasuan, informazio gehienak saretik “askatuak” izan diren emakumeetara
mugatzen dira. Gehienetan, sarekaden argazkietan emakumeak ageri dira beren buruak identifikatzen, sexualki esplotatu
dituzten erasotzaileen atxiloketen irudiak erakutsi beharrean. Gauza gutxi kontatzen dira, edo batere ez, Europa osoan aritzen diren sare horiei buruz: nola dauden osatuta edo zer gertatzen den sareak desegin ondoren, adibidez. Gizon kontsumitzaileei buruz ere ez da hitzik egiten, haien eskariak posible egiten badu ere egoera hau betikotzea eta emakumeak
esplotatzen jarraitzea; edo esplotazioa gertatzen den establezimenduen atzean dauden pertsonez ere ez da hitz egiten.
Azken batean, hemen hasten da guztia, gure auzoan, gure edifizioan, gure kalean, gure hirietan, gure herrietan…
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Begirada feministak kontuan izan beharko lituzke giza salerosketako sareen atzean dauden eta horiei eusten dieten zapalkuntza- eta botere-ardatzak. Ardatz horiek emakumeen gorputzaren kontrola eta erabilera hartzen dituzte barnean, bai
eta mugen militarizazioa ere, heteropatriarkatua, xenofobia eta kapitalismoa gauzatzeko modu zehatzak diren heinean.
Testuingurua funtsezkoa da, informazioetan gertakari bakartu gisa ez ikusteko eta gizarte-antolakuntzako sistema baten
barnean txertatutako prozesua dela jabetzeko.
Kazetaritza feministak emakumeen beste rol batzuk eskaini beharko lituzke gainera, eta, beraz, garrantzitsua da emakume
“askatuaren” edo “biktimaren” diskurtsoa alde batera uztea eta hareago joatea, hots, emakume ahaldunduez hitz egitea,
beren kabuz molda daitezkeen eta giza salerosketatik kanpo bizitza duten emakumeez. Bizirik atera diren emakumeen
proposamena egokiagoa da dekalogo honen informazio-proposamenerako indarkeria matxistei buruz hitz egitean oro har
erabiltzen den biktimaren nozioa baino 

09//
Emakumeen segurtasuna arriskuan jarriko ez duten edo
berriro biktimizatu eta hipersexualizatuko ez dituzten irudiak,
hizkuntza eta audioak erabiltzea
Arropa gutxirekin jantzitako emakumeak, kalean edo klubetan esplotatuak, atxikiak, identifikatuak edo babesgabetasun-egoeran. Dramatismoa edo beldurra iradokitzen duten musikak, larritasun-sentsazioa areagotzen duten ahots
distortsionatuekin. Horixe da komunikabideetan sexu-esplotaziorako giza salerosketari lotutako gaiak aurkezteko
erabiltzen den ikus-entzunezko kontakizuna.
Irudiak oso estimulu indartsuak dira transmititu nahi den mezua deskodetzeko orduan. Inkontzienteki barneratzen
goazen edukiz zamatuta daude irudi horiek, eta gai jakin batzuei buruzko imajinario kolektiboak sortzen dituzte. Giza
salerosketaz hitz egiten badugu, lehenengo paragrafoan deskribatutako egoerak datozkigu askori burura, eta esplotatuak izaten ari diren emakumeen estereotipoa sortzen dugu: kriminalizatu egiten ditugu, delitugileak eurak direla
ematen du, eta ez sarea; biktima bihurtzen ditugu berriro, babesgabetasun-egoeran soilik erakusten ditugunean
(askotan, negarrez agertzen dira), eta hipersexualizatu egiten ditugu, modu erotikoan erakusten ditugunean.

Irudiaren erabilerari buruzko zenbait gomendio
 Gizarte-estigma betikotuko duen ikuspegi morboso edo sentsazionalista eta fribolo oro saihestu behar da
(gorputzaren zatiak erotikoki ez erakutsi, hankak goitik behera edo bularraldea ez erakutsi).
 Irudietan agertzen diren emakumeen onespena izan behar da. Are gehiago artxiboko irudiak baldin badira,
agian pertsona hori ez baita jada egoera horretan egongo, eta ez du nahiko bere irudia erabiltzerik.
 Begiak soilik estaliz ez ditugu babesten, horrela ere ezagutu egin ditzaketelako. Garrantzitsua da irudietan nola
agertu nahi duten jakitea, besteek ez ezagutzea nahi duten, eta erabaki hori errespetatzea.
 Artxiboko baliabideak edo irudiak osatzeko, emakume horiek atxiki edo esplotatu dituzten tokietako irudiak
edota horretarako erabilitako bitartekoak erakustea proposatzen dizuegu.
 Emakume esplotatuen irudien ordez, kontakizunean emakume ahaldunduen irudiak erakustea proposatzen
dugu (indarkeria matxisten aurkako manifestazio feministak; giza salerosketatik bizirik atera diren emakumeen
irudiak; giza salerosketarekin lotutako egoerak jasaten ari diren emakumeen lekukotasunen bideoak, emakume
horiek babesten dituzten erakundeek haien baimenarekin grabatutakoak; edo gaia lantzen duten dokumentalen
irudiak).
 Esplotatzaileak, kontsumitzaileak, prostituzio-kluben jabeak. Ez dira pertsona horien aurpegiak erakutsi behar,
baina kontakizunaren beste alde horretara zuzendutako irudiak bai.
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Hizkuntzarekin lotutako gomendio batzuk
Erabiltzen dugun hizkuntza funtsezkoa da ikusten duguna azaltzeko orduan. Informazio bat lantzeko hautatzen ditugun hitzek zehazten dituzte gure kontakizunaren ikuspegiak, eta ikuspegi horiek sistematikoki errepikatzen direnean,
gai zehatzen inguruko imajinario kolektiboak sortzen laguntzen dute.
Ondoren, komunikabideetan gertatu ohi diren kontzeptu-nahasketa batzuk aipatuko ditugu:
 Pertsonen giza salerosketaren eta trafikoaren arteko desberdintasuna, sinonimo gisa erabiltzen
baitira askotan
Honela definitzen du pertsonen trafikoa Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Mandatariak (UNHCR): “Pertsona bat estatu batean ilegalki sartzea erraztea, pertsona hori estatu horretako kide edo egoiliar iraunkor ez denean, horren truk
zuzenean edo zeharka finantza-etekina edo bestelako etekin materialen bat lortzeko xedez”.
Alde nabarmenak daude bi termino horien artean:
· Onespena: pertsonen trafikoan, bi aldeak ados egon ohi dira lekualdaketa egiteko. Salerosketaren kasuan,
lekualdaketa egiteko onespena egon daiteke, baina ez sexu-esplotaziorako, eta egotekotan baldintzatuta dago:
engainuen bidez, bortxaz, mehatxuen bidez edota pertsona horien egoera ahula baliatuz.
· Esplotazioa: helmugara iristean amaitzen da pertsonen trafikoa. Giza salerosketaren kasuan, berriz, esplotazio-egoera gertatzen da, emakume horiek esplotatuz legez kontra irabaziak sortzen jarraitzeko.
· Transnazionaltasuna: trafikoa transnazionala da beti; hau da, estatu desberdinen artean gertatzen da. Giza
salerosketak ez du zertan horrela izan, herrialde baten barnean gerta baitaiteke.
 “Emakume zurien giza salerosketa” (gazteleraz “trata de blancas” adierazpidea) ez da zuzena
Gaur egun, termino hori ez da onartzen, ez baititu arazoaren neurria eta delitu horrek barnean hartzen dituen askotariko pertsonak erakusten. “Emakume zurien giza salerosketa” adierazpidea emakume beltzen esklabotza legezkoa
zen garaikoa da. Testuinguru hartan, emakume europar zuriak bahitzen zituzten sareak zeuden, Ekialdeko Europako,
Asiako eta Afrikako herrialdeetan sexualki esplotatzeko. Emakume beltzen kasuan ez bezala, emakume zuriak esplotatzea ez zen legezkoa garai hartan. Esklabotasuna ezeztatu zenean gizakien esplotazioa debekatu zen, horien
arraza, etnia edo jatorria edozein izanik ere. Beraz, giza salerosketa (orokorki ari bagara) edo sexu esplotaziorako giza
salerosketa (kasu horretaz ari bagara zehazki) adierazpideak egokiagoak dira, eta horiek erabiliko ditugu.
 Prostituzioa eta giza salerosketa ez dira gauza bera
Oso ohikoa da kazetaritza-lanetan “prostituzio” eta “giza salerosketa” terminoak sinonimo gisa erabiltzea, baina ez
dira sinonimoak. Sexu-esplotazioari lotutako giza salerosketak giza eskubideen hainbat urraketa hartzen ditu barnean,
sexu-esplotazioaz baino hareago doazenak: engainua, bortxa, mehatxuak, konfinamendua edota askatasun falta,
etab. Beraz, sexualki esplotatutako emakumeak edo sexu-esplotaziorako giza salerosketa jasaten duten
emakumeak direla esatea da zuzenena.
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Gertakaria ilustratzeko modu grafiko berriak bilatzea
Ilustrazioak, grafikoak, estatistikak eta mapak dira giza salerosketaren konplexutasuna bisualki adierazteko beste aukera
batzuk. Balia ditzagun diseinu grafikoak eskaintzen dizkigun tresnak kontakizunak ikuspegi ahalduntzailetik erakusteko,
bisualki lantzeko gogorrak diren beste hainbat gairi buruzko kanpainetan feminismoak egin izan duen moduan, indarkeria matxistaren kasuan edo emakumeak eskubidedun subjektu gisa erakustea aldarrikatzen duten beste kanpaina
batzuetan, adibidez. Badira genero-ikuspegia kontuan hartzen duten marrazkilari batzuk, erreportajeak ilustratzeko erabil
daitezkeenak: Señora Milton, Emma Gascó, Susanna Martin, Ainara Azpiazu, Núria Frago, Joseba Larratxe,
p.nitas*, Ana Penyas, Miriam Cameros, Irene Cuesta, Carla Berrocal, Isa eta beste asko.
Esklabotasuna sinbolizatzeko kateak erabiltzeak, gizakien kontsumoari erreferentzia egiteko barra-kodea erabiltzeak,
takoidun zapatek, emakumeen hankak edo barra lodiak erakusteak sexu-esplotaziorako giza salerosketa jasaten duten
emakumeak berriro biktimizatzen laguntzen dute, behin eta berriz erabilitako elementu grafikoak izateaz gain.
Horren ordez, genero-ikuspegia eta giza eskubideak kontuan izango dituzten ilustrazioak eta diseinu grafikoak sortzea
proposatzen dugu; gertakariaren arrazoiak eta ondorioak ikusaraztea, errudunak eta ibilbideak erakustea, bai eta, generoagatiko jazarpena jasan dutelako eta itzuli ezin direlako, emakume errefuxiatuak direlako ideia azaltzea ere 

Errefuxiatuak. Emakumeak
Sexu-esplotaziorako
salerosteko sareak, mugak
itxi eta militarizatu direneko
testuinguruan argitalpenaren
azala. Diseinua: Señora Milton.

017

Irudiak: Errefuxiatuak. Emakumeak Sexu-esplotaziorako salerosteko sareak, mugak itxi eta militarizatu direneko testuinguruan. Diseinua: Señora Milton.

Señora Miltonek diseinatutako
mapa, Bizirik nago. Saharaz
Hegoaldeko Afrikatik etorritako
emakumeen erresistentzia kartografiak
argitalpenerako.
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